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Передмова
Останніми роками опубліковано низку підручників та навчальних
посібників з курсу „Теорія і практика перекладу”, в яких матеріал курсу
подано з різних наукових та методичних поглядів. Попри безперечну
наукову та методичну цінність цих видань, вони, зазвичай, орієнтовані
на студентів факультетів іноземних мов або ж перекладацьких
відділень цих факультетів, які вже мають відповідну філологічну
підготовку для успішного засвоєння теоретичного матеріалу та набуття
і закріплення практичних навичок перекладу.
Водночас, сьогодні перекладацькі навички є важливою складовою
багатьох професій – фахівців міжнародних відносин, політологів,
журналістів тощо. Навчальні плани підготовки фахівців з цих
спеціальностей
фундаментальних

чи

напрямів

філологічних

не

передбачають

дисциплін.

Як

показує

вивчення
досвід,

відсутність базових знань під час вивчення курсу з використанням
традиційних підручників та навчальних посібників перешкоджає
повноцінному його засвоєнню і поотребує окремого розгляду цих
питань на лекціях та практичних заняттях курсу „Теорія і практика
перекладу”. Окрім того, кількість годин, відведених навчальним планом
для вивчення даного курсу, є меншим, аніж на факультетах іноземних
мов. Тому під час вибору матеріалу для посібника ми розглядаємо
найважливіші ключові питання теорії перекладу, подаючи їх з
урахуванням рівня базових лінгвістичних знань студентів.
Навчальний посібник „Основи перекладу” розрахований на
студентів факультетів міжнародних відносин та інших нефілологічних
спеціальностей, навчальний план яких передбачає вивчення курсу
„Теорія і практика перекладу”.
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Мета посібника – надати базові теоретичні знання та практичну
допомогу особам, що готуються до перекладацької роботи у сфері
міжнародних відносин.
Посібник складається з двох частин. У першій частині розглянуто
теоретичні питання перекладу: визначення перекладу та його ролі в
житті

суспільства,

завдання

перекладознавства,

класифікація

перекладу, питання адекватності перекладу та способи її досягнення,
лексичні проблеми перекладу (переклад інтернаціоналізмів, реалій,
передання

власних

імен

та

географічних

назв,

переклад

словосполучень), граматичні проблеми перекладу. Під час вибору
матеріалу посібника автор керувався, передусім, кількістю годин, які
відведено навчальним планом на загальний курс теорії і практики
перекладу (V–VI семестри – 35 годин лекційних і 87 годин практичних
занять, VII–VIII семестри – 124 години практичних занять), а також
вимогами щодо практичних навичок та вмінь перекладу соціальнополітичних текстів для випускників факультету міжнародних відносин.
Тому низка тем (зокрема, стилістичні питання перекладу) не були
включені в посібник, їх пропонують студентам для самостійного
вивчення. Кожен розділ закінчується переліком питань, що дають змогу
студентові перевірити засвоєння знань після опрацювання матеріалу.
У другій частині подано вправи на переклад складних лексичних
та граматичних конструкцій, а також тексти для перекладу. Матеріалом
для другої частини слугували документи міжнародних організацій,
теоретичні праці з міжнародних відносин, міжнародного права та
міжнародних

економічних

відносин,

тексти

з

англійської

та

американської періодики та художніх творів, що максимально
наближено

до

спеціальності

студентів.

Автентичні

тексти

використовують винятково з навчальною метою. Орфографія текстів
3

збережена за оригіналом британських та американських джерел.
Матеріал практичної частини посібника апробован на практичних
заняттях зі студентами факультету міжнародних відносин Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Зміст підручника відповідає вимогам програми курсу „Теорія і
практика перекладу”, який читає кафедра іноземних мов факультету
міжнародних відносин Львівського національного університету імені
Івана Франка.
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Розділ 1. ПЕРЕКЛАД ЯК АКТ МІЖМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ
Коротка історія перекладу. Роль перекладу в житті сучасного
суспільства. Переклад як вид комунікації. Предмет науки про
переклад (перекладознавства). Загальна теорія перекладу.
Сучасний глобалізований світ не може існувати без перекладачів.
Часто можна прочитати в газетах чи почути по телебаченні, що ті чи
інші

різкі

висловлювання

якогось

політика

неправильно

були

перекладені, що він мав зовсім інше на увазі, а у всьому винен
перекладач. Хоч перекладачів часто не зачислюють до категорії
кваліфікованого персоналу,1 тим не менше, перекладач завжди
відігравав, а сьогодні особливо відіграє важливу роль в житті
суспільства.
Потреба в перекладі виникла тоді, коли людина вийшла за межі
свого племені і почала активно освоювати навколишній світ, населений
представниками інших племен. На нашу думку, історія людства
сформувалася значною мірою завдяки перекладачам, адже створення та
існування великих багатонаціональних імперій, культурна експансія,
поширення релігійних та соціальних вчень тощо без перекладу були б
неможливими. На сучасному етапі розвитку цивілізації саме переклад
дає змогу вирішувати глобальні проблеми людства.
Є багато свідчень того, що ще царі Ассирії та Вавилону і
єгипетські фараони використовували перекладачів у своїх стосунках з
іноземними народами. Ці перекладачі належали до їхньої свити.
Археологи знайшли кам’яні стели, на яких викарбувані сцени
1

Г.Е. Мірам у зв’язку з цим наводить такий приклад: „коли направляють закордон делегацію або
групу, то в супроводжуючих документах звичайно пишуть: стільки-то спеціалістів і стільки-то
перекладачів” – Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – К. : Ника-Центр Эльга, 2000.
– С. 3
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дипломатичних переговорів, а деколи й імена перекладачів, які
належали до складу таких місій. Давньогрецький історик Геродот у 460
р. до н.е. зазначав, що в Єгипті існував поділ населення на сім класів,
серед яких були і перекладачі. У Китаї офіційні посади письмових та
усних перекладачів запроваджено ще в ХІ ст. до н.е. Є згадки про те,
що раз на сім років у столиці держави збиралися перекладачі зі всього
Китаю для навчання. В Арабському халіфаті в 809–875 рр. існувала
Багдадська школа перекладачів, а один турецький султан на знак
вдячності наказав спорудити у Стамбулі пам’ятник своєму драгоманові
(так в Османській імперії називали перекладачів). Активно розвивався
переклад і в пізніші епохи. Зокрема, під час іспанського завоювання
Америки конкістадори вивозили в Іспанію хлопчиків-індіанців, які
через деякий час, вивчивши іспанську мову, брали участь у наступних
походах іспанців як перекладачі. В організаційну структуру Війська
запорозького

низового

входила

посада

тлумача

(військового

перекладача), яка займала сьому позицію у тогочасній системі
військових рангів (всього їх було 12). Відомий дослідник Запорізької
Січі Д.І. Яворницький так описав обов’язки перекладача того часу:
„Військовий товмач виконував обов’язки військового перекладача і
повинен був знати іноземні мови народів, які мали стосунки з козаками
чи проїжджали через їх землю: поляків, турків, татар, греків, вірмен,
молдаван та ін.; товмач візував їхні посвідки, оголошував їм вимоги
запорізького Коша, був посередником між ними й запорізькими
козаками; читав грамоти, прислані в Січ іноземними володарями. Як
людину, обізнану з різними мовами, Кіш нерідко таємно відряджав
військового товмача для розвідки на границі запорізьких вольностей і
навіть у ворожий табір”.1
1

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків / Д. І. Яворницький. – Львів : Світ, 1990. – т. 1. –
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Серед найдавніших відомих нам письмових перекладів називають
вавилонський переклад шумерського епосу „Гільгамеш”, переклади
документів з бібліотеки ассирійських царів у Ніневії (ІІ тисячоліття до
н.е.), а також переклади Біблії. Старий Завіт первісно був написаний
старовинною єврейською мовою (гібрім), яка з часом стала мертвою. У
250 р. до н.е. зроблено переклад Біблії грецькою мовою (Переклад
Сімдесятьох або Септуаґінта. За переказом, він був зроблений за 72 дні
72 старійшинами на о.Фарос під Олександрією), у ІІІ–IV ст. –
коптською (Єгипет), а на початку V ст. – латинською (так званий
простонародний або Vulgata).
Значного розквіту набув переклад у Стародавній Греції та
Стародавньому Римі. Як вважає І.В. Корунець, „більша частина багатої
літератури всіх жанрів Стародавнього Риму розвинулася винятково на
основі перекладів з грецької. Цей процес започаткував римськогрецький вчений Лівіус Андронікус, який зробив успішний переклад
поем Гомера „Іліада” і „Одісея”.1
До наших днів дійшли відомості про існування цілих шкіл
перекладачів: Багдадська школа (809–875), в Іспанії – Толедська школа
(ХІІ–ХІІІ ст.), у Швеції – школа в монастирі Вадстена, яку ще
називають „колискою перекладу” у середньовічній Скандинавії.
У перекладачів є свої святі і мученики. Святий Ієронім був
канонізований за переклад Біблії з древньогрецької на латинську мову
(згадувана вище Вульґата). День пам’яті Ієроніма в західному календарі
(30

вересня)

Міжнародним

Міжнародна
днем

федерація

перекладачів.

перекладачів

Цього

святого

оголосила
вважають

покровителем усіх перекладачів. У 1545 р. за вироком Святої Інквізиції

1

С.146
Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова
книга, 2000. – С. 36
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було страчено Етьєна Доле: його звинуватили в перекладі на латинську
мову Діалогів Платона, в яких висловлювали думку про можливість
перевтілення душі.
Отже, уже в той час переклад був важливою складовою частиною
життя суспільства. Однак події ХХ ст. (утворення нових незалежних
держав, створення численних міжнародних організацій, інтенсифікація
міжнародних зв’язків, комп’ютеризація і активний обмін інформацією,
розвиток туризму тощо) зумовили небачену раніше потребу в перекладі
та перекладачах. Є всі підстави стверджувати, що цей період став
початком нового етапу в історії перекладу. Ще у 1962 році французький
перекладознавець Едмон Карі зазаначав: „Можна констатувати, що ми
живемо у „вік перекладу”.1 І потреба у перекладачах зростає з кожним
днем. Для прикладу, у Європейському парламенті в 2003 р. кожен
другий працівник займався перекладами, на Єврокомісію працювали
близько 2 000 перекладачів. У 2005 р. на оплату роботи перекладачів
органів Євросоюзу витрачалося 1 123 000 євро на рік, що становило
приблизно 1% від загального річного бюджету ЄС (тобто 2,28 євро на
кожного громадянина ЄС).
Підраховано, що у країнах з розвинутим книжковим ринком
майже кожна друга опублікована художня книжка є перекладом. За
далеко неповними даними, науково-технічної літератури та документів
щороку перекладають понад два мільярди сторінок.

Згідно з

електронною базою даних ЮНЕСКО Index Translationum, з 1979 р. по
2005 р. у 100 країнах світу було опубліковано близько 1 800 000
перекладів. Крім того, виконують велику кількість перекладів для
внутрішніх потреб найрізноманітніших організацій та підприємств.
Виникли нові підвиди перекладу (синхронний переклад, переклад
1

Цит. за: Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. –
М. : Высш. школа, 1968. – С. 4.
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кінофільмів, телепередач, судовий переклад тощо). У 1953 р. під егідою
ЮНЕСКО відбувся установчий конгрес Міжнародної федерації
перекладачів

(FIT

–

Fédération

internationale

d’associations

de

traducteurs), яка об’єднала письмових перекладачів багатьох країн світу.
Синхронні перекладачі також створили самостійну організацію –
Міжнародну асоціацію синхронних перекладачів (АІІС – Association
internationale des interprètes de conférence).
Роль перекладача надзвичайно важлива, і до нього ставлять
високі вимоги. Він, передусім, повинен пам’ятати, що „переклад – це не
пам’ятка минулого (навіть якщо йдеться про переклад часово
дистантних творів), а живий витвір літератури, що з однієї культури
переходить у творчо трансформованому вигляді в контекст іншої
культури, вступаючи з ним у тісну взаємодію і, тим самим,
продовжуючи своє життя у ньому”.1 Перекладач повинен вільно
володіти принаймні двома мовами, бути високоосвіченою людиною з
широкими та різнобічними знаннями. Крім того, перекладач повинен,
добре

розбиратися

в

предметі

перекладу.

Якщо

йдеться

про

перекладача суспільно-політичного тексту, то він повинен бути в курсі
міжнародних подій, знати політичну систему, економіку, географію,
адміністративний устрій країни тощо. Перекладач повинен вивчати
культуру, історію, літературу інших народів, а особливо народу тієї
країни, з мови якого він перекладає. Він повинен знати побут і звичаї
цього народу.
Наголосимо на тому, що перекладач не тільки передає думку
автора оригіналу – він сам є автором нового тексту. Саме тому вміння
чітко формулювати свої думки – важлива вимога для представників цієї
професії.
1

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П.
Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – С. 8
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Однак, незважаючи на велику роль перекладу в житті суспільства,
багато пересічних людей не розуміють суті перекладацької діяльності і
вважають, що перекладати може кожен, хто знає іноземну мову. Така
думка сформувалася тому, що одним з обов’язкових компонентів
вивчення іноземної мови є переклад. Тому знання іноземної мови (чи
просто факт її вивчення) часто автоматично прирівнюють до вміння
перекладати. Проте, переклад як метод вивчення іноземної мови і
переклад як вид людської комунікації – це різні речі. Завдання
перекладу як методу вивчення іноземної мови полягає у тому, щоб
надати учневі чи студентові конкретні знання, які стосуються словника
або найтиповіших граматичних форм чи синтаксичних структур
іноземної мови для їхнього наступного відтворення у реальному
мовленні. Речення, які пропонують для перекладу в підручниках
іноземної мови, часто мають штучний характер, оскільки їхнє завдання
– виробити вміння застосовувати конкретні граматичні правила чи
вміння

вживати

ту

чи

іншу

лексичну

одиницю

(слово

або

словосполучення). У випадку професійного перекладу перекладач має
справу з текстом оригіналу, який певною мірою спонтанно творить
мовець або письменник у ситуації реального мовлення. Тому
фрагменти такого тексту, вирвані зі свого мовного та ситуативного
оточення (тобто мовного або ситуативного контексту), часто важко
перекладати через їхню неоднозначність. Наприклад, для навчального
перекладу речення
A student went to the library.
цілком достатнім є варіант:
Студент пішов до бібліотеки.
Для професійного ж перекладу потрібна така додаткова контекстуальна
інформація:
10

1. Який рід іменника-підмета в цьому реченні – чоловічий чи
жіночий?
2. Який вид дієслова у реченні – доконаний чи недоконаний?
3. Може виникнути потреба перекласти артиклі.
4. Крім того, має значення і те, що англійське слово student є
ширшим за значенням від однокорінного українського
слова. Воно може означати також учень середньої школи
або вчений.
Переклад – це складний вид міжмовної комунікації через
посередника-перекладача. Це один з найважчих видів інтелектуальної
діяльності людини. Він передбачає не тільки і не стільки механічне
передання слів та інших мовних одиниць, скільки передання ідей,
уявлень і відношень, характерних для людей однієї нації, які можуть
бути абсолютно незрозумілими представникам інших національностей.
Тобто, „переклад охоплює не лише дві мови, це і перехід від однієї
культури до іншої”.1 Зорівчак Р.П. з цього приводу зазначає: „Переклад
– це завжди сплав двох культур, двох мовних традицій, двох
літературних основ, і в цьому його неповторна привабливість”.2
Такий перехід від мови до мови, від культури до культури є
можливий завдяки тому, що існують „загальні риси всіх людських мов
на відміну від мов тварин. Наприклад, в людській мові канал для будьякої мовної комунікації є вокально-слуховим; мовою людини можна
легко творити і легко сприймати новостворювані повідомлення”.3
Ще

одним

чинником,

який

робить

переклад

можливим,

незважаючи на часто зовсім різну структуру мов двомовного
1

Hervey S. Thinking Translation. A Course in Translation Method : French-English / S. Hervey, I. Higgins.
– London and New York, 1992. – P. 28
2
Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П.
Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – С. 41
3
Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 535
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спілкування, різний мовний та позамовний досвід творця оригінального
тексту та реципієнта перекладу, є зв’язок між мовою, реальною
дійсністю та людським мисленням. Закони мислення та логіки для всіх
народів Землі однакові. Всі мови є засобами комунікації, кожну мову
використовують для реалізації та формування думок людини, всі мовні
одиниці зв’язані з явищами реальної дійсності, всі одиниці мовлення
служать для передачі інформації слухачеві або читачеві. Нерозривність
зв’язку між мовою та мисленням забезпечує можливість спілкування,
обміну думками між людьми, які розмовляють не тільки однією і тією
ж мовою, а й різними мовами. Таке різномовне спілкування
відбувається за допомогою перекладу.
Уже в давні часи були спроби наукового пояснення того, як
відбувається переклад, як виробити теоретичні принципи перекладу та
на їхніх засадах дати практичні рекомендації, які перекладачі могли б
використовувати в своїй роботі. Своє бачення проблем перекладу
висловлювали Цицерон, Роджер Бекон, Данте, Сервантес, Мартін
Лютер. Активно досліджували переклад та його проблеми Тарас
Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Павло Грабовський.
Однак лише у середині ХХ ст. переклад став об’єктом всебічного
наукового дослідження. У цей період зроблено перші спроби створити
теоретичну модель перекладу як процесу, описати саме ті сторони
перекладу, які визначають його своєрідність, відрізняють його від
інших видів мовленнєвої або літературної діяльності.
Що ж є предметом науки про переклад чи перекладознавства?
Зазначимо, що поняття „переклад” охоплює два явища: переклад
як результат (Я прочитав переклад Дж. Байрона українською мовою) і
переклад як процес (Він робить переклад з англійської мови на
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українську). Ця двозначність терміна призводить до того, що питання
предмета перекладознавства тривалий час було супречливим.
Частина

перекладознавців

вважають,

що

предметом

перекладознавства повинен бути „сам процес перекладу, під час якого
відбувається перехід від однієї системи знаків до іншої і який може
бути описаний у семіотичних термінах”.1 Проте, як зазначає О.Д.
Швейцер, „вилучення з розгляду результатів процесу перекладу
неправомірно звужує предмет теорії перекладу і навряд чи сприяє
виявленню його суті”.2
Інші перекладознавці вважають, що предметом теорії перекладу є
„закономірні

співвідношення

між

оригіналом

та

перекладом,

результати процесу перекладу і критерії оцінки його якостей, без
розгляду самого процесу”.3 Таку ж думку підтримував і А.В. Федоров,
який вважав, що „завдання теорії перекладу – простежувати
закономірності у співвідношенні між оригіналом і перекладом, робити
узагальнення наукових висновків, які ґрунтуються на спостереженнях
за окремими частковими випадками перекладу, опосередковано
допомагати перекладацькій практиці у пошуках потрібних засобів
вираження, і знаходити у ній доведення і докази на користь певного
вирішення конкретних питань”.4
Як і О.Д. Швейцер, ми вважаємо, що „вичерпний, всебічний
аналіз перекладу можливий лише у випадку врахування як його
процесуальної сторони, так і його результатів”.5 Учений В.С.
Ревзин И. И. Основы общего и машинного перевода / И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг. – М. : Высш.
школа, 1963. – С. 20–21
2
Швейцер А. Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты) / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. –
С. 7
3
Лилова А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова. – М. : Высш. школа, 1982. – С. 41
4
Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. – М. :
Высш. школа, 1968. – С. 21
5
Швейцер А. Д.Теория перевода (статус, проблемы, аспекты) / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. –
С. 7
1

13

Виноградов дає таке визначення завдань теорії перекладу: „Теорію
перекладу, або перекладознавство визначають як наукову дисципліну,
завданням якої є вивчення процесу перекладу і його закономірностей;
розкриття суті, характеру і регулярності міжмовних перекладацьких
відповідників різного рівня шляхом узагальнення і систематизації
спостережень над конкретними текстами оригіналу і перекладу; опис
прийомів і способів перекладу, розгляд історії перекладацької практики
і теорії, визначення ролі перекладів у розвитку вітчизняної культури”.1
Дослідження

перекладу

повинно

бути

цілісним,

тобто

враховувати всі аспекти цього явища – мовні, соціальні, культурні і
психологічні.
Однак, якщо поняття переклад-результат є достатньо визначеним,
то поняття процесу перекладу охоплює широку сферу, і вчені
трактують це по-різному. Зокрема, Л.С. Бархударов під процесом
перекладу

розуміє

„певного

виду

мовні,

точніше,

міжмовні

перетворення або трансформацію тексту на одній мові в текст іншою
мовою”.2 Для В.Н. Комісарова процес перекладу – це не тільки
лінгвістичне явище, оскільки, на його думку, він є „функціональною
взаємодією мов”.3
Із урахуванням зазначеного про переклад як особливий вид
розумової діяльності людини, можна стверджувати, що процес
перекладу виходить за рамки суто лінгвістичного явища. Перетворення
під час перекладу не обмежуються лише рамками мовних систем двох
конкретних мов. Хоча порівняльне вивчення мовних систем посідає
особливе місце в перекладознавстві, однак воно не є його єдиною
Виноградов В. С. Ведение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. –
М. : Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. – С.6
2
Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975. – С.
6
3
Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Междунар. отношения, 1980. –
С. 181
1
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метою. З цього приводу Р.К. Міньяр-Бєлоручев зазначає, що „процес
перекладу – це не проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої.
Процес

перекладу

як

специфічний

елемент

комунікації

з

використанням двох мов завжди є діяльністю людини, в ньому
акумулюються проблеми філософії, психології, фізіології, соціології і
інших наук, особливо лінгвістики, залежність перекладу від якої немає
необхідності доводити”.1 У центрі цього виду міжмовної (чи двомовної)
комунікації перебуває посередник-перекладач. Міжмовна комунікація
може успішно відбуватися і без перекладача, особливо коли в ній
задіяні споріднені мови (для України звичним явищем є українськоросійська міжмовна комунікація, в Західній Україні та Східній Польщі
– українсько-польська. Автор був свідком успішної норвезькошведської комунікації).
Отже, об’єктом вивчення теорії перекладу є „сам процес
перекладу у всіх його різноманітних проявах і різні перекладні тексти
та їхні оригінали, порівняння яких надає дослідникам об’єктивні дані
для розвитку теорії перекладу”.2
Процес перекладу – складне явище, а один із способів осягнути
його – це моделювання. Дослідник процесу перекладу має у своєму
розпорядженні два тексти – оригінал і текст перекладу. Звичайно,
можна порівнювати ці тексти і на порівнянні дійти певних висновків
(так званий метод чорної скриньки). Цей метод дослідження широко
використовують перекладознавці. Проте, він не дає повної картини всіх
тих процесів, які призводять до досягнення мети перекладу – створення
тексту, який максимально повноцінно передає зміст та ідею оригіналу.
Питання про те, які розумові процеси призвели до створення тексту
Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Московский
лицей, 1996. – С. 6
2
Виноградов В. С. Ведение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. –
М. : Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. – С. 6
1
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перекладу, як працював перекладач, – залишається загадкою. Не дають
такої повної картини і всі інші теорії та моделі, розроблені
дослідниками-перекладознавцями. Зокрема, Г.Е. Мірам з цього приводу
вважає, що „переклад як інтелектуальна діяльність є складним не тільки
сам по собі, його складність підсилюється ... відсутністю єдиної
надійної і практичної теорії й методології перекладу”.1 У цьому
одночасно полягає і недолік, і перевага всіх наявних теорій. Звичайно,
хотілося б мати таку теорію чи модель перекладу, на підставі якої
можна було б розробити чіткі практичні рекомендації для перекладачів.
Проте мова – це така складна система (а, точніше, система систем), що
створення такої теорії чи моделі перекладу нереальне. Існуючі теорії та
моделі перекладу (трансформаційна теорія перекладу Ю. Найди,2 теорія
закономірних відповідників Я.Й. Рецкера,3 семантико-семіотична
модель

Л.С.

Бархударова,4

теорія

рівнів

еквівалентності

В.Н.

Комісарова,5 ситуативна теорія В.Г. Гака6 та ін.) наголошують на
якомусь одному аспекті процесу перекладу, детально описують його.
Хоча навіть у комплексі ці теорії не дають повної картини процесу
перекладу (у такому випадку практичні досягнення машинного
перекладу були б значно вагомішими, про що буде йтися далі), однак
вони акцентують увагу перекладача на якихось окремих суттєвих
сторонах процесу перекладу.
Переклад як вид комунікації з використанням двох мов через
посередника-перекладача має свої суттєві особливості порівняно з
Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – К. : Ника-Центр Эльга, 2000. – С. 16
Див. Nida E. The Theory and Practice of Translation / E. Nida, C. Taber. – Leiden : Brill, 1969.
3
Див. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории
перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974.
4
Див. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С.
Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975.
5
Див. Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения,
1973.
6
Див. Гак В. Г. Курс перевода. Французский язык. Общественно-политическая лексика / В. Г. Гак. –
М. : Изд-во ИМО, 1962.
1
2
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іншими видами комунікації. Перша особливість полягає в його
різноманітності. Переклад можна виконувати в різних формах:
письмово й усно, зі сприйняттям вихідного тексту через навушники і
візуально, в спокійній обстановці кабінету і в напруженій обстановці
переговорів. Перекладати можна художню прозу і наукову статтю,
вірші і листівки ворога, розмовні кліше в побутовій ситуації і
діалектизми та жаргон в мові обвинуваченого чи свідка на судовому
засіданні. Переклад може відбуватися з англійської мови на українську,
з української на французьку, із суахілі на японську – в будь-якій
комбінації двох існуючих у світі мов. Другою особливістю процесу
перекладу є неможливість його повного комплексного опису, про що
йшлося вище. Ці специфічні особливості зумовлюють виникнення
питання про необхідність виділення загальної теорії перекладу і
спеціальних теорій перекладу.
Як випливає з назви, загальна теорія перекладу досліджує
проблеми, які характерні для перекладу загалом, незалежно від умов
перекладу, жанрових особливостей тексту, який перекладають, та мов,
які задіяні у конкретному акті перекладу. Завдання загальної теорії
перекладу – сформулювати об’єктивні науково обґрунтовані принципи
перекладацької діяльності. „Уже давно минув той час, коли на теорію
перекладу дивилися як на суму рецептів, приписів чи просто порад
відносно того, як краще перекладати з однієї мови іншою. Теорія
перекладу, як і всяка теорія – це сукупність систематично осмислених
знань, що мають пояснювати описувані об’єкти”.1 Переклад – творча
діяльність, і як будь-яка інша творча діяльність він потребує
визначення закономірностей і теоретичного узагальнення, за якими
можна робити ширші висновки і не допускати трансформації процесу
1

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П.
Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – С. 8.
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творення перекладу в ремесло. Відомий болгарський перекладач і
теоретик перекладу Сідер Флорін, під час з’ясування значення теорії
перекладу для своєї роботи, зазначає, що маючи уже в своєму доробку
понад десять об’ємних перекладів, він вперше працював з літературою
з теорії перекладу і тоді зрозумів, що він не знає, як перекладати.1
„Побудова загальної теорії перекладу неможлива без аналізу
різновидів перекладу, без врахування внутрішніх особливостей і
співвідношення їх один з одним”.2 Матеріалом для аналізу загальної
теорії перекладу є явища, які повторюються у різних реалізаціях
процесу перекладу. Повторюваність, типовість таких явищ дає підстави
визнавати їх закономірними.
Сьогодні в лінгвістиці набула популярності теорія мовних
універсалій – „якостей, характерних для всіх мов або більшості з них”.3
Загальна теорія перекладу досліджує перекладацькі універсалії, тобто
явища і категорії, які характерні для всіх видів перекладу. Прикладами
перекладацьких універсалій можуть бути такі:4


інваріант перекладу, тобто те, що повинно залишатися незмінним
унаслідок процесу перекладу, і саме повідомлення, під яким
розуміють інформацію, призначену для передання;



відповідники (еквіваленти, аналоги, описовий переклад та
контекстуальні заміни);



одиниця перекладу, під якою йдеться про одиницю мовлення, яка
потребує самостійного рішення щодо перекладу. Прикладами

Флорин С. Муки переводческие: Практика перевода / С. Флорин. – М. : Высш. школа, 1983. – С. 5–
6
2
Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. – М. :
Высш. школа, 1968. – С. 249
3
Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 535
4
Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Московский
лицей, 1996. – С.191
1
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постійних (готових) одиниць перекладу є штампи, ситуативні
кліше, терміни, приказки й образні вирази;


буквалізми (переклад за зовнішньою, тобто графічною або
фонетичною подібністю між іноземним та українським словом
або словосполученням, без урахування смислових відмінностей
між ними);


інформаційний запас, тобто обсяг інформації, який комунікант
асоціює з мовним знаком або позначеним ним об’єктом дійсності.
Виділяють п’ять рівнів інформаційного запасу залежно від обсягу
інформації, яку несе ця мовна одиниця про означуваний предмет
або явище.
Отже, неповний перелік перекладацьких універсалій засвідчує,

що вони є характерними для будь-якого виду комунікації з
використанням двох мов за посередництва перекладача, і тому їх
вивчає загальна теорія перекладу.
Питання для самоконтролю
1.

Що ви знаєте про історію перекладу?

2.

Яку роль відіграє переклад у житті суспільства?

3.

Дайте визначення перекладу.

4.

У чому полягає особливість перекладу як виду міжмовної
комунікації?

5.

Якими якостями повинен володіти перекладач?

6.

Чим пояснюють пізнє формування перекладознавства як
науки?

7.

Що вивчає перекладознавство?

8.

У чому причина необхідності виділення загальної та
спеціальних теорій перекладу?
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9.

Що досліджує загальна теорія перекладу?

10. Що таке перекладацькі універсалії?
11. У чому полягає значення теорії перекладу для практичної
роботи перекладача?
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Розділ 2. ВИДИ ПЕРЕКЛАДУ
Принципи класифікації перекладу. Машинний переклад, його
переваги та недоліки. Усний переклад: синхронний переклад і
послідовний переклад. Письмовий переклад: художній переклад і
спеціальний переклад. Спеціальні теорії перекладу
Як уже було зазначено в Розділі 1, переклад – багатогранне
явище, і ця багатогранність є причиною необхідності класифікації
перекладу, виділення його окремих видів.
Цю класифікацію визначають трьома головними чинниками:


автор перекладу,



умови, в яких відбувається переклад,



типи текстів, які перекладають.
Схема 1. Види перекладу
Переклад як особливий вид комунікації
Основа класифікації:
автор перекладу

Машинний переклад

Переклад, здійснюваний людиною
Основа класифікації:
умови, в яких відбувається переклад

Письмовий переклад

Усний переклад

Основа класифікації:
типи текстів, які перекладають

Основа класифікації:
умови, в яких відбувається переклад

Художній
переклад

Спеціальний
переклад

Послідовний
переклад

Синхронний
переклад
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Розглянемо кожен з цих видів перекладу.
Упродовж тривалого час вважали, що міжмовні перетворення
може виконувати лише людина. Науково-технічний прогрес ХХ ст. вніс
у це положення суттєве уточнення: міжмовні перетворення може
здійснювати як людина, так і машина. Тому започатковано машинний
(або автоматичний) переклад.
Перші досліди машинного перекладу простежуються в кінці 40-х
років ХХ ст. Найвідомишими системами машинного перекладу є
SYSTRAN (США, Канада, ЄС, включає декілька пар мов), LOGOS
(США). Серед сучасних найбільш відомих програм машинного
перекладу на ринку України можна назвати STILUS, Language Master і
ПАРС.
Системи машинного перекладу можна розілити на три групи.1
До систем першого рівня належать програми „послівнопозворотного перекладу, в яких вибір еквівалентів не відбувається”,2 і
вихідний текст складається з набору всіх можливих варіантів перекладу
одиниць оригіналу, що є у словнику. Мірам Г.Е. порівнює такі системи
з людиною, яка перекладає текст на зовсім невідомій мові, маючи у
своєму розпорядженні двомовний словник і таблицю словозмін.3
Матеріали, отримані за допомогою таких програм, навряд чи можна
назвати перекладом. Його швидше можна розглядати як підготовчу
версію майбутнього перекладу, над якою перекладачеві ще доведеться
попрацювати.
Системи другого рівня, до яких належать сучасні електронні
перекладачі, використовують „ту чи іншу комбінацію синтаксичних і
семантичних

моделей

для

вибору

правильного

еквівалента

і

Огляд систем машинного перекладу зроблено на основі: Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э.
Мирам. – К. : Ника-Центр Эльга, 2000. – С. 130–144
2
Там само. – С. 134
3
Там само. – С. 134
1
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перетворення

структури

перекладу”.1

Якість

вхідного

перекладу,

тексту
який

в

структуру

отримують

тексту

унаслідок

використання таких програм, є набагато вищою, аніж програм першого
рівня. Програми другого рівня аналізують всі можливі варіанти і
відкидають ті, що не відповідають контекстові або із семантичного
погляду, або із структурного. Програми цього рівня нагадують, на
думку Г.Е. Мірама, „більш-менш досвідченого перекладача, який
перекладає текст на тему, яка йому зовсім незрозуміла”.2 Ці програми
не можуть робити вибір, який ґрунтується на позамовних чинниках
(фонових та/або спеціальних знаннях). Тому класичними уже стали такі
помилки перекладача Google:
I saw my Honey today.

–

Я пиляв мій мед сьогодні.

phone seller

–

телефон продавця

hot dog sausages

–

гарячі сосиски собака

У системах третього рівня, окрім семантики та граматики, під час
створення тексту перекладу враховують також фонові знання. Ці
системи належать до моделей штучного інтелекту і перебувають у
стадії розроблення.
Для машинного перекладу в комп’ютер вводять відповідну
програму та великі за обсягом словники вхідної та вихідної мов, які
містять велику кількість різноманітної інформації. Ці словники часто
мають функцію поповнення новим лексичним матеріалом. У процесі
перекладу відбувається аналіз вхідного тексту з метою виділення
словникових форм, граматичної інформації щодо слова і формування
семантико-синтаксичної моделі вхідного тексту. На наступному етапі,
який у спеціальній літературі називають „трансфер”, відбувається
вираження структури речення в термінах так званої машинної
1
2

Там само
Мирам Г. Э. Цит.роб. – С. 135
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граматики, тобто у вигляді формального опису синтаксичних і
семантичних

елементів речення

і

відношень

між

ними.

Далі

відбувається перетворення структури вхідного речення в ядерну
структуру, на основі якої синтезується синтаксична структура
вихідного речення. Наступними етапами є лексичний синтез, тобто
вибір словникових відповідників за визначеними ознаками, і графемний
синтез, тобто перетворення словникових форм у відповідні текстові
форми.
Окремо проаналізуємо статистичний машинний переклад. Його
запропонували ще у 1949 р., а в 90-х роках ХХ ст. інтерес до нього
відродився. Він ґрунтується на зіставленні різних текстів на різних
мовах та полягає у побудові на основі цього ймовірних моделей
перекладу.
Статистичний машинний переклад відбувається у два етапи. На
першому етапі – так званому етапі навчання – комп’ютер порівнює
оригінальні тексти та їхній переклад, які виконала людина, і визначає
величини

ймовірності

словосполучень.

різних

Унаслідок

відповідників,

цього

аналізу

у

тім

створюють

числі

й

словник

найімовірніших відповідників. На другому етапі відбувається власне
переклад тексту за укладеним на етапі навчання ймовірнісним
словником. Звичайно, наведена вище схема статистичного машинного
перекладу є спрощеною, оскільки під час встановлення ймовірності до
уваги необхідно брати багато параметрів функціонування вхідних та
вихідних одиниць в тексті. Проте, на думку багатьох дослідників, ця
модель машинного перекладу є найперспективнішою. Зазначимо, що
популярна сьогодні програма Google Translate ґрунтується саме на
підході статистичного машинного перекладу.
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Зазначимо, що процес машинного перекладу відбувається за
обов’язкової участі редактора.
Навіть

схематичний

опис

програм

машинного

перекладу,

наведений вище, засвідчує складність їхнього алгоритму. Тому вимоги
до машинного перекладу не можуть бути такими самими, як до
перекладу, який виконує людина. Переклад, зроблений машиною – це
свого роду „скелет майбутнього перекладу”. Машинний переклад,
зазвичай, дає змогу зрозуміти суть документа, який перекладали, і
потребує обов’язкового подальшого оброблення редактором-людиною.
Машинний переклад застосовують передусім для оперативного
перекладу технічної та інших видів спеціальної інформації. Про
машинний переклад творів художньої літератури, де потрібне глибоке
розуміння оригінального тексту з метою відтворення образів та ідеї
твору, не йдеться.
На відміну від умов реалізації машинного перекладу, умови
реалізації перекладу, який виконує людина, можуть бути різними. Це
передусім залежить від форми, у якій відбувається переклад – усної чи
письмової. При цьому слід зазначимо, що тут йдеться не тільки про
власне переклад-результат, а й про форму сприйняття оригіналу –
очима чи на слух.
У разі розмежування письмового та усного перекладу, окрім
форм сприйняття тексту оригіналу і оформлення перекладу, потрібно
також враховувати і той факт, що під час цих двох видів перекладу
задіяні різні розумові механізми. Учений Р.К. Міньяр-Бєлоручев
виділяє такі види розумових механізмів, що задіяні у перекладі:
 механізми сприйняття вихідного тексту;
 механізми запам’ятовування;
 механізми переходу від однієї мови до іншої;
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 механізми оформлення перекладу;
 механізми синхронізації перекладацьких операцій.
Як вважає автор, ці механізми можна застосовувати у різних умовах.
Загалом комплекс цих умов репрезентують таким чином:
1. Умови сприйняття тексту повідомлення як з погляду головних
аналізаторів (слухове або зорове сприйняття), так і з погляду
його повторюваності (одноразовий чи багаторазовий).
2. Умови запам’ятовування з огляду на величину відрізків
мовлення, які сприймають (значне чи незначне навантаження
на пам’ять).
3. Умови переходу з однієї мови на іншу з огляду на час
(обмежений чи необмежений).
4. Умови оформлення перекладу як з погляду форми мовлення
(усне чи письмове оформлення), так і з погляду можливостей
корекції мовлення (одноразове чи багаторазове).
5. Умови розподілу в часі основних операцій у процесі перекладу
(синхронність чи послідовність операцій).1
Під час аналізу усного та письмового перекладу за цими
критеріями стає очевидною принципова відмінність між ними.
Письмовий

переклад

ґрунтується

на

зоровому

багаторазовому

сприйнятті тексту оригіналу. Навантаження на пам’ять перекладача,
враховуючи можливість повернення до оригіналу, незначне. Умови
переходу з однієї мови на іншу не обмежуються часом. Форма
оформлення перекладу – письмова, що передбачає можливість
виправлень. Зазначимо, що головні операції у процесі перекладу
(сприйняття

оригіналу,

його

аналіз,

формування

перекладу)

відбуваються послідовно.
1

Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. :
Воениздат, 1980. – С. 146–147
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Усний

переклад

ґрунується

на

слуховому

одноразовому

сприйнятті тексту оригіналу. Цей вид перекладу пов’язаний з великим
навантаженням на пам’ять. Під час усного перекладу доводиться
швидко переходити з однієї мови на іншу. Переклад відбувається в
усній формі, і можливості корекції мовлення є значно обмежені. Умови
розподілу основних операцій у процесі усного перекладу різні: під час
синхронного перекладу вони відбуваються одночасно, під час
послідовного перекладу – одна за одною.1
З урахуванням зазначеного, наголосимо, що під час письмового
перекладу важливу роль відіграє збереження форми оригіналу, тобто
його мовних, стилістичних і жанрових особливостей. У разі письмового
перекладу важливим є не тільки те, про що йдеться в оригіналі, але й як
це описано. Спеціалізація перекладачів у галузі письмового перекладу
безпосередньо пов’язана зі специфікою мовних засобів, що визначають
цей вид перекладу. „Для роботи в галузі художнього перекладу
перекладач повинен мати літературний талант або, принаймні,
напрацювати вміння викладати своє письмове мовлення у формі, яка
відповідає стилю того чи іншого автора. […] Для роботи в галузі
науково-технічного перекладу перекладачеві потрібні спеціальні знання
у тій галузі науки чи техніки, звідки взятий текст. … Спеціальні знання
потрібні не тільки для того, щоб розуміти вихідні тексти, а й для того,
щоб правильно вживати в мовленні терміни. […] Для роботи в галузі
суспільно-політичного

перекладу

потрібні,

по-перше,

відповідні

політичні знання, а по-друге, вміння швидко знаходити міжмовні
еквіваленти”.2
Зазначимо, що ці характеристики не відносяться до перекладу з листа, коли перекладач читає
надрукований чи написаний текст і виконує усний переклад. Це вид усного перекладу, який
базується на візуальному сприйнятті матеріалу
2
Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. :
Воениздат, 1980. – С. 153–154
1
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Одним

з

важливих

чинників,

який

визначає

специфіку

письмового та усного видів перекладу, є чинник часу. Під час
письмового перекладу перекладач, зазвичай, не обмежений в часі. Тому
він має змогу працювати з різноманітними словниками, довідниками,
консультуватися з колегами та фахівцями певної галузі знань. Усний
переклад відбувається в екстремальних умовах дефіциту часу, а тому
перекладач повинен швидко реагувати на висловлювання і перекладати.
Відповідно, вимоги до усного перекладача і до письмового
перекладача відрізняються. Для усного перекладача важливим є
досконале володіння навичками та прийомами, знання еквівалентів,
певний автоматизм, а також володіння допоміжними засобами. Головне
завдання під час усного перекладу – збереження інваріанту перекладу,
тобто максимально точне передання інформації, що міститься в
оригіналі. Проте точне передання стилістичних особливостей оригіналу
не обов’язкове. Що ж стосується письмового перекладу, то за
відсутності дефіциту часу тут „на перше місце висувають творчий
аспект роботи перекладача, вміння правильно вибрати мовні засоби,
зберегти стиль оригіналу”.1 Зазначимо, що досвід роботи для усного
перекладача відіграє більшу роль, ніж для письмового. Письмовий
переклад

(особливо

художньої

літератури)

потребує

певного

літературного таланту, відчуття мови. Тому не дивно, що багато
високопрофесійних письмових перекладачів не хочуть братися за усний
переклад, і навпаки, не завжди досвідчений усний перекладач зможе
зробити якісний письмовий переклад.
Умови роботи усних перекладачів не є однаковими. Послідовний
переклад тексту відбувається після його прослуховування в паузах, які
робить мовець. Відрізки тексту, які доводиться перекладати, за своєю
1

Миньяр-Белоручев Р. К.Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Московский
лицей, 1996. – С. 11
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тривалістю

бувають

різними.

Французький

перекладач

та

перекладознавець Едмон Карі у своїй книзі “La traduction dans le
monde” наводить приклад безперервного послідовного перекладу
промови французького дипломата Андре Франсуа-Понсе в Лізі Націй,
що тривала 2,5 години.1 Отже, під час послідовного перекладу
простежується велике навантаження на пам’ять. Видатні послідовні
перекладачі відомі і своєю феноменальною пам’яттю. Розповідають, що
Андре Камінкер, талановитий перекладач, який працював у Лізі Націй,
а пізніше в Бюро перекладів Організації Об’єднаних Націй, міг
прочитати сторінку з телефонного довідника, запам’ятати всі прізвища і
відтворити їх у правильному порядку. Звичайно, така феноменальна
пам’ять – це радше виняток, ніж закономірність, і тому послідовному
перекладачеві потрібно оволодіти спеціальною системою записів. У цій
системі, на відміну від стенографії, записують не лише окремі слова, а
думки та зв’язки між ними.2
Під час синхронного перекладу перекладач перебуває в
спеціальній кабіні („будці”), звідки він бачить особу, яка виступає на
трибуні. У навушниках перекладач чує виступ і водночас перекладає
його в мікрофон. Присутні в залі мають навушники, через які вони
слухають переклад.
Така система перекладу вперше з’явилася на Нюренберзькому
процесі (1945–1946) Її автор – полковник армії США Леон Достерт,
колишній перекладач генерала Ейзенгауера. Саме він розробив основні
технічні засади організації синхронного перекладу (забезпечення
перекладачів

та

аудиторії

технічними

засобами,

необхідність

Цит. за: Миньяр-Белоручев Р. К. Пособие по устному переводу (Записи в последовательном
переводе) / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Высш. школа, 1969. – С. 3
2
Детальніше про записи в послідовному перекладі див.: Миньяр-Белоручев Р. К. Пособие по
устному переводу (Записи в последовательном переводе) / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Высш.
школа, 1969; Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису : Навчальний посібник / За ред. Л.
М. Черноватого і В. І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2009
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візуального контакту між промовцем та перекладачем, порядок роботи
груп перекладачів тощо).
Як видно з опису організації синхронного перекладу, перекладачсинхроніст повинен вміти одночасно слухати і говорити. Це дуже
важко навіть для фахово підготовленої людини. Мірам Г.Е. називає
синхронний

переклад

„психофізіологічною

аномалією,

яка

є

професією” і наводить шість чинників, які визначають складність
синхронного перекладу, при цьому чотири з них – психофізіологічного
та психічного характеру і два – мовного.1 Робота синхронних
перекладачів складна, і тому вироблено стандарти, які визначають
умови роботи синхронних перекладачів з урахуванням принципів
якості роботи та здоров’я перекладачів. Згідно із цими умовами в кабіні
перекладу постійно повинно бути не менше двох перекладачів, робочий
день перекладачів повинен охоплювати не більше двох засідань
тривалістю 2,5–3 год. кожне.2 Перекладати синхронно більше 15
хвилин і відпочивати менше 30 хвилин не дозволено. Для забезпечення
високої якості синхронного перекладу його зазвичай виконують рідною
мовою.
Відповідно до виду вихідного тексту та умов роботи перекладача
у синхронному перекладі виділяють три підвиди: синхронний переклад
на слух, синхронний переклад з листа (з попередньою підготовкою або
без неї) і синхронне читання наперед перекладеного тексту.3
Синхронний переклад – складний та специфічний вид перекладу.
„До синхронного перекладу, напевне, найменш можна застосувати
традиційну формулу: щоб перекладати, необхідно знати дві мови і
Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр Эльга, 2000. – С.81-84
AIIC Professional Standards [Electronic resource]. – [Cited 2003, 17 Nov.]. – Available from :
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/article122.htm
3
Ширяев А. Ф. Синхронный перевод : Деятельность синхронного переводчика и методика
преподавания синхронного перевода / А. Ф. Ширяев. – М. : Воениздат, 1979. – С. 5
1
2
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предмет розмови. Відомо, що не кожна людина, яка вільно володіє
іноземною мовою, може оволодіти комплексом навичок та умінь, що
забезпечує успішне здійснення синхронного перекладу”.1
Перекладач-синхроніст повинен не тільки добре знати мову, він
повинен безпомилково і повністю розуміти сенс сказаного, вміти
передбачати хід думки іншої людини, мати добру реакцію та добре
володіти темою перекладу.
Враховуючи складність усного перекладу (як послідовного, так і
синхронного) у стилістичному оформленні перекладу допускаються
неточності.

Завдання

збереження

жанрового

характеру

тексту,

передання стилістичних тонкощів оригіналу перед усним перекладачем
не ставлять.
По-іншому

виконують

письмовий

переклад.

Враховуючи

спокійні умови роботи перекладача, перше місце посідає тут вміння
правильно оцінювати і вибирати мовні засоби, зберігати стиль
оригіналу, а не вміння автоматично використовувати набуті навички та
вміння. Специфіку письмового перекладу визначають особливостями
текстів, які перекладають, та особливостями використаних у них
мовних засобів. Ці мовні засоби і визначають жанровий характер
текстів, який є підґрунтям для класифікації письмового перекладу.
Письмовий переклад художньої літератури значно відрізняється
від перекладу інших текстів. Мова художніх творів характеризується
образними засобами, ритмікою мови, індивідуальним стилем автора.
Передача
художнього

образних
твору

засобів
більше

мови,
залежить

стилістичних
від

особливостей

літературного

таланту

перекладача, від його відчуття мови. „Художній переклад – це вид
перекладацької діяльності, надзавдання якого полягає у створенні
1

Ширяев А. Ф. Цит. роб. – С. 7
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мовою рецептора твору, здатного справляти на читача чи слухача
естетичне враження, аналогічне впливові оригіналу”.1
Інакше повинен працювати перекладач спеціальної літератури
(цей вид перекладу ще називають інформаційним), який перекладає
наукову літературу, технічну документацію, дипломатичні документи,
виконує судовий переклад тощо. У таких текстах міститься багато
термінів, фактів, для них характерна певна структура. Успіх роботи
перекладача в цих сферах часто залежить більше від його знань у
галузі,

до

якої

належить

вихідний

текст,

вміння

оперувати

термінологією, аніж перекладацькими навичками.
Зазначимо, що між художнім та спеціальним перекладом немає
такої ж чіткої межі, як між іншими видами перекладу (див. Схему 1).
Часто в художніх творах трапляються терміни або цілі описи
технологічних процесів. З іншого боку, рекламні тексти, метою яких є
передача інформації, зазвичай, ґрунтуються на художніх образах. Тому
перекладач

таких

текстів

повинен

передавати

як

особливості

художнього, так і спеціального тексту. Загалом, „система різновидів
перекладу є система динамічна. У наш час, наприклад, переклад
телевізійних текстів виділився у самостійний, специфічний жанр”.2
Наведена схема класифікації перекладу не єдина. З урахуванням
різних критеріїв, можна виділити й інші види перекладу. Зокрема, Б.
Осімо пропонує виділяти види перекладу не за жанрами, а відповідно
до того, хто є замовником перекладу. Він зазначає: „Існують
принципові відмінності між перекладом, замовленим видавництвом, і
перекладом, замовленим іншими видами компаній, яким він потрібен
або для внутрішнього використання, або для публікації його у вигляді
Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів
української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. держ. унті вид-го об’єднання „Вища школа”, 1983. – С. 17
2
Лилова А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова. – М. : Высш. школа, 1982. – С. 226
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проспекту, що супроводжує іншу продукцію, або як рекламний
матеріал”.1 Далі автор наголошує, що сьогодні відсоток перекладів для
видавництв становить приблизно 20% від усіх перекладів, з яких лише
одна двадцята частина перекладів може належати до літературного
перекладу. Решта – це переклад нехудожньої літератури, поезії і
журналістський переклад. Що ж стосується перекладу для компаній, то
чільне місце в ньому посідає спеціальний переклад.
Відповідно до іншого підходу, виділяють десять параметрів, за
якими може відбуватися типологізація перекладу:
1. За співвідношенням типів мови перекладу і мови оригіналу;
2. За характером суб’єкта перекладацької діяльності і його
відношення до автора тексту, який перекладають;
3. За типом перекладацької сегментації і способом переробки
матеріалу, який перекладають;
4. За формою презентації тексту перекладу і тексту оригіналу;
5. За характером відповідності тексту перекладу текстові
оригіналу;
6. За жанрово-стилістичними особливостями і жанровою
належністю матеріалу, який перекладаютиь;
7. За повнотою і типом передачі смислового змісту оригіналу;
8. За основними функціями;
9. За первинністю тексту оригіналу;
10.За типом адекватності.2
Як уже було зазначено в Розділі 1, будь-який вид перекладу має
спільні риси як вид міжмовної комунікації через посередникаперекладача, які досліджує та описує загальна теорія перекладу. Проте,
Osimo B. Translation Course / D. Osimo – [Electronic resource]. – [Cited 2004, 30 July]. – Available
from : http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.cap_4_23?lang=en
2
Паршин А. Теория и практика перевода / А. Паршин – [Електронний ресурс] . – [Цит. 2009, 10
листопада]. – Режим доступу : http://www.quebec.ru/Translation/Page2.htm
1
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різноманітність умов перекладу зумовлює необхідність теоретичного
опису кожного виду перекладу зокрема, оскільки кожен з них має свої,
притаманні тільки йому риси. Це вивчають спеціальні теорії
перекладу, які досліджують питання співвідношення між мовними
системами двох мов, задіяних у конкретному акті перекладу, і стильові
та жанрові особливості перекладу. Загальна та спеціальні теорії
перекладу функціонують у тісній взаємодії, доповнюючи одна одну.
Незважаючи

на

порівняно

незначні

практичні

результати

машинного перекладу, за свій короткий час існування теорія
машинного перекладу зробила в загальну теорію перекладу не
менший внесок, аніж теорія перекладу, який виконує людина. Саме
теорія машинного перекладу визначила необхідність окремо розглядати
аналіз вихідного тексту і синтез тексту перекладу, інші особливості
перекладу. Машинний переклад є цінним для загальної теорії перекладу
тим, що він відтворює розумові процеси, які відбуваються в голові
перекладача, і формально описує їх. Отже, з одного боку, теорія
машинного перекладу ґрунтується на фактологічному матеріалі
перекладу, який виконує людина, з іншого – вона вносить значний
внесок у розвиток перекладознавства, формально описуючи процес
перекладу.
Отож, з урахуванням значних досягнень у галузі теорії
машинного перекладу та велику роботу вчених і практичних
перекладачів у цьому напрямку, ймовірно, що відсутність реальних
практичних результатів машинного перекладу – це тільки наслідок
недостатніх технічних можливостей.
Теорія усного перекладу розглядає специфічні проблеми
послідовного та синхронного перекладу, зокрема, функціонування
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розумових

механізмів

перекладача,

знаковий

спосіб

перекладу,

проблеми сегментації тексту, ймовірнісного прогнозування тощо.
Теорія художнього перекладу – найдавніша з теорій перекладу.
Вважаємо, що перекладознавство починалося з аналізу перекладів
художньої літератури. Сьогодні багато досліджень у галузі науки про
переклад виконують саме на матеріалі художнього перекладу. Аналіз
перекладів

художніх

творів

–

це

обширний

матеріал

для

перекладознавчої науки, оскільки багатство мовних засобів народної
творчості

та

художньої

літератури

дає

змогу

використання

найрізноманітніших способів та методів перекладу.
Характерною рисою спеціальних текстів є терміни і кліше.
Вживання цих лексичних одиниць надає текстові інформативного
характеру. Порівняльне дослідження питань термінології в різних її
проявах (походження, структура, функціонування) і становить предмет
дослідження теорії спеціального перекладу. Саме через насиченість
термінами та типові синтаксичні структури переклад різних за
тематикою
ортопедична

текстів

(космонавтика,

стоматологія

тощо)

агрономія,

виконують

юриспруденція,

за

тими

самими

принципами, які й досліджує теорія спеціального перекладу.
Інший

аспект

дослідження

спеціальних

теорій

перекладу

враховує той факт, що процес перекладу завжди пов’язаний з двома
конкретними мовами (цей вид спеціальної теорії перекладу часто ще
називають частковою теорією перекладу). Зрозуміло, що принципи
перекладу з англійської мови на українську будуть відрізнятися від
основних принципів перекладу з японської на суахілі, адже принципи
зіставлення мовних систем у цих парах мов абсолютно різні. Крім того,
загальні принципи перекладу на рідну мову, з одного боку, та на
іноземну мову, з іншого, також відрізняються. Цей вид спеціальної
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теорії перекладу виконує порівняльне дослідження мовних систем
конкретної пари мов, задіяної у перекладі, і визначає перекладні
відношення між цими двома системами. Таке зіставлення двох мов,
крім суто практичного значення, надає обширний матеріал для
загальної теорії перекладу.
Питання для самоконтролю
1.

За якими критеріями відбувається класифікація перекладу?

2.

У чому недоліки та переваги машинного перекладу?

3.

Чим відрізняється письмовий переклад від усного?

4.

Чим відрізняється синхронний переклад від послідовного?

5.

Чим відрізняється художній переклад від спеціального?

6.

Які існують підвиди художнього перекладу? Які критерії
впливають на їх виділення?

7.

Які існують підвиди спеціального перекладу? Які критерії
впливають на їхнє виділення?

8.

Чи існують проміжні види перекладу?

9.

Які вимоги ставлять до письмового перекладача?

10. Які вимоги ставлять до усного перекладача?
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Розділ 3. АДЕКВАТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ
Точність перекладу й адекватність перекладу. Способи та засоби
досягнення адекватного перекладу. Роль контексту, ситуації та
фонової інформації у досягненні адекватності перекладу. Дослівний
переклад. Калькування. Буквальний переклад, види буквалізмів.
Завдання перекладача полягає у точному переданні сказаного чи
написаного і створенні правильного перекладу. Проте, з урахуванням
різної структури мови оригіналу та мови перекладу і різного
позамовного (побутового, культурного, історичного тощо) досвіду
автора оригіналу, перекладача і реципієнта перекладу потрібно
визначити, наскільки точним може бути переклад і що таке
„правильний переклад”.
Поняття „точність перекладу” часто асоціюють з формальною
точністю, тобто якщо в словнику для слова hand знаходимо відповідник
рука, то точним буде тільки такий переклад цього слова. Однак така
точність, зазвичай, не завжди правильно передає значення слова,
наприклад, у таких сполученнях як to make a hand (досягати успіхів) чи
for one’s own hand (для власної користі). Очевидно, що з дотриманням
такої формальної точності переклад буде неправильним.
Якщо ж розширити контекст висловлювання, то збереження
формальної точності ще більше ускладнить правильний переклад
оригіналу. Наприклад, розглянемо таке речення з прогнозу погоди:
Typhoon Rusa will take a northerly track from the Coreas through
the Sea of Okhotsk and produce a heavy rainfall and strong
winds in its path Sunday into Tuesday. [IHT, Aug 31-Sept 1,
2002]
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Недосвідчений перекладач швидше всього буде намагатися повністю
зберегти структуру цього речення і не змінювати порядок слів у
реченні:
(1) *Тайфун Руза піде північним курсом з Корей через
Охотське море і викличе сильні опади дощу і сильні вітри
на своєму шляху від неділі до вівторка.
Крім лексичних недоліків такого перекладу, він не відповідає
оригіналу передусім тому, що наведений варіант перекладу не є тією
інформацією про погоду, яку ми звикли чути по телебаченню, радіо або
читати

в газетах. Тобто, незважаючи

на формальну точність

використаних відповідників, переклад (1) не відповідає оригіналові за
формою. Йдеться про те, що стилі метеорологічних прогнозів в
англійській та українській мовах суттєво відрізняються, а саме цей факт
і не врахований у запропонованому перекладі. Очевидно, що
формальна точність, яка збережена у цьому варіанті, лише заважає
правильному перекладові. Під час перекладу потрібно враховувати не
лише дослівну формальну точність, а й вимоги стилю цього типу
висловлювань:
(2) Тайфун Руза поверне з Корейського півострова на північ і
пройде над Охотським морем. З неділі по вівторок на його
шляху очікують сильні дощі та штормовий вітер.1
З погляду формальної точності переклад (2) може видатися
„вільнішим”, ніж переклад (1), однак сáме переклад (2) відповідає
оригіналові як за змістом, так і за формою. Такий переклад у
перекладознавстві називають адекватним або повноцінним. Під
адекватністю перекладу розуміють „вичерпну передачу смислового
1

Слід зауважити, що тут і далі пропоновані нами варіанти не є єдино вірними. У цьому випадку,
наприклад, в залежності від ширшого контексту логічні наголоси в перекладі шляхом
використання іншого порядку слів можуть бути розставлені по-іншому.
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змісту оригіналу і повноцінну функціонально-стилістичну відповідність
йому”.1
Поняття адекватності перекладу охоплює три компоненти:
1. Правильне, точне і максимально повне передання змісту
оригіналу;
2. Передання мовної форми оригіналу;
3. Бездоганна правильність мови, на яку виконують переклад.
З погляду перекладу адекватність – поняття, значно ширше, ніж
точність. Крім того, для адекватного перекладу іноді потрібно повністю
відмовитися від формальної точності. Учений А.В. Федоров з цього
приводу зазначає: „Правдивий переклад (навіть не дуже складного
тексту), по суті, є вирішенням завдання, нереального з погляду
формальної точності”.2 Така ж думка сформульована в розділі „Загальні
обов’язки перекладача” Хартії перекладачів, прийнятої Міжнародною
федерацією перекладачів (FIT) у 1963 р.: „Правдивий переклад … не
можна плутати з дослівним перекладом,

оскільки правдивість

перекладу не виключає адаптації з метою створення форми, атмосфери
і глибокого значення, яке відчувається на іншій мові і в іншій країні”.3
У своїй роботі перекладачеві варто пам’ятати, що текст – це не
набір розрізнених, непов’язаних між собою мовних одиниць. Будь-який
текст є текстом саме тому, що в ньому існують складні зв’язки між
мовними одиницями різних рівнів. Ці зв’язки визначають специфіку та
характер тексту. Саме тому для досягнення адекватного перекладу
потрібно пам’ятати, „що оригінал треба розглядати як систему, а не як
Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. – М. :
Высш. школа, 1968. – С. 151
2
Федоров А. В. Там само. – С. 148.
3
A faithful translation … should not be confused with a literal translation, the fidelity of a translation not
excluding an adaptation to make the form, the atmosphere and deeper meaning of the work felt in another
language and country. – Translator’s Charter [Electronic resource] . – [Cited 2012, 17 Nov.]. – Available
from : http://fit-ift.org.dedi303.nur4.hosth.net/index.php?frontend_action=display_compound_text_content&item_id=3367
1

39

суму елементів, як органічну цілість, а не як механічне сполучення
складників”.1
Проте як досягають адекватності, якщо прагнення до формальної
точності призводить до неправильних перекладів?
Враховуючи той факт, що кінцевою метою перекладу є не проста
заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови, а відтворення
оригіналу засобами іншої мови на засадах іншої культури та
світосприйняття, цілком логічно буде припустити, що існують такі
мовні одиниці, які не піддаються перекладові. Над проблемою
(не)перекладності дискутують вчені-перекладознавці. Більшість з них
дійшли висновку, що загалом проблеми неперекладності не існує.
Проте „будь-який текст – це явище культури, він в межах своєї
культури впливає на інші явища і сам підпадає під різні впливи. ...
Кожен переклад повинен розглядатися перш за все як культурний
переклад, і тільки потім – як лінгвістичний”.2 Також „між культурами
різних народів і епох є ґрунтовні, зумовлені найрізноманітнішими
чинниками розбіжності, що їх необхідно враховувати в процесі
перекладу”.3 Тому втрати під час перекладу неминучі. З метою
досягнення адекватності перекладу перекладач повинен прагнути „не
повного усунення втрат при перекладі, а максимального їх скорочення,
приймаючи щоразу рішення, наскільки важливим є збереження тих чи
інших рис оригіналу в перекладі і якими з них можна пожертвувати”.4

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів
української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті видго об’єднання „Вища школа”, 1983. – С. 17
2
Osimo B. Translation Course / B. Osimo – [Electronic resource]. – [Cited 2003, 20 Nov.]. – Available
from : http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.cap_1_26_en?lang=en
3
Зорівчак Р. П.Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П.
Зорівчак. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – С. 41
4
Hervey S. Thinking Translation. A Course in Translation Method: French-English / S. Hervey, I.. Higgins.
– London and New York : Routledge, 1992. – P. 25
1
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У такому випадку адекватності перекладу досягають не завдяки
максимальній точності, а мінімальними втратами під час перекладу.
Залежно від ситуації досягнення адекватного перекладу може
відбуватися по-різному. Для цього у практичній роботі перекладача є
відповідні

способи

та

засоби

перекладу.

Способи

перекладу

стосуються перекладу всього тексту загалом, у той час, як засоби
перекладу використовують під час перекладу речень та менших
одиниць мови.1 Пітер Ньюмарк виділяє такі способи перекладу:2
МО

МП

Послівний переклад

Адаптація

Дослівний переклад

Вільний переклад

Точний переклад

Ідіоматичний переклад

Семантичний переклад
Послівний

переклад

Комунікативний переклад

(word-for-word

translation)

часто

трапляється у формі підрядкового перекладу. Зберігається порядок слів
мови оригіналу, окремі слова перекладають за їхніми найзагальнішим
значенням без огляду на контекст.
Під час дослівного перекладу (literal translation) граматичні
конструкції оригіналу заміняють їхніми найближчими відповідниками
мови перекладу, однак слова перекладають окремо, без урахування
контексту.

Newmark P. A Texbook of Translation / P. Newmark. – Hemel, Hempstead : Prentice Hall International,
1988. – P. 81
2
Там само. – С. 45
1
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Точний
контекстуальні

переклад

(faithful

значення

translation)

оригіналу

з

відтворює

урахуванням

точні

обмежень

граматичних структур мови перекладу.
Семантичний переклад (semantic translation) відрізняється від
точного перекладу тим, що при цьому способі перекладу більше
враховують естетичну цінність тексту оригіналу часто нехтуючи
точністю передання значень окремих слів та виразів. ,,Семантичний
переклад відрізняється від точного тим, що перший є безкомпромісний
і догматичний, в той час, як другий більш гнучкий, допускає творчі
винятки з 100% точності і робить можливим вираження інтуїтивної
симпатії перекладача до оригіналу”.1
Адаптація (adaptation)
Це ,,найвільніша” форма перекладу. Цей метод найчастіше
використовують для перекладу драматичних творів та поезії. Під час
адаптації зберігають тему оригіналу, персонажі та зміст, однак культура
мови оригіналу трансформується в культуру мови перекладу і,
фактично, створюється новий текст.
Вільний переклад (free translation)
Під час вільного перекладу зміст оригіналу передають без
збереження його форми. ,,Зазвичай це є парафраз. Набагато довший,
ніж оригінал, так званий внутрімовний переклад часто є багатослівним
і претензійним. І його не можна назвати перекадом”.2
Ідіоматичний переклад
При цьому виді перекладу передають смисл оригіналу, однак
часто змінюють відтінки значення шляхом використання колоквіалізмів
та ідіом, яких немає в оригіналі.
Комунікативний переклад
1
2

Newmark P. Op.cit. – P. 46
Там само. – С. 47
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Метою

комунікативного

перекладу

є

передання

точного

контекстуального значення оригіналу так, щоб як зміст, так і форма
перекладу були зрозумілими для читача.
На

думку

П.

Ньюмарка,

тільки

шляхом

використання

семантичного і комунікативного способів перекладу досягають двох
основних цілей перекладу – точності та економії. Загалом семантичний
переклад виконують на мовному рівні автора, а комунікативний – на
мовному рівні читача. Семантичний переклад використовують для
,,експресивних” текстів, а комунікативний – для ,,інформативних” та
,,вокативних”.1 ,,Можна сказати, що семантичний переклад інтерпретує,
а комунікативний – пояснює”.2
Запропонована П. Ньюмарком схема добре співвідноситься з
теорією рівнів еквівалентності В.Н. Комісарова. Ця теорія ґрунтується
на припущенні, що „в тексті, який передається від Джерела до
Рецептора (відрізку усного або письмового мовлення), ланцюжок звуків
і букв репрезентує складний смисловий комплекс, у якому можна
виділити декілька основних рівнів плану змісту, а саме: 1) рівень
мовних знаків (слів); 2) рівень висловлювання; 3) рівень (структури)
повідомлення; 4) рівень опису ситуації; 5) рівень мети комунікації”.3
Між аналогічними рівнями змісту текстів оригіналу і перекладу
встановлюються відносини еквівалентності. Якщо сумістити схему П.
Ньюмарка та теорію В.Н. Комісарова, отримаємо таке:4
Спосіб перекладу
за П. Ньюмарком
Вільний переклад

Рівень еквівалентності
Приклади
за В. Н. Комісаровим
Рівень мети
Maybe there is some
комунікації
chemistry between us

Newmark P. Op.cit. – P. 47
Там само. – С. 48
3
Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1973. –
С. 66
4
Приклади взяті з Комиссаров В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский / В. Н.
Комиссаров, А. Л. Коралова. – М. : Высш. школа, 1990. – С. 10–15
1
2
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that doesn’t mix.

Ідіоматичний
переклад

Рівень опису ситуації

Буває, що люди не
сходяться характерами.
He answered the telephone.

Збалансований
переклад

Рівень (структури)
повідомлення

Він зняв трубку.
London saw a cold winter
last year.

Минулого року зима в
Лондоні була
холодною.
Рівень висловлювання I don’t see that I need to
convince you.

Точний переклад

Лінійний переклад Рівень мовних знаків
(слів)

Не бачу необхідності
доказувати це вам.
I saw him at the theatre.
Я бачив його в театрі.

Отже, той чи інший спосіб перекладу передбачає переклад на
якомусь рівні плану змісту.
Стосовно засобів перекладу французькі перекладознавці ЖанПоль Віне і Жан Дарбельне зазначали, що їх важко порахувати.1
Відповідно,

різні

дослідники

по-різному

їх

визначають

та

класифікують. Зокрема, ці вчені запропонували сім засобів перекладу, а
П. Ньюмарк – вісімнадцять.2 Ми пропонуємо виділяти імітацію форми
оригіналу

(транскодування

і

калькування),

описовий

переклад,

контекстуальні заміни (конкретизація, узагальнення, логічний розвиток
поняття, антонімічний переклад, компенсація втрат під час перекладу),
пропуски

та

додавання,

створення

семантичних

неологізмів,

використання ситуативних відповідників, лексичні та граматичні

Venuti L. (ed.) The Translation Studies Reader / L. Venuti (ed.). – London and New York : Routledge,
2000. – P. 84
2
Newmark P. Op.cit. – P. 81–91
1
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трансформації. Кожен з цих засобів перекладу буде детально
розглянуто у відповідних розділах посібника.
Отже, адекватний переклад – це широке поняття, яке є кінцевою
метою роботи кожного перекладача. Шляхів досягнення цього є багато,
і їхній вибір залежить від низки умов, зокрема, контексту, жанру, виду
перекладу тощо.
Для досягнення адекватного перекладу важливим є урахування
трьох чинників, які безпосередньо не пов’язані зі словниковим
значенням слова. Це контекст, ситуація і фонова інформація. З приводу
цих чинників П. Ньюмарк зазначає: ,,Ми не перекладаємо ізольовані
слова, ми перекладаємо всі слова більше або менше […] пов’язані з їх
синтаксичним,

колокаційним,1

ситуативним,

культурним

або

індивідуальним ідіолектичним2 контекстами”.3
Контекст – це „фрагмент тексту, який охоплює обрану для аналізу
одиницю, необхідний і достатній для з’ясування значення цієї одиниці,
що не суперечить загальному змісту цього тексту. Тобто, контекст – це
фрагмент тексту мінус одиниця, яку визначають”.4 Слова в мовленні
вживаються тільки разом з іншими словами і в тісному зв’язку з ними.
Оточення слова, тобто його контекст, визначає, яке зі значень
багатозначного слова реалізується у цьому випадку, або створює
можливість

появи

в

лексичної

одиниці

нових

контекстуально

обумовлених значень. Тому рівень адекватності перекладу суттєво
залежить від того, як перекладач враховував контекст у своїй роботі над
перекладом.

Розрізняють

вузький

контекст

–

словосполучення,

смислова група, частина речення, все речення, до складу яких належить

Колокація – словосполучення
Ідіолект – варіант мови, що використовується окремою людиною.
3
Newmark P. Op.cit. – P. 73
4
Лигвиcтический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 238
1
2
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слово, що перекладаться, і широкий контекст, тобто все, що розміщено
за рамками одного речення.1
Однак контекст не завжди може допомогти правильно з’ясувати
значення

слова.

У

таких

випадках

його

можна

визначити

нелігвістичним контекстом або ситуацією творення та сприйняття
тексту. Те саме висловлювання, створене у різних ситуаціях, реципієнт
може сприймати по-різному. Наприклад, коли студент поспішає на
лекцію, а однокурсник, наздогнавши його, питає: ,,Скільки?”, то,
швидше за все, це питання буде сприйняте як бажання отримати
інформацію щодо часу, який залишився до початку заняття. Те ж
питання, поставлене товаришеві, який дивиться по телевізору футбол,
він буде інтерпретувати як спробу дізнатися рахунок матчу. Роль
ситуації ще більше зростає під час перекладу, особливо письмового,
адже

ситуації

створення

тексту

оригіналу,

його

сприйняття

перекладачем та створення ним тексту перекладу і сприйняття тексту
перекладу реципієнтом можуть суттєво відрізнятися.
Правильне розуміння тексту оригіналу, а, отже, і створення
адекватного перекладу, неможливе без фонових знань та володіння
фоновою інформацією. Фонові знання – це ,,загальна для комунікантів
інформація,

яка

забезпечує

взаєморозуміння

при

спілкуванні”.2

Виділяють три види фонових знань: загальнолюдські, регіональні та
країнознавчі. З фоновими знаннями тісно пов’язане поняття фонової
інформації. ,,Фонова інформація – це соціокультурні дані, характерні
лише для певної нації чи національності, засвоєні масою їх
представників і відображені в мові даної національної спільноти”.3
Рецкер Я. И. Пособие по переводу с английского языка на русский / Я. И. Рецкер. – М. :
Просвещение, 1982. – С. 21
2
Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) В. С. Виноградов. –
М. : Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. – С. 17
3
Там само. – С. 18
1
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Фонова інформація охоплює специфічні факти історії країни, її
географії, державного устрою та політичної системи, традиції та звичаї.
З урахуванням того факту, що переклад – це перехід не тільки від мови
до мови, а й перехід від однієї культури до іншої, фонові знання і
фонова інформація набувають особливого значення для створення
тексту перекладу, який би відповідав текстові оригіналу і за формою, і
за своїми функціями.
Як уже було зазначено, дослівний переклад – один із способів
досягнення адекватності перекладу оригіналу. Проте це його не єдина
функція. Як показують дослідження, дослівний переклад часто
використовують під час аналізу тексту оригіналу як свого роду
чорновий переклад, на основі якого будують потім остаточний варіант
перекладу. Цей етап перекладу відбувається по-різному у перекладачів
різної кваліфікації: у професійних перекладачів – на підсвідомому рівні,
автоматично, тоді як початкуючі перекладачі використовують цей
спосіб перекладу свідомо, особливо для правильного розуміння
складних місць оригіналу. Звичайно, враховуючи різну структуру мови
перекладу і мови оригіналу, дослівний переклад не завжди дає
правильний варіант перекладу. Якщо в мові перекладу немає
граматичної форми або синтаксичної конструкції, яка б відповідала
якійсь формі чи конструкції перекладу, то дослівний переклад дасть
лише беззмістовне сполучення слів. Наприклад, речення
He had a house built.
The manager had everybody fill out the form.
неможливо перекласти дослівно. В українській мові немає каузативних
конструкцій такого типу, і тому для адекватного перекладу треба
підібрати інші лексичні чи граматичні засоби. Деколи дослівний
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переклад є наслідком недостатнього знання мови перекладу і
призводить до комічних ситуацій:
The lift is being fixed for the next day. During that time we regret
that you will be unbearable.
(з оголошення в холі готелю в
Бухаресті)
In case of fire, do your utmost to alarm the hotel porter.
(з оголошення в готелі у Відні)
Cooles and Heates: If you want just condition of warm in your
room, please control yourself.
(з інформаційного буклету в готелі
в Токіо про правила користування
кондиціонером).1
Зазначимо, що в більшості випадків дослівний переклад є цілком
закономірним явищем, який дає змогу ліпше зрозуміти оригінал.
На основі дослівного перекладу формується калька. Цей спосіб
часто застосовують у перекладацькій діяльності, особливо в суспільнополітичному перекладі. Калькування буває двох видів – повне і
часткове.
У разі повного (точного) калькування „слова (звичайно
частинами) або словосполучення буквально перекладають. Точна
калька в лексичному і семантичному відношеннях повністю збігається з
відповідником у мові-джерелі. […] Вона повинна бути оформлена
згідно з чинними в мові граматичними і лексичними нормами”:2
amortization of debt

–

амортизація боргу

baseline scenario

–

базовий сценарій

Цит. за: Westlake P. Workshop on Communication Skills. The Original Touch Oy / P. Westlake. –
Vitebsk, 28.01.2001
2
Зорівчак Р. П. Цит. роб. – С. 129
1
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–

big stick policy

sustainable development –
repatriation of assets

–

політика великого кийка
сталий розвиток
репатріація активів.

Під час часткового (змішаного, модифікованого) калькування
„вислови частково перекладають, а частково будують з іншомовного
матеріалу чи бодай за іншомовним зразком”:1
contractual treaty

–

договір-контракт

capacity of court

–

можливості суду

developments of demand –
New Frontier

–

розвиток / динаміка попиту
„Нові рубежі” (політика
президента Дж.Кенеді)

Калькування є продуктивним джерелом поповнення лексичного
запасу мови, і, як дослівний переклад взагалі, воно є одним з прийомів
перекладу.
Буквальний переклад – це переклад за зовнішньою (графічною
або фонетичною) подібністю між іноземним та українським словом або
словосполученням, без урахування смислових відмінностей між ними.
Під

час

буквального

перекладу

враховують

лише

поверхневу

подібність, а різниці у значенні та вживанні не враховують. Буквальний
переклад – це своєрідна „дитяча хвороба” перекладачів, він часто
простежується у роботі початкуючих перекладачів, однак деколи навіть
і досвідчені перекладачі не застраховані від нього. „Буквалізм завжди
порушує або зміст оригіналу, або правильність мови, на яку роблять
переклад, або і одне, і друге разом”,2 і тому є неприпустимий у роботі
перекладача.
Розрізняють два види буквалізмів: етимологічний і семантичний.
1
2

Зорівчак Р. П. Там само
Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. – М. :
Высш. школа, 1968, – С. 148
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Етимологічний буквалізм ґрунтується на зовнішній подібності
мови

одиниці

мови

оригіналу

і

мови

перекладу.

Прикладом

етимологічного буквалізму є використання так званих „несправжніх
друзів перекладача” – слів двох мов, подібних аж до ототожнення
звуковою (або графічною) формою, але які мають різні значення:1
magazine

–

магазин

complexion

–

комплекція

decade

–

декада

В одних випадках незбіг значень буває повним (як у наведених
вище прикладах), в інших – частковим: student не завжди перекладають
словом студент, оскільки значення англійського слова є ширше, а
саме:
1) a person following a course of study, as in a school, college,
university, etc.; 2) a person who makes a thorough study of a
subject2 (підкреслення наше – І. Б.)
Семантичний буквалізм – це „використання перекладачем
найпоширенішого значення слова замість контекстуального або
переклад фразеологізма на основі окремих значень його компонентів”.3
Причина цієї помилки найчастіше полягає в тому, що це загальне
значення найвідоміше, часто вживане, а тому саме воно і спадає
передусім на думку. Наприклад, слово man часто перекладають як
чоловік, мужчина або людина, хоча залежно від контексту його можна
перекладати робітник, студент, випускник, приятель, друг, солдат,
рядовий, матрос, гравець (у спортивній команді).4 Семантичний
Акуленко В. В. О „ложных друзьях переводчика” / В. В. Акуленко – [Електронний ресурс]. – [Цит.
2012, 17 листопада]. – Режим доступу :
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Akyl_LogDryg.php
2
Collins Concise Dictionary. – Glasgow : HarperCollins Publishers, 2000
3
Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода
/ Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – С. 80–81
4
Англо-український словник / Склав М. І. Балла. – К. : Освіта, 1996
1
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буквалізм ще небезпечніший, ніж етимологічний, і часто цю помилку
допускають не тільки початкуючі перекладачі, а й перекладачіпрофесіонали. Учений Я.Й. Рецкер зазначає, що, незважаючи на те, що
значення виразу “Hear! Hear!” як виразу схвалення, а не заклику до
уваги, було зафіксоване у 7-му виданні Англо-російського словника
В.К. Мюлера ще у 1960 р., „досвідченим перекладачам це не заважає
робити помилку під час його перекладу”. Він наводить приклад з
публікації 1969

р.1

Однак

цю помилку продовжують робити

перекладачі і нині. Ми зафіксували переклад цього вигуку як
„Слушайте! Слушайте!” у перекладі фільму The Patriot, який вийшов
на екрани у 2000 р.
Отже, буквальний переклад призводить до неточностей в тексті, а
ще частіше – до смислових помилок та перекручень змісту. Тому
перекладач у своїй практиці повинен пам’ятати про цю небезпеку і не
допускати буквалізму у своїй роботі.
Питання для самоконтролю
1.

У чому різниця між поняттями „точність перекладу” та
„адекватність перекладу”?

2.

Який переклад вважають адекватним?

3.

Чим відрізняються способи та засоби перекладу?

4.

Опишіть способи перекладу за П. Ньюмарком.

5.

Опишіть теорію рівнів еквівалентності В.Н. Комісарова.

6.

Які є засоби перекладу?

7.

Яку роль відіграє контекст, ситуація і фонова інформація у
досягенні адекватного перекладу?

8.
1

Що таке калькування?

Рецкер Я. И. Там само
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9.

Які бувають види калькування?

10. Чим відрізняється дослівний переклад від буквального?
11. Які є види буквалізмів?

52

Розділ 4. СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ТА ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ
ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ
Порядок слів в реченні в англійській та українській мовах. Роль
порядку слів у досягненні адекватного перекладу. Розчленування
речень, види розчленування. Об’єднання речень. Пропуски та
додавання під час перекладу.
Ще одним питанням, яке пов’язане з проблемою адекватності під
час перекладу (зокрема з української мови на англійську, та навпаки), є
питання вибору структури речень і порядку слів у реченні під час
перекладу.
Англійська мова належить до аналітичних мов, тобто мов, для
яких

характерна морфологічна

незмінність

слова

та

наявність

аналітичних (складних) форм. З огляду на це морфологічну категорію
слова і його синтаксичну функцію визначають за місцем слова в
реченні. Українська ж мова, як й інші слов’янські мови, належить до
синтетичних мов, для яких характерне використання закінчень для
утворення

граматичних

форм.

Завдяки

широким

можливостям

словозміни порядок слів в українській мові є вільним, і місце слова в
реченні не впливає на його синтаксичну функцію (підмета чи додатка).
Тому в українській мові кількість варіантів речення з погляду порядку
слів у реченні, по суті, обмежується тільки кількістю слів у реченні. В
англійській мові зміна порядку слів (інверсія) – це досить рідкісне
явище, і воно жорстко регламентується правилами граматики.
Наприклад, українське речення Я не можу зробити цього можна
виразити 24 способами, змінюючи порядок слів. Відповідне ж
англійське речення I cannot do it існує тільки в такому вигляді.
Однак це не означає, що порядок слів в українській мові є
абсолютно вільним. У кожному варіанті запропонованого українського
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речення буде виділятися якийсь конкретний член речення, тобто
логічний наголос у кожному з варіантів буде падати на інший член
речення. Оптимальний порядок слів в українській мові не може бути
визначений в окремо взятому ізольованому реченні, поза контекстом.
Питання порядку слів треба вирішувати принаймні в межах абзацу, з
урахуванням взаємодії речень, які входять до нього.
Як було показано вище, порядок слів у реченні належить до
вимог, визначених для деяких жанрів. Наведемо ще один такий
приклад. Порядок слів у коротких газетних повідомленнях також
формується за певним встановленим порядком. Розглянемо англійське
повідомлення:
The Scandinavian Airline SAS has decided to cancel two of its
flights to New York on Sept. 11 due to low demand. [IHT, Aug
31 – Sept 1, 2002]
У цьому прикладі ми бачимо структуру, типову для цього виду
повідомлень в англійській мові: на першому місці стоїть група підмета
(The Scandinavian Airline SAS), на другому – присудка (has decided to
cancel), а далі йдуть обставини, тобто найголовніше в повідомленні
міститься на початку речення, всі деталі – в кінці. Жанр газетних
повідомлень в українській мові потребує іншої структури: основна
інформація повідомлення повинна бути розміщена в кінці речення,
оскільки в українських реченнях логічний наголос, зазвичай, падає на
кінець речення. Тому для отримання адекватного перекладу треба
провести зміну структури речення:
Через малу кількість проданих квитків, скандинавська
авіакомпанія SAS вирішила відмінити два рейси до НьюЙорка на 11 вересня.
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Для англійського речення характерною є централізованість
структури речення, під час якої речення будують навколо єдиного
організуючого центру – підмета. Завдяки цьому в англійській мові
речення може містити значну кількість часто різнопланової інформації.
UN prosecutors are insisting that a former reporter for the
Washington Post testify in the case of a Bosnian Serb accused
of genocide, opposing arguments by some of the world’s
largest news outlets that journalists should be exempted. [IHT,
Aug 31 – Sept 1, 2002]
У цьому повідомленні автор інформує про позицію обвинувачів від
ООН та позицію світових агенцій новин. Ці дві інформації мають
однакову інформаційну цінність. Намагання зберегти цілісність
речення під час перекладу українською мову призвело б до того, що
одна з інформацій звучала б як другорядна. Тому під час перекладу
цього речення рекомендуємо розбити його на два:
Обвинувачі від ООН настоюють на виклику колишнього
репортера газети „Вашінгтон Пост” як свідка в судовій
справі

проти

одного

боснійського

серба,

якого

звинувачують у геноциді. Вони відкидають аргументи
деяких світових агенцій новин стосовно того, що
журналістів не потрібно залучати до участі в судових
засіданнях як свідків.
У цьому випадку йдеться про зміну структури речення під час
перекладу шляхом його розчленування. Розчленування речень буває
внутрішнім і зовнішнім.
При внутрішньому розчленуванні просте речення оригіналу
перетворюють на складнопідрядне. Цей вид розчленування часто
застосовують

під

час

перекладу

синтаксичних

комплексів
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(інфінітивних, дієприметникових та герундіальних). Оскільки в
українській мові відповідних синтаксичних структур немає, то
використання внутрішнього розчленування є основним засобом їхнього
перекладу:
As the counting neared a close Friday evening, the biggest winners
in the voting Wednesday appeared to be the Democratic
Unionist Party, a hard-line Protestant group led by Ian Paisley,
and the Irish Republican Army’s political wing, Sinn Fein.
[IHT, Nov 29, 2003]
Коли в п’ятницю ввечері закінчився підрахунок голосів,
виявилося, що найбільше голосів на виборах, що відбулися
в середу, отримали Демократична юніоністська партія,
радикальне протестанське угруповання на чолі з Йаном
Пейслі, і Шин Фейн, політичне крило Ірландської
республіканської армії.
Unionists are predominantly Protestant and want Northern Ireland
to remain part of Britain. [IHT, Nov 29, 2003]
Юніоністи, головно протестанти, хочуть, щоб Північна
Ірландія залишалася у складі Великобританії.
Japan’s economic woes, however, have made the problem too dire
for companies to ignore. [NW]
Однак складна економічна ситуація в Японії настільки
загострили цю проблему, що компанії не можуть її
ігнорувати.
Зовнішнє розчленування передбачає заміну одного речення
оригіналу декількома реченнями у перекладі. Його необхідність часто
зумовлена слабкістю смислових зв’язків між частинами англійського
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речення, що пояснюють тенденцією англійського синтаксису до
об’єднання в одному реченні не зовсім однорідних думок.
Germany will withdraw its specialized nuclear, chemical and
biological warfare unit from Kuwait if the United States attacks
neighboring Iraq – precisely the kind of step that Chancellor
Gerhard Schroeder six months ago warned would affect
German-American relations for 30–50 years, according to
German media reports. [IHT, Nov 29, 2003]
За повідомленнями німецьких засобів масової інформації,
Німеччина

виведе

свій

спеціалізований

підрозділ

радіаційного, хімічного та біологічного захисту, якщо
Сполучені Штати нападуть на Ірак. Це буде саме той крок,
який, як попереджав канцлер Герхард Шредер півроку
тому, може вплинути на стан німецько-американських
стосунків в найближчі 30–50 років.
Прийом об’єднання двох і більше речень оригіналу в одне
речення під час перекладу застосовують як для уточнення змісту, так і
зі стилістичною метою. Найчастіше це використовують, коли логічний
зв’язок між сусідніми реченнями такий тісний, що їх формальне
об’єднання зумовлене побудовою української фрази.
Об’єднання речень під час перекладу може бути доцільним, коли
жодне з них не містить закінченої думки:
The Chartists had not planned to assemble in arms on Kennington
Common. Or march thence to the Houses of Parliament.1
Чартисти і не думали про те, щоб прийти у Кеннінгтонський
парк зі зброєю в руках й організувати похід до парламенту.

1

Приклад взято з: Рецкер Я. И. Учебное пособие по переводу с английского языка на русский / Я. И.
Рецкер. – М., 1981. – С. 84
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У цьому випадку немає підстав залишати логічно тісно зв’язані між
собою думки розділеними.
У деяких випадках необхідність об’єднання речень зумовлена
стилістичною метою висловлювання. Протиставлення у

такому

прикладі посилюється об’єднанням двох речень:
The third center extended widely. Its eastern limit was on the
western border of Persia. It embraced Mesopotamia, Syria,
Egypt and Greece, and on its flanks included surrounding
countries such as Asia Minor.1
Велика територія третього центру охоплювала Месопотамію,
Сирію, Єгипет і Грецію і разом з прилеглими до цього
району країнами, такими як Мала Азія, простягалася на
схід аж до Персії.
Зміна структури речень під час перекладу охоплює також питання
можливості пропусків та включень.
Зазначаючи про пропуски при перекладі, ми маємо на увазі
пропуски повнозначних слів. Пропуски службових чи напівслужбових
слів тут не розглядаються, оскільки в цьому випадку найчастіше
йдеться про фіксоване вживання відповідників формам та структурам
оригіналу. Зокрема, форму Present Perfect у реченні
I have read the book.
перекладаємо формою минулого часу доконаного виду:
Я прочитав цю книжку.
Значення аналітичної конструкції to swing open буде передаватися за
допомогою українського префікса роз-:
He swung the door open.
Він розчинив двері.
1

Приклад взято з: Рецкер Я. И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык / Я. И.
Рецкер. – М., 1981. – С. 78
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Повнозначні слова пропускають під час перекладу у тих
випадках, коли в англійському тексті вони як елемент структури
необхідні для зв’язку окремих частин, тоді як в українському тексті
вони є зайвими:
This is a very difficult problem to solve.
Це дуже складна проблема.
I have many things to do before leaving.1
Мені ще багато чого треба зробити до від’їзду
Водночас, жоден значущий елемент речення не може бути
пропущений, якщо це шкодить точності передачі змісту або стилю
оригіналу. Ніякі довільні скорочення, які спричинені, зазвичай,
складністю розв’язання тієї чи іншої перекладацької задачі, під час
перекладу не припустимі.
Так само не допускають і довільних додавань до тексту. Такі
додавання не тільки спотворюють стиль автора, а й деколи призводять
до фактичних та смислових помилок. Наприклад, у романі У. Теккерея
„Ярмарок пихи” автор у характерній для нього спокійній манері пише:
We must now take leave of Arcadia ... and travel back to London
to inquire what has become of Miss Amelia.
Російський перекладач XIX ст. І. Введенський перетворює цю
флегматичну оповідь у шалений галоп:
Марш! Марш! По железной дороге, в Лондон, на Россель
Сквер, к старикам Седли ...2

Приклад взято з: Рецкер Я. И. Пособие по переводу английского языка на русский язык / Я. И.
Рецкер. – М., 1982. – С. 54
2
Приклад взято з: Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической
теории перевода / Я. И. Рецкер. – М., 1982. – С. 14
1
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Крім того, перекладач забуває, що дія роману відбувається у 1815 р.,
коли залізниці ще не було.
Таке

внесення

в

переклад

невиправданих

оригіналом

і

перекладом доповнень не припустиме. Як зазначає Р.П. Зорівчак,
„творча індивідуальність перекладача виявляється не в тому, що він
додає „від себе” в перекладений твір, а в тому, якими засобами –
своєрідними

і

неповторними

–

він

намагається

досягнути

перетворення”.1
Проте, відмінності між мовами часто зумовлюють необхідність
додавання слів, а деколи і цілих виразів, яких немає в оригіналі, як у
прикладі:
Because of the fame of the persons involved, the story was told in
headlines all over the world, but the mystery remained
unsolved. [SSh, p. 9]
Так как в произошедших событиях фигурировали очень
известные люди, эта история под броскими газетными
заголовками облетела весь мир, но тайна так и не была
раскрыта. [СШ, с. 304]
Ці додавання у перекладі можуть бути виправдані:


застосуванням описового перекладу;



вимогами сполучуваності в мові перекладу;



міркуваннями стилістичного порядку;



прийомом компенсації втрат.

Будь-яка

зміна

структури

речення

(зміна

порядку

слів,

розчленування, об’єднання, додавання або пропуски) завжди мають
служити

1

одній

меті

–

досягненню

адекватності

перекладу.

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П.
Зорівчак. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1989. – С. 12
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Невиправдані довільні зміни не допускаються. Вони обов’язково мають
бути контекстуально обґрунтовані.
Питання для самоконтролю
1.

Яка різниця в порядку слів у реченні в англійській та
українській мовах? У чому її причина?

2.

Чи факт існування вільного порядку слів в українській мові
означає,

що

перекладачеві

українською

мовою

немає

необхідності зважати на порядок слів у перекладі?
3.

У чому різниця між порядком слів в англійських та
українських інформаційних повідомленнях?

4.

Які є два типи розчленування під час перекладу?

5.

Коли використовують внутрішнє розчленування?

6.

Що може бути підставою для зовнішнього розчленування?

7.

Коли допускають пропуски під час перекладу?

8.

Коли допускають додавання під час перекладу?
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Розділ 5. ТИПИ ВІДПОВІДНИКІВ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ
Словникові та оказіональні відповідники. Еквіваленти. Аналоги.
Синоніми, види синонімів. Описовий переклад. Контекстуальні
заміни: конкретизація, узагальнення, логічний розвиток понять,
антонімічний переклад, компенсація втрат. Транскодування:
транскрипція, транслітерація.
Для досягнення адекватного перекладу використовують чотири
основні засоби, так звані відповідники: еквіваленти, аналоги, описовий
переклад та контекстуальні заміни. Перші три типи відповідників є
словниковими, тобто вони зареєстровані в словниках, і завдання
перекладача полягає в тому, щоб використати той чи інший відповідник
відповідно до контексту. Що ж стосується контекстуальних замін, то
цей

вид

відповідників

не

зафіксований

у

словниках,

він

є

оказіональним, і перекладачеві самому доводиться шукати його,
виходячи з контексту.
Еквівалент – це постійний рівнозначний відповідник, який,
зазвичай, не залежить від контексту. Еквівалент постійний, оскільки він
– єдиний можливий варіант перекладу слова або виразу. Рівнозначність
еквівалента виражена у повній відповідності значення еквівалента в
мові

перекладу

значенню

лексичної

одиниці

мови

оригіналу.

Еквівалент не залежить від контексту, оскільки у всіх випадках
вживання слово чи вираз, що має своїм відповідником еквівалент,
перекладається однаково.
Еквівалентами найчастіше перекладаються терміни, власні імена,
географічні назви:
azymia відсутність фермента
Castris n геогр. н. м. Кастрі
62

Еквіваленти

словосполучень

простежуються

частіше,

ніж

еквіваленти окремих слів. Багато слів, які мають декілька варіантів
перекладу, в складі словосполучень часто перекладають еквівалентами:
casualty n 1) нещасний випадок; катастрофа; аварія; ~ clearing
point

евакуаційний

пункт;

~

ward

палата

швидкої

допомоги; 2) військ. що вибув зі строю; поранений;
убитий; ~ list військ. список поранених і убитих.1
Еквівалентами часто перекладають і фразеологічні звороти та
сталі вирази. Сам факт того, що ці вирази завжди вживають в тому
самому вигляді, спонукає перекладачів шукати для них постійні
відповідники:
poverty is not a shame, but the being ashamed of it is не сором
бути бідним, але ганьба соромитися бідності
have seen a wolf

язик відняло

bit of all right

пальчики оближеш2

good-neighbourly policy політика добросусідства
global commons

загальне надбання

human resources

людські ресурси

Переклад за допомогою еквівалента – найпростіший спосіб
перекладу.

Перекладач

знаходить

відповідник

у

словнику

і

використовує його для перекладу.
Зазначимо, що за деякими підрахунками в Англо-російському
словнику В.К. Мюлера еквівалентами можна перекласти тільки
приблизно 10% слів. Крім того, багатозначні слова часто перекладають
еквівалентами лише в одному значенні, а в інших мають декілька
варіантів перекладу. Наприклад:

1
2

Англо-український словник / Склав М. І. Балла. – К. : Освіта , 1996.
Англо-український фразеологічний словник / Склав К. Т. Баранцев. – К. : Знання, 2005.
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catalogue n 1) каталог; 2) амер. довідник; 3) список, реєстр,
перелік; 4) прейскурант; 5) амер. програма, навчальний
план.1
Отже, у значеннях 3) і 5) слово перекладене двома можливими
варіантами, у 1), 2) і 4) – еквівалентом.
Навіть для фразеологічних зворотів словник часто подає декілька
варіантів перекладу:
the pot cannot call the kettle black сміялася верша із сака –
коли й сама така!, не смійся, горох, ти не лучче квасолі, –
розмокнеш, то й лопнеш;
as fresh as a bean 1) здоровий, квітучий; 2) зовсім не
стомлений; бадьорий, свіжий; ≈ свіжий, як сироїжка; як
нова копійка; 3) повний юнацького запалу.2
Потрібно також звернути увагу на те, що у деяких випадках,
навіть якщо словник подає лише один варіант перекладу для якогось
слова, в конкретному контексті можуть з’являтися інші варіанти
перекладу. Зокрема, цитований словник М.І. Балли для слова abbreviate
подає лише одне значення скорочувати, однак, в конкретних
контекстах його можна також перекладати як урізувати або стискати.
Тому під час роботи над перекладом частіше доводиться
використовувати інший тип відповідника – аналог. Переклад за
допомогою аналога передбачає вибір одного з декількох можливих
синонімів. Отже, аналог – це один з можливих варіантів перекладу. На
відміну від еквівалента, аналогів завжди є декілька. Аналог не є
повнозначним відповідником слову або словосполученню оригіналу, і
його вибір завжди визначається контекстом. Тому переклад за
допомогою аналога є складнішим видом порівняно з перекладом з
1
2

Англо-український словник / Склав М. І. Балла. – К. : Освіта, 1996.
Англо-український фразеологічний словник / Склав К. Т. Баранцев. – К. : Знання, 2005.
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використанням еквівалента. Перекладач повинен прийняти рішення,
який із запропонованих у словнику синонімів потрібно вибрати у
певному випадку. Причому, як видно з наведеної вище статистики
щодо кількості слів у словнику, які перекладають еквівалентом, під час
перекладу частіше доводиться вдаватися саме до аналогів.
Якими ж критеріями повинен керуватися перекладач під час
вибору того чи іншого варіанту перекладу у конкретному контексті?
Розглянемо, чим відрізняються варіанти перекладу, подані у
словниках, тобто які є види синонімів.
Виділяють

три

види

синонімів:

ідеографічні

(понятійні,

семантичні, різнопредметні), стилістичні і семантико-стилістичні.
Ідеографічні синоніми – це синоніми, які відрізняються
відтінками значення: говорити, балакати, гомоніти, казати, мовити.
Стилістичні синоніми – „це тотожні за значенням слова, але
різні за емоційно-експресивним забарвленням, сферою вживання,
приналежністю до функціональних стилів мови: летіти, линути;
лагідний, ласкавий, ніжний, голубливий”.1
Семантико-стилістичні синоніми – „це синонімічні слова, що
відрізняються і додатковими значеннєвими відтінками і стилістичною
забарвленістю: поганий, гидкий, бридкий, осоружний, паскудний,
мерзенний”.2
Розглянемо для прикладу одне із значень слова cook:
cook v 1) куховарити, готувати (страву); варити, смажити,
пекти.3
У цьому випадку перших два синоніми є стилістичними. Слово
куховарити має просторічний характер, тоді як готувати страву –
Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985
Там само.
3
Англо-український словник / Склав М. І. Балла. – К. : Освіта, 1996
1
2
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стилістично

нейтральне.

Останні

три

слова

є

ідеографічними

синонімами, оскільки вони відрізняються за відтінками значення (різні
способи приготування їжі).
Вибір аналога може також визначатися і сполучуваністю того чи
іншого синоніма з різними словами. Наприклад, в одному значенні для
слова public у словнику М.І. Балли подано такий синонімічний ряд:
народний;

загальнонародний;

державний;

національний.

Проте

вживання цих синонімів зумовлено їхньою сполучуваністю: у разі
перекладу цього слова в сполученнях з іменниками debt, sector,
administration треба використовувати тільки аналог державний.
З огляду на особливості свого історичного розвитку синоніми в
англійській мові вживають так широко, що в ній утворилися традиційні
синонімічні парні словосполучення. Такі парні словосполучення
вживаються у всіх стилях мови: part and parcel, past and gone, silence
and calmness, fair and equitable.
Традиційні синонімічні пари часто не зберігають у перекладі,
деколи через відсутність відповідного синоніма в українській мові,
інколи ж тому, що таку пару можуть сприймати в українській мові
тільки як плеоназм, тобто зайве вживання близьких за змістом слів:
The purposes of Western nations in pouring arms into the Middle
East have been open and unconcealed.1
Західні

держави

ніколи

не

приховували

своїх

цілей,

поставляючи зброю на Близький Схід.
Прислівник ніколи частково передає емфазу (підсилення), яка створена
в англійській мові синонімічною парою, яку не можна зберегти у
перекладі (*відкриті і неприховані).

1

Приклад взято з: Левицкая Т. Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский / Т. Р.
Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Изд-во л-ры на иностр. языках, 1963. – С. 98
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Парні синоніми не завжди зберігають і під час перекладу
дипломатичних і юридичних документів, що потребують максимальної
точності:
just and equitable (peace)

–

справедливий (мир)

null and void

–

недійсний

assault and battery

–

образа дією

maintenance and enforcement –

проведення

scrap and build principle

–

принцип „утилізації”

The proposal was rejected and repudiated. – Пропозиція була
відхилена.
Через особливості історичного розвитку англійської мови
синонімічні пари і ряди часто утворені зі слів різного походження –
германського і романського:
слова германського
походження
work

слова романського
походження
travail

rest

repose

agree

concur

begin

commence

Звичайно слова романського походження книжні, а слова германського
– стилістично нейтральні. Отже, такі синоніми є стилістичними.
Переклад за допомогою аналога – вищий ступінь з погляду
перекладацької майстерності та методики перекладу. Еквівалент завжди
один, і якщо він відомий перекладачу, то зробити переклад неважко.
Під час перекладу аналогом потрібно вміти вибрати з декількох
синонімів один, найпридатніший, причому не завжди його можна
знайти у словнику. Якщо у двомовному словнику немає потрібного
значення слова, потрібно звернутися до тлумачного або синонімічного
словника іноземної мови. Знання іншомовного синоніма також може
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наштовхнути

перекладача

на

правильне

вирішення

завдання.

Розглянемо такий приклад:
In an atomic war women and children will be the first hostages.1
В Англо-українському словнику М.І. Балли подано тільки одне
значення слова hostage – заручник. У наведеному реченні такий варіант
перекладу, очевидно, буде незадовільний. У Webster’s New World
Dictionary and Thesaurus серед синонімів цього цього слова знаходимо
victim. У даному контексті це значення найбільш підходить для
перекладу слова hostage:
Першими жертвами атомної війни стануть жінки і діти.
Отже, у цьому контексті заручник і жертва є контекстуальними
синонімами, тобто словами, „які зближуються за своїми значеннями і
вступають у синонімічні зв’язки лише в умовах певного контексту”.2
Описовий або пояснювальний переклад, як видно з назви,
полягає у заміні слова чи словосполучення оригіналу його описом або
поясненням. Такий спосіб перекладу застосовують у тих випадках, коли
інших відповідників нема. Однак цей спосіб перекладу, незважаючи на
його зовнішню простоту, досить важко застосовувати. Йдеться про те,
що використати замість одного слова чи словосполучення цілий вираз,
а деколи і ціле речення, під час перекладу здебільшого буває досить
проблематично. Наприклад:
high-stepper

–

кінь, який високо ступає3

ginger group

–

група членів парламенту, яка
настоює на рішучіших діях зі
сторони своєї партії4

Приклад взято з: Левицкая Т. Р. Цит.роб. – С. 93
Ганич Д. І. Цит.роб. – С. 250
3
Англо-український словник / Склав М. І. Балла. – К. : Освіта, 1996
4
Англо-русский дипломатический словарь / Под общим руководством В. С. Шах-Назаровой, Н. О.
Волковой, К. В. Журавченко. – М. : Русский язык, 2001.
1
2
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pump priming

–

стимулювання за допомогою
політики дефіцитного
фінансування1

affirmative action –

дія, спрямована на подолання
дискримінації по відношенню до
певних груп населення

institutional rigidities –

громадські інститути, що не дають
можливості проводити прогресивні
реформи

prime rate

–

облікова ставка, під яку дають
кредит для першокласних
позичальників

Використати наведені приклади описового перекладу важко тому, що
вони або ускладнять структуру речення, або їх узагалі не можна буде
вжити у реченні перекладу. Для передання наведених та подібних
прикладів застосовують інші способи, у тім числі й описані далі
контекстуальні заміни. Описовий переклад застосовують як примітки
перекладача, коли використаний прийом перекладу не передає смислові
або стилістичні нюанси оригіналу:
And believe me, the food’s terrible there. Have you ever eaten at
Forest Lawn? They serve leftovers from the Last Supper. [SSh,
p. 269]
И поверьте мне, кормят там отвратительно. Вы когда-нибудь
ели в „Форест Лаун”? У них там подают объедки от
Последнего ужина. [СШ, с. 531]
Перекладаючи виступ коміка Тобі Темпла, перекладач не зміг передати
посилання на біблеїзм Last Supper. Тому він робить таку примітку:
1

Там само
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Так в буквальном переводе называется по-английски Тайная
вечеря.
Елементи описового перекладу застосовують також під час
перекладу словосполучень, у яких опис чи пояснення виконує роль
зв’язки між словами:
assessment scale formula

– формула визначення
шкали внесків

advisory and custodial fees

– витрати, пов’язані з
оплатою консультацій та
зберігання

five-continent peace initiative

– мирна ініціатива
визначних діячів п’яти
континентів

disinvestment

– ліквідація/ вилучення
капіталовкладень

Ще одним видом відповідників є контекстуальні заміни. У разі
використання цього відповідника перекладач заміняє зафіксований у
словнику еквівалент чи аналог іншим словом або виразом. Дещо
спрощуючи, можна сказати, що контекстуальна заміна передбачає
відмову від використання наявних еквівалентів або аналогів. Причиною
такої відмови є особливості контексту, точніше, незвичайне вживання
слова або словосполучення у певному контексті.
Існують такі види контекстуальних замін:


конкретизація понять;



узагальнення (ґенералізація) понять;



логічний розвиток понять під час перекладу;



антонімічний переклад;



компенсація втрат під час перекладу.
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Конкретизація понять полягає у вживанні в перекладі слова або
виразу, яке означає конкретне поняття чи дію замість слова або виразу
оригіналу, які мають загальне значення. В англійській мові для опису
цілком конкретних предметів, явищ або дій часто використовують
слова із загальним значенням, які охоплюють низку конкретніших
понять. Наприклад, іменник meal містить такі поняття, як breakfast,
lunch, luncheon, five-o’clock tea, high tea, dinner, supper тощо, значення
дієслово to go охоплює великий діапазон різноманітних видів руху.
Хоча в українській мові для цих слів є відповідники, які охоплюють все
значення слова (meal – прийом їжі, to go – пересуватися), однак у
більшості випадків контекст робить неможливим вживання цих
відповідників (вони не передають повністю зміст оригіналу або ж їхнє
вживання є стилістично неправильним). У таких випадках перекладач
повинен застосовувати спосіб конкретизації понять. Цей спосіб часто
використовують під час перекладу з англійської мови на українську.
Наприклад, у романі А. Крісті “Five Little Pigs” адвокат засудженої,
згадуючи процес, каже:
All the same I think I did all that could humanly be done. One
cannot do much without co-operation. [AC, p. 23]
Для точнішого передання інформації перекладач застосовує прийом
конкретизації і для перекладу одного слова co-operation вживає цілу
фразу:
Тоді ... зробив усе, що в людських силах. На жаль, багато не
досягнеш, коли клієнт, тобто підсудний, не допомагає тобі.
[АК (1991), с. 301]
Прийом конкретизації часто буває єдино можливим під час
перекладу слів широкої семантики: attitude, feeling, to handle, to deal
тощо. Ці та подібні слова можна вживати в різних контекстах, а „чим
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більше слово вжито в різних контекстах, тим ширшим стає коло його
значень. Це збільшує його сполучуваність, що робить можливим його
використання в нових контекстах. Однак розширення значення слова і
збільшення його сполучуваності, а також використання в різних
контекстах призводить до послаблення його предметного значення і
часткової десемантизації. Будь-яке десемантизоване слово може
служити замінником багатьох інших слів”.1 В українській мові так само
існують подібні десемантизовані слова: аспект, момент, питання,
справа тощо. Внаслідок вживання у великій кількості контекстів та
широкої сполучуваності ці слова мають стільки відповідників, що всі
вони не можуть бути повністю подані у словниках. Це не означає, що в
українській мові немає відповідників з таким самим широким
значенням. Зокрема, для дієслова to handle в Англо-українському
словнику М.І. Балли подано значення поводитися (з кимсь, чимсь), для
дієслова to record – реєструвати, фіксувати. Однак ці значення у
багатьох випадках не можуть бути використані, оскільки наведені
українські слова не мають повної відповідності англійським словам ні у
смисловому, ні в експресивно-стилістичному відношенні і навряд чи
вони будуть доречними у перекладі будь-якого (наприклад, побутового)
тексту. Тому під час перекладу таких слів потрібно використовувати
прийом конкретизації:
Alan Rees, a businessman, was accused of handling the
negotiations for ransom.
Бізнесмен

Алан

Різ

був

звинувачений

у

проведенні

переговорів щодо отримання викупу.

1

Левицкая Т. Р. Пособие по переводу с английского языка на русский / Т. Р. Левицкая, А. М.
Фитерман. – М. : Высш. школа, 1973. – С. 109
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He passed a lighted door from which issued music, and stopped
with the sense of familiarity.1
Він пройшов повз освітлені двері, з-за яких линула музика, і
раптом зупинився, почувши щось знайоме.
New Europe is facing a challenge from the most unlikely of
sources: Old Europe – extremely Old Europe, that is. [IHT,
Dec 8, 2003]
Перед новою Європою зовсім несподівано виникла нова
проблема. Пов’язана вона зі старою, точніше, дуже старою
Європою.
Іншим видом контекстуальних замін, за своєю природою
протилежним конкретизації, є узагальнення (ґенералізація) понять. У
цьому прийомі „видове поняття мови джерела передається родовим
мови сприймача”,2 тобто слово чи словосполучення оригіналу з
конкретним

значенням

заміняють

у

перекладі

словом

чи

словосполученням із загальним значенням. Під час перекладу з
англійської мови на українську цей прийом застосовують рідше, ніж
прийом конкретизації. Ґенералізація може викликатися тими ж
чинниками, що і конкретизація.
Для прикладу наведемо словникову статтю плавати:
плавати to swim; (на поверхні води) to float; (на судні) to
navigate, to cruise, to sail; (вздовж узбережжя) to coast; (під
вітрилами) to sail; (на веслах) to row, to pull; (дрейфувати)

Приклади взяті з: Комиссаров В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский / В. Н.
Комиссаров, А. Л. Коралова. – М. : Высш. школа, 1990. – С. 78
2
Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П.
Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – С. 105
1
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to waft, to drift; (на яхті) to yacht; п. в калюжі крові to
welter in one’s blood.1
Очевидно, що під час перекладу сполучень, до яких будуть належати
зазначені

англійські

слова,

українською

мовою

ми

будемо

використовувати узагальнений варіант плавати, який є єдиним
дієсловом для вираження всіх цих значень (за винятком дієслова
дрейфувати).
Розглянемо такий приклад:
There was the usual collection of what the Americans referred to
as V.I.P.’s, an acronym Dessard detested, particularly since
Americans had such barbaric ideas about what made a person
important. [SSh, p. 11]
Здесь был обычный набор того, что американцы называют
ВИП. Дессар не любил этого слова, тем более, что
американцы имели варварские представления о том, что
делает персону важной. [СШ, с. 305]
Слово акроним, яке є словниковим відповідником англійському слову
acronym, у російській (як і в українській) мові вживають у спеціальній
літературі, а тому воно може бути невідомим пересічному читачеві
детективу. Тому перекладач абсолютно правильно прийняв рішення
про його заміну словом із загальнішим значенням.
Прийом ґенералізації можна застосовувати і тоді, коли конкретна
назва може бути незнайома читачеві (наприклад, реалія) й умови
контексту дозволяють замінити її на родову назву цього предмета:
He picked up his Samsonite.
Він взяв свою валізу.

1

Великий українсько-англійський словник / Укладачі Є. Ф. Попов, М. І. Балла. – К. : Чумацький
шлях, 2001.
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(Samsonite – назва фірми, яка спеціалізується на виробництві валіз,
сумок та іншого спорядження для подорожей).
Логічний розвиток понять під час перекладу полягає в тому,
що за відсутності або непридатності українського слова-поняття
використовують інше, тісно зв’язане з ним поняття, що логічно
випливає з нього. У разі логічного розвитку понять (особливо коли
перекладають дієслівні словосполучення) відбуваються заміни між
процесом або явищем, його причиною і наслідком. Тоді сполучення
двох елементів з трьох можливих можуть мати шість варіантів:
1.

Заміна процесу або явища його причиною;

2.

Заміна процесу або явища його наслідком;

3.

Заміна причини процесом або явищем;

4.

Заміна причини наслідком;

5.

Заміна наслідку процесом або явищем;

6.

Заміна наслідку причиною.1

Russians have voted convincingly for a party loyal to Putin in
parliamentary elections. [IHT, Dec 8, 2003]
На парламентських виборах росіяни віддали абсолютну
більшість голосів за партію, яка підтримує Путіна.
Словникові варіанти переконливо (для convincingly) і вірний, відданий,
лояльний (для loyal) не можуть бути використаними у цьому випадку
через неможливість словосполучень *переконливо проголосувати за та
*партія, лояльна до когось / вірна комусь в українській мові. Тому з
урахуванням контексту під час перекладу були використані варіанти
віддали абсолютну більшість голосів та партія, яка підтримує.
Один із заключних розділів книги американського економіста В.
Тимошенка “World Agriculture and the Depression” має назву Conclusions
1

Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода
/ Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – С. 46
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and Remedies. [VT, p. 101] Серед словникових значень слова remedy
знаходимо вихід (зі становища). Однак це значення не підійде у даному
випадку, оскільки його використання потребувало б занадто громіздкої
для заголовку конструкції. Застосувавши прийом логічного розвитку,
можемо дати варіант перекладу Висновки та рекомендації.
Ще один приклад:
The Liverpool by-election was an acid test for the Labour
candidate.1
У цьому випадку словосполучення acid test не можна перекладати
випробування на кислотність, оскільки тоді воно втрачає в українській
мові будь-який смисл. З урахуванням того факту, що наявність кислоти
в речовині визначають за допомогою лакмусового папірця, отримуємо
такий варіант перекладу:
Додаткові вибори у Ліверпулі стали свого роду лакмусовим
папірцем для кандидата від Лейбористської партії.
або:
Додаткові вибори у Ліверпулі стали випробуванням для
кандидата від Лейбористської партії.
(Зазначимо, що першому варіанту перекладу варто надати перевагу,
оскільки у цьому випадку збережена образність оригіналу).
Антонімічний переклад є крайнім варіантом логічного розвитку
понять під час перекладу. Його ще часто називають перекладом „від
зворотнього”. Цей прийом полягає у переданні поняття протилежним за
значенням, тобто антонімом українського відповідника даного слова чи
словосполучення оригіналу. Зазвичай, стверджувальну конструкцію
речення заміняють під час антонімічного перекладу заперечною, і
навпаки.
1

Приклад взято з: Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической
теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – С. 45
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The country’s two main liberal parties, Yabloko and the Union of
Right Forces, fell short of the 5 percent threshold of votes
required to secure a bloc of seats. [IHT, Dec 8, 2003]
Дві найбільші ліберальні партії країни, „Яблоко” і Союз
правих сил не змогли подолати п’ятипроцентний рубіж,
необхідний для забезпечення кількості місць для створення
фракції у парламенті.
Однак у деяких випадках така заміна конструкції може бути
необов’язковою. Зокрема, один з фільмів серії про подорожі
французького дослідника Світового океану Ж.-І. Кусто, в якому йдеться
про життя глибоководних риб та організмів, має назву “Abandoned by
Light”. У перекладі ця назва звучала „Діти вічної темряви”
(словниковий варіант слова light – світло замінено під час перекладу
його антонімом темрява).
The adoption of the defensive does not necessarily imply weakness
or inferiority.1
Словникові

відповідники

inferiority

–

гірша

(нижча)

якість;

неповноцінність. Очевидно, що в цьому випадку жодним з них
скористатися не можна. Використавши антонім англійського слова
superiority і змінивши структуру речення, отримуємо такий варіант:
Перехід до оборони не обов’язково означає слабкість тих, хто
обороняється, чи перевагу сил противника.
Антонімічний переклад часто застосовують під час перекладу
сталих словосполучень та фразеологічних зворотів.
to bother the life out of one – не давати комусь ні хвилини
спокою
every man has a fool in his sleeve – нема чоловіка без вади
1

Приклад взято з: Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической
теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – С. 49

77

no advice to a father’s – найкраща порада це та, яку дає батько
no end – надзвичайно, надмірно, безмежно, безумно1
Mind your own business. – Не твоє діло!/ Не втручайся в чужі
справи!
to have clean hands in the matter – не мати (ніякого)
відношення до якоїсь справи
Антонімічний переклад, один з найгнучкіших засобів передання
відтінків оригіналу, у багатьох випадках є одним із можливих варіантів,
а деколи і єдиним.
Уже йшлося про можливості пропусків під час перекладу.
Поняття пропусків у цьому випадку стосується не тільки пропуску
повнозначних слів, а й відмови від передання якихось відтінків
оригіналу. Часто причиною цього є відсутність у мові перекладу
варіантів передання смислових чи стилістичних відтінків. Однак
„відмова від передачі окремого елемента, окремої особливості
оригіналу ... не суперечить принципу перекладності, оскільки він
належить до всього твору загалом”.2 Для забезпечення максимальної
точності передання змісту і збереження стилістичних особливостей
оригіналу застосовують прийом компенсації втрат. Цей прийом
передбачає використання під час перекладу „для найменування даного
поняття назви суміжного поняття в межах одного родового поняття”
(В.Г. Гак)3 або вираження пропущеного смислового чи стилістичного
відтінку в іншому місці перекладу:
James: Give me the cheque-book … What’s this ninety?
Walter: But look here, father, it’s nine I drew a cheque for.
Англо-український фразеологічний словник / Склав К. Т. Баранцев. – К. : Знання, 2005.
Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. – М. :
Высш. школа, 1968. – С. 146
3
Цит.за: Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории
перевода. / Я. И. Рецкер – М. : Международные отношения, 1974. – С. 52–53
1
2
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(J.Galsworthy, Justice, Act 1)
Джеймс:

Дай мне чековую книжку … Что это за
восемьдесят фунтов?

Уолтер:

Но послушай, отец, я выписал чек на восемь
фунтов.1

Службовець банку, щоб врятувати кохану жінку, підробив чек,
додавши до нього дві букви (nine → ninety). Проте в російській мові
таке

перетворення

числівника

девять

неможливе.

Перекладач

використовує числівник восемь, який аналогічно перетворюється у
восемьдесят. Під час перекладу французькою мовою довелося б
використовувати числівник cinq (cinqante). Під час перекладу цього
фрагменту перекладач відійшов від буквальної точності, однак,
застосувавши прийом компенсації втрат, передав мету висловлювання –
опис способу, яким було вчинено шахрайство.
Крім зазначених відповідників, під час перекладу застосовують
трансформацію, яку називають імітацією форми оригіналу. Вона
охоплює транскодування і калькування.
У разі транскодування слово чи словосполучення оригіналу, по
суті, не перекладають, а відтворюють або за звучанням, або за
написанням.

Є

чотири

(транслітерування),

види

транскрипція

транскодування:

транслітерація

(транскрибування),

змішане

транскодування і адаптивне транскодування.
Під

час

транслітерації

перекладач

буквами

українського

алфавіту передає написання слова чи словосполучення оригіналу, при
цьому особливості вимови не враховують:

1

acre

–

акр

perforator

–

перфоратор

Приклад взято з: Рецкер Я. И. Цит.роб. – С. 53
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Правила транслітерації визначені спеціальними стандартами.
Одним з них є стандарт Міжнародної організації стандартизації
(International Organization for Standardization) ISO 9:1995 Information and
documentation – Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters –
Slavic and non-Slavic languages.1 Відповідний стандарт розроблений і
Комісією української правничої термінології Верховної Ради України2
та Кабінетом Міністрів України.3
Під час транскрипції слово чи словосполучення оригіналу
відтворюють так, як воно звучить у мові оригіналу. При цьому
написання слова не враховують, а тому звучання слова в перекладі
може суттєво відрізнятися від його написання в мові оригіналу:
franchising

–

франчайзинг

default

–

дефолт

engineering

–

інженірінг

spread

–

спред

Під час змішаного транскодування використовують поєднання
транскрипції та транслітерації:
tribalism

–

трайбалізм

Адаптивне транскодування – це адаптація транскрибованої чи
транслітерованої форми відповідно до вимог мови перекладу:
barrel

–

барель

platform

–

платформа

Приклад цього стандарту можна знайти за інтернет-адресою
http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/Transliteration.htm [Цит. 2003, 14 грудня]
2
Рішення Української комісії з питань правничої термінології № 9, протокол № 2 від 19 квітня 1996
р. [Електронний ресурс]. – [Цит. 2012, 17 листопада]. – Режим доступу :
http://www.brama.com/art/transliterationu.html
3
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 ,,Про впорядкування
транслітерації українського алфавіту латиницею” [Електронний ресурс]. – [Цит. 2012, 7 березня]. –
Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п [Цит. 2012, 7 березня]
1
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Особливим видом імітації форми слова чи словосполучення
оригіналу є калькування, про що вже йшлося (Див. Розділ 2).
Наголосимо,
використовують

що
все

останнім
частіше,

часом

хоча

в

прийом
багатьох

транскодування
випадках

таке

використання є абсолютно не виправданим. Звичайно, можна зазначати
про світові процеси глобалізації, які стосуються усіх сфер життя
людини, у тім числі й мови. Однак, як справедливо зазначає
український лінгвіст В. Радчук, „наш лексикон заполонюють словапозички, які цілком піддаються перекладові питомою лексикою”.1
Автор наводить ряд широко вживаних іншомовних слів, які мають
повноцінні українські відповідники: інтенція (намір, задум), рецепція
(сприйняття), фан (болільник, уболівальник), промоція і промоушн
(заохочення, сприяння, підтримка, допомога), памперс (підгузник),
трансформер (перекиньчик, перевертень), маркетинг (збут, вивчення
ринку), кастинг (конкурсний відбір – акторів, фотомоделей тощо),
пресинг (тиск, натиск), прайс-лист (цінник), дилер (посередник),
трейдер (торговець), провайдер (постачальник), спічрайтер (складач
промов), дайджест (оглядовий збірник), плеєр (програвач), скейтборд
(дошка-самокат), котон (бавовна), степлер (спинач, скріплювач),
генерація (покоління), респектувати (шанувати), джек-пот (найвища
сума виграшу), бізнес-ланч (діловий обід), тост (грінка), екзит-пол
(опитування на виході), шейпінг (підправка статури, догляд за
поставою) тощо. З одного боку, таку масову появу подібних
„відповідників”

можна

пояснити

небажанням

чи

невмінням

перекладачів підібрати повноцінний відповідник в українській мові або
ж гонитвою за модою. Проте існує реальна загроза того, що „орієнтація
на іншомовні слова насаджується завзято й послідовно, що може
1

Радчук В. Д. Глобалізація і переклад / В. Д. Радчук – [Електронний ресурс]. – [Цит. 2003, 15
грудня]. – Режим доступу : http://www.slovnyk.org/txt/radchukv/03.html
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ілюструвати динаміку падіння чутливості мовної спільноти до питомої
української лексики, коли не бажання заховати або прикрасити зміст і
потеленькати словом”.1
Отже, вибираючи той чи іншій варіант перекладу, перекладач не
тільки відповідає за точне передання інформації тексту, який
перекладає. Перекладачі можуть і повинні брати активну участь у
розвиткові рідної мови, тим самим сприяючи підвищенню ролі України
на світовій арені.
Питання для самоконтролю
1.

Яка

різниця

між

словниковими

та

оказіональними

відповідниками?
2.

Дайте визначення еквівалента та поясніть його.

3.

Що таке аналог?

4.

У чому різниця між аналогами й еквівалентами?

5.

Які є види синонімів?

6.

У чому полягає описовий переклад?

7.

У чому недолік описового перекладу?

8.

Що таке контекстуальні заміни? Дайте пояснення цього
терміна.

9.

Що таке конкретизація понять під час перекладу?

10. Що таке узагальнення понять під час перекладу?
11. У чому полягає логічний розвиток понять під час перекладу?
12. Що таке антонімічний переклад?
13. Чи є обов’язковою заміна стверджувальної форми оригіналу
на заперечну форму перекладу (чи навпаки) під час
застосування прийому антонімічного перекладу?
1

Там само
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14. Що таке компенсація втрат під час перекладу?
15. Що таке транскодування?
16. Дайте визначення транслітерації та наведіть приклади.
17. Дайте визначення транскрипції та наведіть приклади.
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Розділ 6. ПЕРЕКЛАД ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ
Визначення інтернаціоналізмів. Справжні інтернаціоналізми та
псевдоінтернаціоналізми. Класифікація псевдоінернаціоналізмів з
погляду їхнього перекладу. „Фальшиві друзі перекладача”.
Інтернаціоналізми – це слова або словосполучення, запозичені з
того

самого

джерела які

використовують

принаймні

в трьох

неспоріднених мовах.
Інтернаціоналізми

вживають

для

позначення

понять

з

різноманітних сфер людської діяльності: соціально-політичні терміни, у
тім числі терміни з галузі державного управління, міжнародних
відносин та дипломатії (парламент, міністр, агреман, меморандум,
ратифікація,

агресор,

блокада,

банк,

аудит);

науково-технічна

термінологія (реакція, машина, цемент, циліндр, платформа, стартер,
комп’ютер, пневмонія), спортивна термінологія (футбол, хокей,
гандбол, спідвей, більярд, рефері), музичні терміни (алегро, анданте,
інтервал, арпеджіо, мордент), мовознавча

та літературознавча

термінологія (жанр, драма, поет, метафора, синонім) тощо.
Джерелом інтернаціоналізмів є різні мови. Традиційно, значна
кількість інтернаціоналізмів була запозичена з класичних мов
(латинської та давньогрецької). Починаючи з ХХ ст. простежується
активне запозичення інтернаціоналізмів з англійської мови, яка за цей
період набула статусу світової.
У

зв’язку

з

процесами

глобалізації

процес

запозичення

інтернаціоналізмів набуває справді масового характеру.
З погляду перекладу виділяють справжні інтернаціоналізми і
псевдоінтернаціоналізми. До першої групи належать слова, які
збігаються як за формою, так і за змістом (приклади таких
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інтернаціоналізмів

наведено

вище).

Такі

лексичні

одиниці

не

створюють проблем під час перекладу, оскільки їх перекладають
еквівалентами.
Псевдоінтернаціоналізми – це слова, які збігаються за формою,
але відрізняються за змістом. Тут можна виділити три підгрупи:
1. Слова, які мають різні значення в мові оригіналу і в мові
перекладу;
2. Слова, які в мові перекладу мають вужче значення, ніж у мові
оригіналу;
3. Слова, які в мові перекладу мають ширше значення, ніж у
мові оригіналу.
Прикладами першої групи псевдоінтернаціоналізмів є такі
англо-українські пари слів:1
mercantile

меркантильний

concerned with trade

дріб’язково ощадливий, корислий

rent

рента

the money that someone pays for the дохід з капіталу, землі або майна,
use of a room, a house etc. that

що його власники одержують

belongs to someone else

регулярно, не займаючись
підприємницькою діяльністю

complexion

комплекція

the natural colour or appearance of будова тіла, статура
the skin on your face
compositor

композитор

someone who arranges letters,

автор музичних творів

Тут і далі тлумачення взято з: Longman Dictionary of Contemporary English. – Pearson Education
Limited, 2000 і Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т.
Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003.Український радянський енциклопедичний словник. : в 3
т. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1966–1968.

1
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pictures etc. on a page before they
are printed
decade

декада

a period of ten years

відтинок часу в десять днів;
десятиденка

ammunition

амуніція

bullets, shells etc. that are fired from сукупність речей (крім одягу і
guns

зброї), що становлять
спорядження військовослужбовця,
а також військове спорядження
коня

prospect

проспект

a possibility that something you hope 1. широка і пряма міська вулиця; 2.
for will happen soon

докладний план, стислий зміст
наукової праці або певного
видання, що готується до друку;
3. рекламна листівка або буклет;
довідник з описом того, що
рекламується

pathetic

патетичний

something or someone that is

сповнений пафосу, зумовлений

pathetic is so useless, unsuccessful or пристрастю, піднесеністю,
badly done that they annoy you

хвилюванням

sympathetic

симпатичний

willing to try to understand someone

1. який викликає симпатію,

else’s problems and give them any

прихильне ставлення до себе (про
людину); 2. приємний, милий,
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help they need

привабливий

trivial

тривіальний

unimportant or of little value

позбавлений новизни; заяложений,
неоригінальний

Прикладом

другої

групи

псевдоінтернаціоналізмів

може

служити слово meeting, значення якого не завжди відповідає значенню
українського слова мітинг. Окрім значення,
1 an event at which people meet to talk and decide things: attend a
meeting Over a hundred people attended the meeting. | be in / at a
meeting Mrs Lavelle is in a meeting at the moment. | hold a
meeting A meeting will be held in the City Hall on Thursday at
2pm. [ … ]
англійське слово має ще значення
3 a situation of two or more people meeting each other by chance or
because they have arranged to do this: I had felt drawn to Alice
ever since our first meeting.
Значення ж українського слова є значно вужчим: масові збори з приводу
обговорення якихось злободенних, переважно політичних питань.
Слова цієї групи особливо небезпечні для перекладача, оскільки
вони є інтернаціональними тільки в одному із своїх значень. До них
належать багато слів, які означають професію, рід занять:
director

директор

1. one of the committee of top

керівник підприємства, установи

managers who control a company; 2. або навчального закладу
the person who gives instructions to
the actors, cameramen in a film or a
play; 3. someone who is in charge of
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a particular activity or organization
engineer

інженер

1. someone who designs the way

фахівець з вищою технічною

roads, bridges, machines etc. are

освітою

built; 2. someone who controls the
engines on a ship or aircraft; 3. BrE
someone who repaires electrical or
mechanical equipment; 4. soldier in
the army who designs and builds
roads, bridges etc; 5. AmE someone
who drives a train
president

президент

1. the official leader of a country that 1. виборний голова, керівник
does not have a king or a queen; 2.

установи, організації, товариства

the person in charge of a club,

тощо; 2. у ряді країн – обраний на

college, government department, etc; певний строк глава держави
3. AmE the head of a business, bank
etc; 4. head of the meeting
student

студент

1. someone who is studying at a

той, хто навчається у вищому або

school, university etc; 2. be a student середньому спеціальному
of sth – to be very interested in a

навчальному закладі

particular subject
Ці та подібні слова особливо небезпечні для перекладача ще й
тому, що в українській мові їх вживають досить часто, а тому в
перекладача може виникнути хибне враження, що значення слова, в
якому його вживають в українській мові, єдине. Це ще раз свідчить про
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те, як уважно під час перекладу подібних слів потрібно працювати з
контекстом

та

словником.

Наприклад,

контекст

не

дозволяє

перекладати слово student у такому прикладі спільнокореневим словом
студент:
To characterize the range and depth of that political activity which
produces foreign policy actions, students of foreign policy have
employed the main principles of systems analysis to examine
the activities involved in the decision-making process. [CW, p.
10]
В іншому прикладі значення прикметника dramatic явно
відрізняється від значення українського однокорінного прикметника
драматичний:1
A two-year old nationwide military campaign has forced the Farc
into more remote regions, resulting in a dramatic decrease in
kidnapping – they fell 49 per cent in 2004 to 746 – a tactic
favoured by the guerillas. [IHT, Apr 11, 2005]
Прикладом третьої підгрупи псевдоінтернаціоналізмів може
слугувати слово бригадир, яке має в українській мові два значення: 1.
керівник виробничої бригади. 2. військовий чин, середній між
полковником і генералом.2 В англійській мові спільнокореневе слово
brigadier має тільки одне значення – a high military rank in the British
army or the person who has this rank. Псевдоінтернаціоналізми цієї
підгрупи простежуються не так часто, як другої, однак під час
перекладу, особливо на англійську мову, вони можуть створювати
проблеми для перекладача.
Драматичний 1. Прикм до драма. 2. Сповнений драматизму. 3. Розрахований на певний ефект;
штучний, роблений. 4. муз. Сильний щодо тембру, на відміну від ліричного (про голос співака або
співачки) (Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ;
Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003.)
2
Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ
„Перун”, 2003.
1
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Псевдоінтернаціональні

слова

часто

бувають

нездоланною

проблемою для недосвідчених перекладачів. Вони є окремим випадком
„несправжніх друзів перекладача”, „які охоплюють, окрім того, подібні
слова зіставлюваних мов, що зумовлює різного роду труднощі під час
перекладу: повне або часткове порушення змісту висловлювання,
порушення лексичної сполучуваності або стилістичного узгодження
слів у висловлюванні”.1 Працюючи з ними, перекладач мимоволі згадує
етимологічно тотожне українське слово і не звертає уваги на той факт,
що його значення та вживання не збігаються зі значенням та вживанням
відповідного

англійського

слова.

Однак

з

цією

проблемою

зустрічаються не лише початкуючі, але й досвідчені перекладачі.
Прикладом такої помилки може служити наступний фрагмент
перекладу роману Ч. Діккенса „Девід Коперфільд”, який зробив
російський перекладач І. Введенський:2
“Now, my dear Dora, you must know that I never said that.”
“You said I wasn’t comfortable,” said Dora.
“I said the housekeeping wasn’t comfortable.”
„Но ты должна знать, душенька, что я этого никогда не
говорил”.
„Ты сказал, что я некомфортабельна”.
„Совсем нет. Я сказал, что в нашем хозяйстве нет
комфорта”.
Перекладач не врахував, що слово comfortable має ще й значення
спокійний, задоволений.

Акуленко В. В. О „ложных друзьях переводчика” / В. В. Акуленко – [Електронний ресурс]. – [Цит.
2012, 17 листопада]. – Режим доступу :
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Akyl_LogDryg.php
2
Приклад взято з: Левицкая Т. Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский / Т. Р.
Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Изд. л-ры на иностр. языках, 1963. – С. 105
1
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Тому коли перекладач зустрічає в тексті оригіналу лексичну
одиницю, яка має в мові перекладу відповідник, подібний на неї за
формою, це повинно стати сигналом для уважного аналізу вживання
цієї лексичної одиниці в контексті. Дуже важливою тут є і робота зі
словниками. Зайва самовпевненість перекладача може призвести до
помилок та перекручень змісту оригіналу. Крім звичайних двомовних
та тлумачних словників, в арсеналі перекладача є спеціальні словники
„фальшивих друзів перекладача”:


Акуленко В. В. Англо-русский и русско-английский словарь
„ложных друзей переводчика”. – М. : Советска энциклопедия, 1969
г.



Готлиб К. Немецко-русский и русско-немецкий словарь „ложных
друзей переводчика”. – М. : Русский язык, 1985 г.



Муравьёв В. Л. Faux amis или „ложные друзья” переводчика. – М.,
1969 г.
Питання для самоконтролю
1.

Що таке інтернаціоналізми?

2.

Чи можна вважати наведені слова інтернаціоналізмами?
Чому?
укр. двері
рос. дверь
пол. drzwi
чес. dveře

3.

Чим

відрізняються

справжні

інтернаціоналізми

від

псевдоінтернаціоналізмів?
4.

Який

критерій

використовують

для

класифікації

псевдоінтернаціоналізмів з погляду їхнього перекладу?
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5.

Як

класифікують

псевдоінтернаціоналізми

з

погляду

Вашу

думку,

перекладу?
6.

Яка

група

псевдоінтернаціоналізмів,

на

становить найбільшу небезпеку для перекладача? Чому?
7.

Що таке „фальшиві друзі перекладача”?

8.

Що допомагає уникнути перекладачеві помилок під час
перекладу „фальшивих друзів перекладача”?
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Розділ 7. ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ
Визначення та особливості реалій як одиниць перекладу.
Класифікація реалій. Способи передання реалій: транскодування,
калькування, семантичний неологізм, приблизний переклад,
контекстуальний переклад. Чинники, що впливають на вибір
способу передання реалії під час перекладу. Особливості передання
явищ, які по-різному описані в мовах оригіналу і перекладу.
Серед багатьох проблем, які потрібно вирішувати перекладачеві,
є проблема перекладу реалій.
Слово „реалія” – латинського походження, де воно мало значення
„речовий”, „дійсний”. Під реаліями розуміють два поняття. По-перше,
„в класичній граматиці – це різноманітні чинники, які вивчає зовнішня
лінгвістика, такі як державний устрій даної країни, історія і культура
даного народу, мовні контакти носіїв даної мови тощо з погляду
їхнього відображення в цій мові”.1 Значення цього слова також
визначають як „речі, предмети, що існують матеріально і служать
основою для номінативного значення слова”.2
З

іншого

боку,

реаліями

називають

також

слова

та

словосполучення, які вживають для позначення зазначених явищ.
Найповніше визначення реалій, на нашу думку, дає Р.П. Зорівчак:
„Реалії – це моно- і полілексемні одиниці, основне значення яких
вміщає (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними
комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності
мови-сприймача”.3

Реаліями

можуть

бути

як

слова,

так

і

словосполучення. Реалії не бувають універсальними, а виявляються
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Советская
энциклопедия, 1966. – С. 381
2
Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. –
С. 232
3
Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П.
Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – С. 58
1
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тільки під час співставлення двох мов: українське слово борщ є
реалією, наприклад, для англійської мови, але не є реалією для
польської. Реалії називають явища, поняття та предмети, які характерні
тільки для народу – носія мови оригіналу, але які є чужими для носіїв
мови перекладу.
Оскільки реалії тісно пов’язані з життям народу, то вони мають
чітко виражений національний колорит, але для носія мови ці слова не є
чимсь незвичним чи оригінальним. Носії мови оригіналу можуть
вживати ці слова щодня, не вважаючи їх чимсь особливим. Саме ці два
чинники створюють значні проблеми для перекладача. З одного боку,
якщо перекладач робить переклад, зберігаючи національний колорит
реалії, тобто максимально близько до тексту оригіналу, то для
реципієнта створений переклад буде звучати незвично, оскільки
чужоземну інформацію будуть сприймати як щось екзотичне. Отже,
буде порушено принцип адекватності перекладу, оскільки його не
будуть сприймати так, як оригінал. Якщо ж піти шляхом заміни реалії
чимсь звичним для читача перекладу, зникає національний колорит
тексту. Тому перекладачеві доводиться приймати деколи складне
рішення стосовно того, як поступити в тому чи іншому випадку.
Багатолітня перекладацька практика виробила, а теорія перекладу
обґрунтувала низку способів перекладу реалій, про що буде йтися далі,
однак вирішення проблеми вибору способу перекладу залежить тільки
від перекладача. „Переклад реалій – це справа не тільки перекладацької
техніки, а й перекладацького мистецтва”.1

1

Зорівчак Р. П. Цит.роб. – С. 84.
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Реалії класифікують за різними принципами. Ми проаналізуємо
однин з них, що ґрунтується на предметному поділі.1 Згідно з цим
поділом виділяють:
А. Географічні реалії
1. Назви об’єктів фізичної географії, у тім числі й метеорології:
плай, полонина, степ; moor, prairie, tornado.
2. Назви географічних об’єктів, пов’язаних з діяльністю людини:
польдер, арик.
3. Назви ендеміків:2 ківі, єті, піцундська сосна, корковий дуб,
sequoia, bison, grizzly, koala
Б. Етнографічні реалії
1. Побут:
а) їжа, напої тощо: борщ, вареники, горілка, hamburger, ale, pie,
cider; побутові заклади (громадського харчування тощо):
корчма, шинок, saloon, pub, drugstore;
б) одяг (у тому числі взуття, головні убори тощо): кожух,
свита, кучма, запаска, jeans, breeches, Stetson, Bermuda
shorts, Alice band, kilt, Balmoral; прикраси: коралі, намисто;
в) житло, меблі, посуд тощо: хата, скриня, back-to-back,
terraced house, wigwam, bungalow;
г) транспорт (засоби і „водії”): чумак, фіра, pirogue, wagon, cab;
д) інші: бесаги, сакви, каламар, махорка, кізяк.
2. Праця:
а) люди праці: ґазда, колгоспник, farmer, barrow boy, cowboy;
б) знаряддя праці: кетмень, мачете, boomerang, lasso;

Влахов С. Непереводимое в переводе / C/ Влахов, С. Флорин. – М. : Международные отношения,
1980. – С. 51–56
2
Ендеміки – види, роди та інші групи рослин або тварин, що поширені тільки в якійсь певній
місцевості
1
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в) організація праці (включаючи господарство тощо): толока,
колгосп, бригада, ranch, guild.
3. Мистецтво і культура:
а) музика і танці: щедрівка, колядка, гопак, аркан, blues,
country, bebop;
б) музичні інструменти: бандура, кобза, трембіта, banjo;
в) фольклор: билина, дума, сага, газелі, танки;
г) театр: вертеп, кабукі, но, комедіа дель арте, коломбіна,
Aldwych farce;
д) інші види мистецтва і предмети, пов’язані з мистецтвом:
ікебана;
е) виконавці: кобзар, трембітар, minstrel, jazzman, bard;
ж) звичаї,

ритуали:

побратимство,

коляда,

конфірмація,

вендетта, тамада, рамазан;
з) свята, ігри: тісна баба, Halloween, Guy Falk’s Night,
Thanksgiving, cricket, baseball, pitcher, batsman;
и) міфологія: мавка, Дід Мороз, троль, валькірія, гурія, ельф,
гном, afank, Santa Claus, werewolf;
к) культи – священники і віруючі: ксьондз, Mormon, Quaker,
powwow; культові споруди і предмети: костел, alb, ambry;
л) календар: бабине літо, bank holiday.
4. Етнічні об’єкти:
а) Етноніми:1 гуцул, бойко, лемко, Afro-American, Cherokee;
б) клички (звичайно жартівливі або образливі): москаль,
бусурман, cockney, gringo, yankee, wetback;
в) назви осіб за місцем їхнього проживання: львів’янин,
Aberdenian, Mancunian.
1

Етнонім – назва народу, племені, етнографічної групи, народності, нації та ін.
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5. Одиниці виміру і гроші:
а) одиниці виміру: морг, корець, foot, acre, barleycorn;
б) грошові одиниці: гривна, pound sterling, dollar, euro;
в) просторічні назви одних і других: сотка, четвертак, quid,
buck, grand, green.
В. Суспільно-політичні реалії
1. Адміністративно-територіальний поділ:
а) адміністративно-територіальні одиниці: область, район,
county, shire;
б) населені пункти: хутір, аул, станиця, bidonville;
в) деталі населеного пункту: ринок, кремль, neighbourhood.
2. Органи і носії влади:
а) органи

влади:

Верховна

Рада,

Обласна

державна

адміністрація, сільська рада, chamber, congress, municipality,
Houses of Parliament;
б) носії влади: отаман, гетьман, alderman, congressman, sheriff,
mayor.
3. Суспільно-політичне життя:
а) політична діяльність і діячі: більшовики, Ku-Klux-Klan, Wigs,
Tory, Abhorrers;
б) патріотичні і суспільні рухи (і їх діячі): опришки, повстанці,
гайдамаччина, abolitionists;
в) соціальні явища і рухи (та їх представники): військовопромисловий комплекс, болільник, establishment, hippie,
westernizers, lobby;
г) звання, ступені, титули, звертання: кандидат наук, народний
артист, mister, miss, Sir, Lord;
д) заклади: загс, торгпредставництво, торгова палата;
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е) навчальні заклади: медресе, campus;
ж) стани і касти (та їх члени): дворянство, міщанство, шляхта,
gentry, Third Estate, merchants;
з) станові знаки та їх символи: бунчук, пернач, клейноди, Union
Jack, Stars and Stripes.
4. Військові реалії:
а) підрозділи: чота, курінь, легіон, фаланга, орда;
б) зброя: бартка, арбалет, мушкет, ятаган, M16;
в) обмундирування: шаровари, мазепинка, ківер;
г) військовослужбовці (та їх командири): отаман, сотник,
джура, гардемарин, гусар, драгун, кірасир, paratrooper.
Наведені приклади належать не тільки до різних сфер людської
діяльності, а й до різного часу і є характерними для життя народів
різних країн та місцевостей.
Реалії тісно пов’язані із суспільним життям народу, а тому деякі
лексичні одиниці можуть втрачати статус реалій у зв’язку з
поширенням тих предметів та явищ, які вони означають. Такий процес
особливо активізувався в кінці ХХ ст. з огляду на глобалізацію всіх
сфер життя людства та розвитку всесторонніх відносин між різними
народами завдяки туризмові, засобам масової інформації та Інтернету.
Наприклад, у словнику „Великобритания: Лингвострановедческий
словарь”, виданому у 1978 р., подано такі реалії:
beauty contest

–

конкурс краси

beauty queen

–

королева краси

Bic

–

„Бік” (фірмова назва кулькових
ручок компанії „Байро Бік” [Biro
Bic])
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–

Ariel

„Аріел” (фірмова назва прального
порошку, що містить біологічно
активні речовини, виробництва
компанії „Проктор енд Гамбл”)1 [у
перекладі збережено орфографію
джерела – І. Б.].

Однак сьогодні в англійсько-українському зіставленні навряд чи можна
вважати ці слова реаліями. Зазначені явища уже ввійшли в наше життя,
і зникла одна зі сторін значення реалії – її національний колорит.
Глобалізація та інтернаціоналізація світової спільноти призводять
також до появи в мові нових реалій і до відродження старих, деколи з
дещо зміненим контекстом. Зокрема, у вже цитованому словнику
„Великобритания: Лингвострановедческий словарь” знаходимо таку
реалію:
blackout – затемнення (загальне, у Великобританії підчас 2-ї
світової війни з 3 вересня 1939 р. до 23 квітня 1945 р.)
З пояснення видно, що ця реалія є історичною. Однак 14–15 серпня
2003 р. у Сполучених Штатах Америки та в Канаді через аварію сталося
повне знеструмлення у низці штатів та провінцій. Цей випадок також
отримав назву blackout.
Після терористичного нападу на Нью-Йорк та зруйнування
Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 р. в американському
варіанті англійської мови з’явилася низка нових слів для позначення
нових явищ у житті суспільства Сполучених Штатів Америки. Зокрема,
лінгвісти зареєстрували такі слова, як 9/11, weaponize, ground zero,
theoterrorism, facial profiling, debris surge, burka, hawala тощо. Більша
частина
1

з

них

виявилася

оказіоналізмами,

тобто

лексичними

Великобритания: Лингвострановедческий словарь / А. Р. У. Рум, А. В. Колесников, Г. А. Пасечник
и др. – М. : Русский язык, 1978.

99

одиницями, які вживали індивідуально в якомусь конретному контексті
і не закріпилися в словниковому запасі мові. Однак частина з них була
зареєстрована словниками, зокрема, Cambridge Advanced Learners
Dictionary:
ground zero – the site of the former World Trade Center in New
York City, which was destroyed in an attack on September 11,
2001.1
9/11 mainly US – September the eleventh, written in US style: the
date of the attacks on the World Trade Center and the Pentagon
in the US in 2001: Since 9/11 there has been more co-operation
between Russia and America.2
Отже, реалії тісно пов’язані з життям суспільства і відображають
усі зміни в ньому, і тому перекладач, особливо суспільно-політичних
текстів, повинен добре орієнтуватися в житті народу, з мови якого він
виконує переклад.
Основна складність перекладу реалій полягає в тому, що реалії не
мають відповідників у мові перекладу. „Отже, у випадку реалій доречно
говорити не про переклад у буквальному розумінні, а лише про
віднайдення

семантико-стилістичного

відповідника

або

про

трансляційне перейменування реалії”.3
Є такі способи передання реалій під час перекладу:
1. Транскодування (транскрипція або транслітерація);
2. Калькування (повне або часткове);
3. Створення семантичного неологізму;
4. Приблизний переклад, який охоплює:
Cambridge Dictionaries Online [Electronic resource]. – [Cited 2009, 19 Nov.] – Available from :
http://dictionary.cambridge.org/results.asp?searchword=weapons&dict=CALD&phonetics=
2
Cambridge Dictionaries Online [Electronic resource]. – [Cited 2009, 16 Nov.] – Available from :
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=101569&dict=CALD
3
Зорівчак Р. П. Цит. роб. – С. 92
1
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а) узагальнення;
б) ситуативний відповідник;
в) описовий переклад.
5. Контекстуальний переклад
Можна

навести

такі

приклади

передання

реалій

транскодуванням:
abolitionist

–

аболіціоніст

alderman

–

олдермен

atchison

–

атчісон

balmoral

–

балморал

lend-lease

–

ленд-ліз

Під час транскодування в мові перекладу утворюється нова
лексична одиниця, яка зберігає національний колорит одиниці
оригіналу, однак не завжди може бути зрозумілою реципієнтові
перекладу. Тому перекладач повинен враховувати, що реалія, передана
шляхом транскодування, може потребувати додаткового пояснення.
Деколи значення створеної таким чином реалії є зрозумілим або з
контексту, або завдяки тому, що явище, позначуване такою реалією, є
достатньо відомим:
... Комола вынула два сари и протянула их Умешу:
– Вот возьми и надень.
При виде красивых широких полотнищ сари Умеш пришел в
неописуемый восторг.
(Тагор Р. Крушение. Пер. з бенгальскої на
російську Є. Смірнової і І. Товстих).1
Однак перекладачеві часто доводиться вдаватися до поєднання
транскодування з іншими способами, про які буде йтися далі.
1

Приклад взято з: Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. :
Медународные отношения, 1980. – С. 176

101

Перекладач повинен застосовувати прийом транскодування з
певними застереженнями, оскільки воно сприяє „перенесенню читача в
атмосферу чужої мови, а не перекладові з однієї мови на іншу. Інколи
завдяки транскрипції у читача створюється фальшиве уявлення, нібито
йдеться про реалію чужого побуту. Насправді ж тут відіграла
вирішальну роль безпорадність перекладача, його небажання чи
невміння віднайти потрібний (хай і описовий) відповідник”.1
Під час калькування (повного або часткового) шляхом
дослівного перекладу реалії також створюється нова лексична одиниця.
Її легше сприймає реципієнт, оскільки вона побудована з матеріалу
мови перекладу і відповідає її нормам. Недоліком такого способу є те,
що у разі передання реалії калькуванням може зникати національне
забарвлення лексичної одиниці оригіналу:
affluent society

–

суспільство достатку (повна калька)

skyscraper

–

хмарочос (часткова калька)

Використання семантичного неологізму передбачає створення
перекладачем нового слова або словосполучення, яке б передавало
лексичне значення реалії. Калька також є свого роду перекладацьким
неологізмом, однак під час її створення перекладач враховує значення
компонентів

лексичної

одиниці

оригіналу.

Використовуючи

ж

семантичний неологізм, перекладач створює лексичну одиницю, яка
етимологічно не зв’язана з оригінальною одиницею. При цьому методі
зникає національне забарвлення реалії, однак завдяки незвичності
створеного слова чи словосполучення у реципієнта з’являється
враження чогось „нерідного”. Перекладачі С. Влахов і С. Флорін
описують такий приклад створення семантичного неологізму: „Для
болгарина вираз „гра в піддавки” – пустий звук: тому, коли у фразі „Это
1

Зорівчак Р. П. Цит. роб. – С. 97
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он, стало быть, с нами хотел в шашки-поддавки сыграть” реалія
перекладена неіснуючою грою „който губи, печели” (хто програв, той
виграв), ми вважаємо, що перекладач добре справився із своїм
завданням”.1 Цей метод застосовують нечасто, особливо в суспільнополітичному перекладі, оскільки „творцем мови є народ і дуже рідко –
окремий автор”.2
Набагато активніше застосовується у практиці перекладачів
спосіб приблизного перекладу реалій, який охоплює низку підвидів.
Під час узагальнення (гіперонімічного перейменування3), як
уже було зазначено, відбувається заміна конкретного поняття його
родовим поняттям. Тут перекладачеві варто пам’ятати, що у разі
застосування прийому узагальнення для передання реалій втрачається
деяка частина інформації, що міститься в лексичній одиниці оригіналу,
і національне забарвлення реалії:
He showed us his old beat-up Navajo blanket.4
Він показав нам своє старе покривало.
Використання ситуативного відповідника (функціонального
аналога,5 уподібнення6) передбачає заміну реалії оригіналу реалією
мови перекладу, яка, нехай і частково, у цій ситуації відповідає реалії
оригіналу. Зрозуміло, що під час використання цього способу
перекладу реалії „виникає небезпека штучного перенесення читача в
рідне середовище, а тому цей метод не завжди бажаний з погляду
стилістичного і національно-культурного”,7 однак у багатьох випадках
він дає змогу перекладачеві передати значення реалії. Наприклад,
Влахов С. Цит. роб. – С. 89–90
Там само. – С. 90
3
Термін Р. П. Зорівчак Цит роб. – С. 105–109
4
Приклад взято з: Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.
С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975. – С. 214
5
Термін С. Влахова і С. Флоріна Цит. роб. – С. 91
6
Термін Р. П. Зорівчак Цит. роб. – С. 135–138
7
Зорівчак Р. П. Цит. роб. – С. 138
1
2
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словникове значення американської реалії drugstore – аптеказакусочна; магазин, що торгує ліками, косметикою, журналами,
морозивом, кавою тощо.1 Як подано у словнику, значення цієї реалії є
ширшим від значення слова аптека, однак саме це слово часто
застосовують для перекладу цієї реалії. Проте, якщо це слово вжито у
такому контексті:
He came into a drugstore to buy the latest issue of The Times,
то очевидно, що зазначений варіант перекладу в цьому випадку буде
неправильним.
Під час описового перекладу перекладач подає тлумачення або
опис реалії. У разі використання цього способу повністю втрачається
національний колорит реалії, і його важко застосовувати у практиці
перекладу. Однак описовий переклад часто застосовують для пояснення
значення реалії у примітках перекладача.
Під час контекстуального перекладу реалії перекладач передає
реалію за допомогою лексичної одиниці, яка логічно зв’язана з реалією
оригіналу,

однак

не

є

словниковим

відповідником.

Приклад

контекстуального перекладу реалії знаходимо у А.Д. Швейцера:
Сколько стоит путевка на советский курорт?
How much are accommodations at Soviet Health resort?2
У практиці перекладу перекладачеві часто доводиться вдаватися
до комбінованої реномінації.3 Найчастіше це траскодування з
описовим перекладом, зрідка – з узагальненням. Цей спосіб є досить
ефективним, оскільки він дає змогу перекладачеві, з одного боку,
зберегти національний колорит реалії, з іншого ж – робить цю реалію
зрозумілою для реципієнта перекладу. До недоліків цього способу
Англо-український словник / Склав М. І. Балла. – К. : Освіта, 1996
Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика / А. Д. Швейцер. – М. : Воениздат, 1973. – С. 253–254
3
Термін Р. П. Зорівчак. Цит. роб. – С. 122
1
2
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перекладу належить його багатослівність, що не завжди є бажаним під
час перекладу. Як приклад комбінованої реномінації Р.П. Зорівчак
подає варіант перекладу українського слова чумаки англійською
фразою

chumaks,

wandering

carriers.

Ще

одним

прикладом

використання комбінованої реномінації під час передання реалій є
словосполучення мусульманська хустка хіджаб або хіджаб (хустка,
що прикриває голову), які використовувалися у засобах масової
інформації у період обговорення питання заборони носіння явних
релігійних символів у державних навчальних закладах Франції:
The proposed ban on Islamic head scarves in French state schools
has provoked considerable foreign comment, much of it
hostile. [IHT, Jan 19, 2004]
Вибір способу передання реалій залежить від низки чинників.
По-перше, це жанровий характер тексту. Зокрема, в наукових та
суспільно-політичних

текстах

для

передання

реалій

широко

застосовують спосіб комбінованої реномінації, при цьому пояснення
часто виносять у примітку. Якщо ж реалія в такому тексті – термін, то
її, відповідно, перекладають терміном. Для художньої літератури
спектр способів передачі реалій є широкий, однак і тут є свої
закономірності. Зокрема, „у звичайній прозі можна дати пояснення у
виносках і навіть коментарі до твору, а в дитячій літературі такий
спосіб небажаний, у драмі ж він – неможливий”.1
Крім того, під час вибору способу передання реалії перекладачеві
варто враховувати значимість реалії в тексті як національно забарвленої
лексичної одиниці. Якщо реалія в тексті є „вагомим компонентом
твору, що активно функціонує в сюжеті”,2 то частіше застосовують
калькування, транскодування, описовий або комбінований переклад.
1
2

Зорівчак Р. П. Цит. роб. – С. 150
Там само. – С. 142
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Якщо ж реалія не відіграє в тексті важливої ролі, а є лише випадковою
деталлю, то тут застосовують способи, завдяки яким передають лише
лексичне значення даної реалії із втратою національного колориту –
узагальнення, ситуативний відповідник. Інколи такі реалії під час
перекладу можуть пропускати (якщо такий пропуск не шкодить
адекватності перекладу).
Важливим також є чинник обізнаності реципієнта з цією реалією.
Під час передання добре відомих реалій можна застосовувати способи,
завдяки яким зберігаються національний колорит та стилістичні
особливості лексичної одиниці оригіналу. Відіграє свою роль і коло
читачів, для яких зроблено переклад. Матеріал, призначений для
вузького кола читачів (наприклад, наукова стаття), передбачає певний
рівень загальноосвітньої і спеціальної підготовки реципієнта, а отже,
перекладач повинен враховувати цей рівень під час вибору засобів
перекладу взагалі і реалій зокрема. Якщо ж перекладач виконує
переклад матеріалу, коло читачів якого невідоме, то тактика його
роботи повинна бути зовсіми іншою, оскільки цей переклад можуть
читати люди з різним рівнем підготовки.
Як уже було зазначено, реалії – це слова або словосполучення.
Однак до цього необхідно додати, що реалією слід вважати і спосіб
мислення народу, коли одні і ті ж явища описують різними мовами порізному. Наприклад, для англійської мови характерна точна вказівка
мір, ваг, відстаней, часу, кількості (наприклад, слів) тощо, навіть у тих
випадках, коли, здавалося б, для цього немає необхідності. Під час
перекладу таку точність не передають, оскільки вона нехарактерна для
української мови:
six months

–

півроку

eighteen months

–

півтора року
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a dozen of eggs

–

десяток яєць

So the first draft was very bad. I wrote it in six weeks and I had to
rewrite it completely. [EH, p. 6]
Тому перший варіант вийшов дуже поганим. Я написав його
лише за півтора місяці, і мені довелося повністю
переписати його.
Two million words were ready in 1939.1
У 1939 р. була написана більша частина книги.
Буде помилкою в тексті з американського життя перекладати
речення
He was whistled by the audience.
як
*Публіка його освистала,
оскільки в США свистом виражають схвалення.
Отже, під час передання реалій перекладачеві доводиться
вирішувати низку проблем, не тільки мовних, але й проблем,
пов’язаних із знанням життя народу, з мови якого виконують переклад.
Незнання цих фактів або нехтування ними призводить до помилок у
перекладі. Наприклад, у перекладі повісті А. Крісті „П’ятеро поросят” є
таке речення:
Вони пішли стежкою і опинилися біля будинку – старого, але
ще гарного, в грузинському стилі приміщення. [АК (1991),
с. 361]
В оригіналі знаходимо:
They continued to follow the path till it emerged near the house. It
had been a fine old house, Georgian in style. [AC, p. 140]

1

Приклад взято з: Левицкая Т. Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский / Т. Р.
Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Изд. л-ры на иностр. языках, 1963. – С. 115
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Хоча прикметник Georgian справді серед інших має значення
грузинський, перекладач під час роботи над твором повинен був
звернути увагу на те, що в англійському містечку, де відбувається дія
повісті, у 30-х роках ХХ ст. не могло бути старих будівель у
грузинському стилі. Йшлося ж про ґеорґіанський стиль, тобто стиль
архітектури часів правління королів Ґеорґів.
Для недопущення таких помилок перекладач повинен добре знати
реалії і у своїй роботі постійно спиратися на контекст.

Питання для самоконтролю
1.

Дайте визначення реалій.

2.

Які проблеми виникають під час перекладу реалій? З якими
особливостями реалій вони пов’язані?

3.

Які Ви знаєте види реалій?

4.

Як реалії виникають і трансформуються з часом?

5.

Які є способи передачі реалій під час перекладу?

6.

Що

передбачає

передання

реалії

з

використанням

семантичного неологізму?
7.

Чим спосіб створення семантичного неологізму відрізняється
від калькування?

8.

Що

передбачає

передання

реалій

з

використанням

ситуативного відповідника? У чому недолік цього способу?
9.

Що таке комбінована реномінація під час передання реалій?

10. Від чого залежить вибір способу передання реалії під час
перекладу?
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Розділ 8. ПЕРЕДАННЯ ВЛАСНИХ ІМЕН ТА ГЕОГРАФІЧНИХ
НАЗВ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ
Способи передання власних імен та географічних назв під час
перекладу.
Транслітерація,
стандарти
транслітерації.
Транскрипція. Змішане та адаптивне транскодування. Роль
традиції у виборі способу передання власних імен та географічних
назв у перекладі. Особливості передачі деяких власних імен та
географічних назв.
Під час передачі власних імен та географічних назв найвиразніше
проявляється тенденція до встановлення еквівалентів. Є такі способи
передачі власних імен та географічних назв у перекладі:
1. Транслітерування (транслітерація);
2. Транскрибування (транскрипція);
3. Змішане

транскодування

(переважне

застосування

транскрибування з елементами транслітерування);
4. Адаптивне транскодування (коли форма слова у вихідній мові
дещо адаптується до фонетичної та/або граматичної структури
мови перекладу);1
5. Калькування.
Під час транслітерації іноземні власні імена та географічні назви
передають буквами українського алфавіту без урахування особливостей
вимови:

1

Hull

–

Гуль

Walter

–

Вальтер

Worchester

–

Ворчестер

Hudson

–

Гудзон

Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на
українську мову / В. І. Карабан. – К. ; Кременчук : Вид-во Кременчуцького держ. політехнічного
ін-ту, 1999. Ч.ІІ. – С. 21
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Правила транслітерації визначені спеціальними стандартами.
Передання

іншомовних

назв

та

імен

українською

мовою

регламентується Українським правописом1 (див.Таблицю 1). Велику
допомогу також можуть надати різні довідники.2
Таблиця 1. Передача латинських букв англійських власних імен та
географічних назв в українській мові
Латинська буква
Український
або
відповідник
буквосполучення
a

а
ау

au
ав
ay
b

c

ей
і
б
с
к
ц

ck

к
ч

1
2

ch

х

d

д

dg

дж

Приклади

Примітки

Atlanta –
Атланта
Brownsville –
Браунсвіль
Australia –
у деяких
Австралія
випадках
Taylor – Тейлор
Findlay – Фіндлі
Bill – Білл
Cecile – Сецілія
Cardiff –
Кардіфф
Cincinnati –
Цинциннаті
Brecknock –
Брекнок
Chester – Честер
у словах
шотландського
Loch Ness –
та
Лох-Нес
ірландського
походження
Doris – Доріс
Bridgeport –
Бріджпорт

Український правопис. – Київ : Наукова думка, 2000. – С. 98–125
Див., напр. Бендзар Б. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецькоі франкомовної літератур / Б. Бендзар, С. Бобинець. – Ужгород : Закарпаття, 2000; Гиляревский Р.
С. Иностранные имена и названия в русском тексте : Справочник / Р. С. Гиляревский, Б. А.
Старостин. – 3 изд., М. : Высш. школа, 1985
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e

е

ea

і

ee

і

ey

ей
і

f

ф

g

ґ

h

г

i
ia

і
ія

j

дж

k

к

l

л
л’

le

ле

m

м

n

н

o
oo

о
у

ou

у

ow

ау

p

оу
п

ph

ф

qu

к
кв

Ben Nevis – Бен
Невіс
Ealing – Ілінг
Fleetwood –
Флітвуд
Sidney – Сідней
Huxley – Гакслі
Belfast –
Белфаст
Gibraltar –
Ґібралтар
Halifax –
Галіфакс
India – Індія
Murcia – Мурсія у кінці слова
Jacksonville –
Джексонвіль
Kent – Кент
London –
Лондон
Lucia – Люсія
Valencia –
Валенсія
Monica –
Моніка
Nebraska –
Небраска
Oregon – Ореґон
Bootle – Бутл
Plymouth –
Плімут
Allentown –
Аллентаун
Carlow – Карлоу
Pamela – Памела
Philadelphia –
Філадельфія
Albuquerque –
Альбукерке
Quebec – Квебек
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r

р

s

с

sh

ш

t

т
т

Ron – Рон
Mississippi –
Міссісіпі
Washington –
Вашингтон
Tennessee –
Теннессі
Bath – Бат

th
ф

Athens – Афіни

u

у

Durban –
Дурбан

ur

ер

v

в
в

w

у

x

кс
й
і

y
z

з

у словах
грецького
походження

Churchill –
Черчіль
Valery – Валері
Darwin – Дарвін
Fort Wayne –
Форт-Уейн
Alexis – Алексіс
Leyton – Лейтон
Derby – Дербі
Zanzibar –
Занзібар

Як уже було зазначено, Міжнародний стандарт ISO 9:1995
Information and documentation – Transliteration of Cyrillic characters into
Latin characters – Slavic and non-Slavic languages Міжнародної
організації стандартизації (International Organization for Standardization –
ISO) встановлює правила передання власних імен та географічних назв
мов, які користуються кирилицею, латинським шрифтом.1

1

Приклад цього стандарту подається у: Transliteration des Kyrillischen | Transliteration of Cyrillic
Lateinische Umschrift | ISO-Transliteration [Electronic resource]. – [Cited 2012, 17 Nov.]. – Available
from : http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/Transliteration.htm
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Зазначимо, що у практичному застосуванні під час передання тієї
чи іншої назви конкретною мовою часто простежується відхилення від
цього стандарту. Наприклад, українські літери ч, ш, щ згідно зі
стандартом ISO 9:1995 потрібно передавати літерами č, š, та
буквосполученням šč, відповідно:
Щаденко

–

Ščadenko

Шевченко

–

Ševčenko

Проте у разі передання українських власних імен конкретними мовами
частіше застосовують відповідні словосполучення, характерні саме для
цих мов. Зокрема, у каталозі Бібліотеки Конгресу США поряд з
англійською транслітерацією прізвища Т.Г. Шевченка Shevchenko є
німецький

варіант

Schewtschenko,

французький

Chevtchenko

та

польський Szewczenko.
Комісією української правничої термінології Верховної Ради
України та Кабінетом Міністрів України розроблено обов’язковий для
використання у правничих та офіційних текстах стандарт транслітерації
українських

власних

імен

та

географічних

назв

літерами

та

буквосполученнями латинського алфавіту (Табл.2):1
Таблиця 2. Українсько-англійська транслітераційна таблиця
Українська Англійська
Примітка
буква
буква
а
а

1

б

b

в

v

г

h, gh

Н – у більшості

Приклад
Алушта – Alushta
Борщагівка –
Borschahivka
Вишгород –
Vyshhorod
Гадяч – Hadiach;

Рішення Української комісії з питань правничої термінології № 9, протокол № 2 від 19 квітня 1996
р. [Електронний ресурс]. – [Цит. 2012, 17 листопада]. – Режим доступу :
http://www.brama.com/art/transliterationu.html; Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня
2010 р. N 55 ,,Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” [Електронний
ресурс]. – [Цит. 2012, 7 березня]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п [Цит. 2012, 7 березня]
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випадків, gh – при
відтворенні
буквосполучення
“зг”
ґ
д
е

1

g
d
e

є

ye, ie

ж

zh

з

z

и
i

y
i

ї

i

й

y, i

к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х

k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
f
kh

ц

ts

ч
ш
щ

ch
sh
shch1

Ye – на початку
слова, іе – в інших
позиціях

Yi – на початку
слова, і – в інших
позиціях
Y – на початку
слова, і – в інших
позиціях

Згорани – Zghorany

Ґалаґан – Galagan
Дон – Don
Рівне – Rivne
Єнакієве –
Yenakiieve; Наєнко –
Naienko
Житомир – Zhytomyr
Закарпаття –
Zakarpattia
Медвин – Medvyn
Iршава – Irshava
Їжакевич –
Yizhakevych;
Кадіївка – Kadiivka
Йосипівка –
Yosypivka; Стрий –
Stryi
Київ – Kyiv
Лебедин – Lebedyn
Миколаїв – Mykolaiv
Ніжин – Nizhin
Одеса – Odesa
Полтава – Poltava
Ромни – Romny
Суми – Sumy
Тетерів – Teteriv
Ужгород – Uzhhorod
Фастів – Fastiv
Харків – Kharkiv
Біла Церква – Bila
Tserkva
Чернівці – Chernivtsi
Шостка – Shostka
Гоща – Hoshcha

Відповідно до Нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами
англійської мови, затвердженої Українською комісією з питань правничої термінології, буква щ
передається буквосполученням sch
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ь

’

ю

yu, iu

я

ya, ia

Русь – Rus’; Львів –
L’viv

(див. Примітку)
Yu – на початку
слова, iu – в інших
позиціях
Ya – на початку
слова, іа – в інших
позиціях

’ (апостроф)

Юрій – Yurii;
Крюківка – Kriukivka
Яготин – Yahotyn;
Iчня – Ichnia
Знам’янка –
Znamianka

(див. Примітку)

Примітка.
 Для стислості система транслітерації допускає скорочення
написання деяких назв міст, наприклад, замість Zaporizhzhia
можна писати Zaporizhia, замість L’viv – Lviv тощо.
 Крім того, під час транслітерації на англійську мову
допускають пропуск апострофа і знака пом’якшення.
Саме

останню

транслітерації

систему

рекомендуємо

використовувати

при

українських

власних імен

та географічних

назв

латинськими літерами.
Транскрипція або транскрибування полягає у фонетичній
передачі імені, тобто воно передається так, як звучить іноземною
мовою:
Brighton

–

Брайтон

New York

–

Нью-Йорк

Gloucester

–

Глостер

Останнім часом простежується тенденція до переходу від
транслітерації до транскрипції, особливо у переданні географічних
назв. Зокрема, Worchester поряд з традиційним Ворчестер часто
передається Вустер, Hull – Хелл (традиційне Гуль).
Змішане

транскодування

поєднує

транскрипцію

та

транслітерацію:
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Під

Eisenhower ['aizenhauə]

– Ейзенгауер

Einstein ['ainstain]

– Ейнштейн

час

адаптивного

транскодування

іншомовну

назву

передають транскрипцією або транслітерацією, однак отримана форма
слова адаптується до фонетичних, граматичних або синтаксичних
стандартів мови перекладу:
Adelaide

–

Аделаїда

Egypt

–

Єгипет

Cambrian Mountains

–

Кембрійські гори

Grampian Hills

–

Ґрампіанські гори

Крім транскодування, під час передання географічних назв у
перекладі застосовують калькування:
Cape of Good Hope

–

Мис Доброї Надії

Сôte d’Azure

–

Блакитний берег

Grand Bank

–

Велика відмілина

Калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений у
такий спосіб перекладний відповідник не порушує норми вживання і
сполучуваності слів в українській мові.
Калькування часто застосовують у поєднанні з транскодуванням:
British Columbia

–

Британська Колумбія

New South Wales

–

Новий Південний Уельс

Зазначимо, що єдиної чіткої системи принципів передання
власних імен та назв немає. Велике значення відіграє традиція. Тільки
намаганням зберегти традиційне написання імен, відомих у нас здавен,
можна пояснити той факт, що поряд із транскрибуванням імен George
(Джордж), Charles (Чарльз), William (Уільям або Вільям) зберігаються
транслітеровані імена королів: Ґеорґ IV (George IV), Карл І (Charles I) чи
Вільгельм Завойовник (William the Conqueror). Тільки традицією можна
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пояснити передання назви Texas як Техас. Традицією пояснюють і
відсутність послідовності у переданні таких пар географічних назв:
New Hempshire – Нью-

але:

New Orleans – Новий

Гемпшир

Орлеан (комбінація

(транскодування)

калькування та
транскрипції з
французької вимови)

Grand Falls – Ґранд-Фолз

але:

(транскрипція)

Grand Bank – Велика
відмілина (калькування)

Golden Horn – Золотий

але:

ріг (калькування)

Cape Horn – мис Горн
(комбінація калькування і
транслітерації)

Немає єдності і в транслітерації. Наприклад, англійська літера w,
як видно з Таблиці 1, передається українськими літерами в і у:
Walter Scott –

Вальтер Скот

але:
Wall Street

–

Уолл Стріт

Іншим прикладом є передача кінцевих -ey та -ay:
Thackeray

–

Теккерей

Huxley

–

Гакслі

Priestley

–

Прістлі

але:

Деякі географічні назви мають в мові перекладу усталені
відповідники, які не мають нічого спільного з оригіналом:
England

–

Англія

Channel Islands

–

Нормандські острови
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Низка географічних назв мають різні форми у різних мовах. Під
час перекладу за основу треба брати ту форму, яку вони мають у себе
на батьківщині:
нім. Aachen – фр. Aix-la-Chapelle – гол. Aken – укр. Аахен
пол. Warszawa – англ. Warsaw –

фр. Varsovie – укр.

Варшава
італ. Venezia – англ. Venice – укр. Венеція
гол. Den Haag – англ. The Hague – укр. Гаага
Назви газет та журналів, як правило, транскрибуються:
Times – Таймс
Interational Herald Tribune – Інтернешенел Геральд Тріб’юн
Деколи можна зустріти транскрипцію цих назв у поєднанні з
калькуванням:
The newspaper Holos Ukrayiny, or The Voice of Ukraine, recently
worried, “Having noticed Russia’s will to achieve civilized
living standards, the West is getting increasingly keen on
Russia dragging Ukraine along.” [NYT]
Однак і тут існує традиційне передання стосовно відомих історичних
видань, назви яких передають калькуванням:
“L’Ami du Peuple” – „Друг народу” (газета, яку видавав Ж.П. Марат)
“Neue Rheinischen Zeitung” – „Нова рейнська газета”
(редактор – К. Маркс)
Під час передання назв наукових журналів, зазвичай, також
застосовують транскодування. Проте часто поряд з транскодуванням
застосовують і калькування, яке подають у дужках:
“Jounal of Peace Research” – „Джорнел оф піс рісерч”
(„Журнал дослідження проблем миру”)
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“European Journal of International Relations” – „Юропіен
джорнел оф інтернешенел рілейшенз” („Європейський
журнал міжнародних відносин”)
Таке подвійне передання власної назви застосовують для підвищення
інформативності перекладу, оскільки, з одного боку, передають точну
форму назви, а з іншого – людина, яка не володіє цією іноземною
мовою, отримує інформацію щодо змісту матеріалів даного наукового
видання.
Під час передання назв організацій, установ та їхніх структурних
підрозділів застосовують калькування:
Institute for Peace Research and Security Policy – Інститут
дослідження проблем миру і безпеки
United

Nations

Educational,

Scientific

and

Cultural

Organization – Організація Об’єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури
United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and
Pakistan – Місія добрих послуг Організації Об’єднаних
Націй в Афганістані і Пакистані
Якщо ж до складу назви входить прізвище людини, то у перекладі
додається слово імені:
The Richardson Institute for Peace and Conflict Research –
Інститут дослідження проблем миру та конфліктів імені
Річардсона
M. Planck Institute – Інститут імені М. Планка
Назви фінансових установ, промислових підприємств, трестів,
компаній та корпорацій транскодують. Деколи до назви додають
загальний іменник, який визначає тип підприємства:
Coca-Cola – (компанія) Кока-Кола
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Texaco – (компанія) Тексако
Якщо ж загальний елемент (company, corporation тощо) входить до
складу назви, то він також транскодується:
Bank of America – Бенк оф Амеріка
Advanced Research Laboratories – Едванст рісерч лабораторіз
Абревіатури у складі назв підприємств та організацій звичайно
транскрибуються:
LG – компанія Ел-Джі
BBC – Бі-Бі-Сі
Проте

у

деяких

випадках

абревіатури

не

транскрибують,

а

транслітерують, хоча повні назви означуваних установ та організацій
під час перекладу калькують:
UNIDO – ЮНІДО (Організація Об’єднаних Націй з питань
промислового розвитку)
UNITAR – ЮНІТАР (Навчальний науково-дослідний інститут
ООН)
Зазначимо, що під час передання таких абревіатур також варто зважати
на традицію їхнього вживання:
UNDP – ПРООН (Програма розвитку ООН)
У разі перекладу повних назв установ, підприємств та організацій
також

простежується

деяка

неоднозначність:

зазвичай,

вони

перекладаються, але трапляються й випадки транскодування:
Federal

Bureau

of

Investigation

–

Федеральне

бюро

розслідувань
Central Intelligence Agency – Центральне розвідувальне
управління
але:
Scotland Yard – Скотланд Ярд
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Отже, під час передання власних імен та географічних назв, крім
усталених способів, велику роль відіграє традиція вживання власного
імені чи назви у мові перекладу. Ця традиція зареєстрована у
словниках, довідниках, географічних атласах тощо. Тому перекладач
повинен використовувати довідкову літературу у своїй роботі для
адекватного відтворення власних імен та різних назв.

Питання для самоконтролю
1. Зазначте способи передання власних імен та географічних назв
під час перекладу.
2. Що таке транслітерація? Наведіть приклади.
3. Чим регулюються правила транслітерації?
4. Що таке транскрипція? Наведіть приклади.
5. Що таке змішане транскодування? Наведіть приклади.
6. Що таке адаптивне транскодування? Наведіть приклади.
7. Яку роль відіграє традиція під час вибору способу передання
власних імен і географічних назв під час перекладу? Наведіть
приклади.
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Розділ 9. ПЕРЕКЛАД СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
Сполучуваність слів. Вплив сполучуваності слів на переклад
словосполучень.
Вільні
словосполучення.
Особливості
атрибутивних словосполучень в англійській мові. Переклад
атрибутивних груп. Фразеологічні одиниці. Класифікація
фразеологічних одиниць. Етапи перекладу фразеологізмів.
Класифікація фразеологізмів з погляду перекладу. Особливості
перекладу фразеологізмів.
Слова в реченні зрідка вживаються самостійно. Зазвичай, вони
зв’язані

з

іншими

словами,

утворюючи

словосполучення.

Словосполучення – це „об’єднання двох або більше повнозначних слів
(разом зі службовими словами, що до них належать, або без них), що
служить для вираження єдиного, але розчленованого поняття або
уявлення”.1
Слова не сполучаються випадково, зв’язок між ними регулюють
певні норми сполучуваності, що існують в тій чи іншій мові.
Наприклад, ми говоримо нездоровий колір обличчя, однак не можемо
сказати *нездорове самопочуття, хоча погане самопочуття буває саме
під час проблем зі здоров’ям. Вживання слова у словосполученні часто
не залежить від його основного значення. Радше може йтися про
„тенденцію до регулярного спільного вживання певних слів у даній
мові”.2 Коли ми вживаємо те чи інше слово, то підсвідомо асоціюємо
його з іншими словами. В одних випадках такі асоціації ґрунтуються на
основному значенні слова. Наприклад, слово хліб асоціюється з такими
словами, як свіжий, черствий, житній, пшеничний, пекти, купувати,
буханка тощо. В інших випадках, основне значення слова не завжди
визначає його сполучуваність з іншими словами. Зокрема, говорячи про
1
2

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М., 1966. – С. 426
Baker M. In Other Words. A Coursebook in Translation / M. Baker. – London ; N. Y. : Routledge, 1992. –
P. 47
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зіпсуті яйця і масло, ми вживаємо, відповідно, слова тухлий і згірклий.
Хоча семантика цих прикметників однакова, проте словосполучення
*згірклі яйця чи *тухле масло в українській мові неприйнятні.
Дослідниця С.Г. Тер-Мінасова виділяє чотири види обмежень, які
впливають на вибір того чи іншого слова під час утворення
словосполучень: 1) морфо-синтаксична сполучуваність слів (колігація);
2) лексико-фразеологічна сполучуваність слів (колокація); 3) понятійна
сполучуваність (можливість або неможливість сполучення реальних
понять

екстралінгвістичної

дійсності);

4)

соціолінгвістична

обумовленість висловлювання.1
Як зазначає дослідниця, морфо-синтаксична сполучуваність або
колігація полягає передусім у порядку розміщення компонентів
словосполучення.

Зокрема,

для

англійської

мови

характерне

препозитивне вживання прикметника (перед означуваним іменником):
dark eyes, dry laugh, a thick yellow fog. Якщо ж є два і більше
прикметників-означень, то їхній порядок визначають лексичним
розрядом, до якого належать ці прикметники. „Отже, лексичний момент
накладає певні обмеження на момент синтаксичний”.2 Постпозитивне
вживання прикметника (після означуваного іменника) в англійській
мові, на відміну від, наприклад, французької чи польської мов,
зазвичай, зумовлене контекстом або традицією.
Як уже було зазначено, колімація тісно пов’язана з колокацією,
лексико-фразеологічною сполучуваністю. Загальне правило, яке можна
вивести для цього виду сполучуваності, сформулюємо так: „Реальне
лінгвістичне значення певного слова в певній мові може з’єднуватися з

Тер-Минасова С. Г. Словосочетание в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах / С. Г.
Тер-Минасова. – М. : Высш. школа, 1981. – С. 10
2
Там само. – С. 34
1
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іншим словом, тільки якщо це допускає реальне лінгвістичне значення
останнього”.1
Ще одним важливим чинником, що обмежує свободу вибору
компонентів словосполучення, є так звана понятійна сполучуваність,
коли йдеться про можливість або неможливість поєднання реальних
понять екстралінгвістичної дійсності. Наприклад, у словосполученнях
tall dwarf, purple cow, dry water, hot snow об’єднані „несполучувані”
поняття екстралінгвістичної дійсності.2 Звичайно, можливість таких
словосполучень припускають (наприклад, у художньому тексті, де
прикметники у цих словосполученнях реалізують передусім емоційноекспресивне, а не номінативне значення, і є епітетами), однак такі
словосполучення є штучними.
Соціолінгвістична зумовленість словосполучень пов’язана з
конкретними умовами місця, часу і мети комунікації, особливостями
культури, традицій, звичаїв даного мовного колективу. Наприклад, такі
словосполучення як black dress, white dress виявляються соціально
зумовленими, оскільки вони можуть виникнути тільки там, де, поперше, взагалі носять плаття, а по-друге, розрізняють їхні кольори.
Зазначимо про соціально зумовлену конотацію, відповідно, жалоби чи
чистоти, таких словосполучень в певних контекстах (наприклад, She
wore a black (white) dress. В іншому контексті – наприклад, під час
опису покупки в магазині – така конотація зникає).3 Також ця соціально
зумовлена конотація може бути іншою в іншому мовному колективі
(наприклад, серед аборигенів Австралії прийнято розфарбовувати тіло
білою фарбою після смерті кого-небудь з близьких. У Китаї та деяких

Там само. – С. 38.
Там само.
3
Там само. – С. 10
1
2
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інших країнах Азії і Африки білий колір також є траурним. За старих
часів білий траур використовувався і у слов’ян.)
Тенденція до певної сполучуваності виявляється не тільки на
рівні лексики, а й граматики. Лексична сполучуваність двох слів
необов’язково означає, що ці слова можуть сполучатися між собою у
будь-яких формах. Зокрема, ми можемо вживати словосполучення
будівництво будинка, будинок, який будують, побудований будинок,
будувати будинок тощо. Однак, вживаючи словосполучення людиназрадник, людина, яка зраджує/ зрадила, зрадлива людина, ми, тим не
менше, не можемо сказати зрадницька людина, оскільки прикметник
зрадницький, незважаючи на своє походження від іменника зрадник,
має значення „здійснюваний зрадником // В якому наявна зрада, який
має підступний, віроломний характер”.1
Отже, моделі сполучуваності слів часто мають випадковий, не
залежний від їхнього основного лексичного значення характер.
Випадковий, незалежний від словникового значення характер
сполучуваності проявляється і під час переходу з однієї мови на іншу.
Під

час

перекладу

словосполучень

потрібно

враховувати

сполучуваність слів у різних мовах. Наприклад, під час перекладу
наступних словосполучень зі словом bad українською мовою потрібно
буде перекладати цей прикметник не словниковим варіантом поганий, а
іншими

словами,

які

визначаються

іменниками

у

цих

словосполученнях:
bad headache

– сильний головний біль

bad mistake

– груба помилка

bad debt

– неповернутий/ невиплачений/
безнадійний борг

1

Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ
„Перун”, 2003. – С. 384
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bad wound

– важка рана

bad egg

– тухле яйце

bad apple

– гниле яблуко

Ще приклади:

Як

to take prisoner

– брати в полон

to take fish

– ловити рибу

to take in the act

– застати на місці злочину

to take a biscuit

– з’їсти тістечко

to take wine

– пити вино

to take a train

– сісти на поїзд

видно

словосполучень

з

наведених

прикладів,

визначається

переклад

стрижневим

компонентів

словом

цього

словосполучення (у наведених групах прикладів це є іменники).
Зазначимо, що моделі сполучуваності визначаються не тільки на
мовному рівні, тобто не тільки тому, що одне слово вимагає тільки
такого, а не іншого слова, а й на позамовному рівні: ту ж саму подію
можуть по-різному сприймати і, відповідно, описувати представники
різних народів. Зокрема, українець каже: „Муха сидить на стіні”.
Англієць положення мухи сприймає і описує по-іншому: “A fly stands
on the wall”. Ще декілька прикладів:
She was a graceful figure.
У неї витончена фігура.
She slammed the door in his face.
Вона гримнула дверима в нього перед носом.
У всіх наведених прикладах описані одинакові ситуації, однак їхнє
сприйняття, і, відповідно, опис носіями української та англійської мов є
різними. Моделі сполучуваності в різних мовах є відображенням того,
що в різних мовних спільнотах під час опису одинакових ситуацій
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наголошують на різних сторонах цієї ситуації. Дж.МакГ. Синклер з
цього приводу зазначає: „Існує багато способів опису ситуацій,
широкий вибір засобів всередині мови, які мало або й зовсім не
пов’язані з навколишнім світом”.1
Проте в мові є багато словосполучень, які відображають
специфічні особливості життя мовної спільности. Збереження у
перекладі словосполучень, типових для іншої мови, було б буквалізмом
і порушенням норм мови, на яку зроблено переклад. Тому під час
перекладу таких словосполучень треба користуватися наявними у ній
відповідними за змістом словосполученнями, навіть якщо такий
переклад буде формально неточним. Зокрема, в англійській мові
звичним є словосполучення law and order, в той час, як в арабській
звично сказати al-qanuun wa al-taqaalid (закон і традиція).2 Під час
порівняння цих словосполучень видно, що для носія англійської мови
має велике значення поняття порядку, в той час, як в арабському світі
більше цінують повагу до традицій.
Питання сполучуваності набуває особливої актуальності під час
перекладу слів широкої семантики, як-от, attitude, feeling, to handle, to
deal тощо. Особливості перекладу таких лексичних одиниць детально
розглянуто в Розділі 5. У разі конкретизації, яку найчастіше
застосовують для перекладу таких слів, важливо враховувати норми
сполучуваності слів у мові перекладу. Візьмемо для прикладу декілька
словосполучень з іменником gap:3
bomber gap

– відставання в бомбардувальній авіації

Цит. за: Baker M. Op. cit. – P. 49
Там само.
3
gap 1. n 1) пролом, провал; щілина; 2) спорт. „вікно” (крізь яке можна пробити м’яч); 3)
проміжок; інтервал; 4) прогалина, просвіт, просвіток; 5) пробіл, пропуск (у тексті); лакуна; 6) с. г.
огріх (у посіві); 7) розбіжність (у поглядах тощо); розрив; 8) військ. прорив (в обороні); 9) гірський
прохід; ущелина; 10) тех. люфт; зазор; 11) ав. відстань між крилами біплана (Англо-український
словник / Склав М. І. Балла. – К. : Освіта, 1996.)
1
2
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budget gap

– бюджетний дефіцит

credibility gap

– криза / відсутність довіри

development gap

– розрив / різниця у розвитку (економік
різних країн)
– конфлікт поколінь; проблема батьків і

generation gap

дітей
Як видно з наведених прикладів, взаємна заміна вжитих у перекладі
контекстуальних відповідників неможлива. У деяких словосполученнях
іменник gap можна перекладати аналогами, однак і їхнє використання
обмежується нормами сполучуваності української мови.
Серед вільних словосполучень в англійській мові варто звернути
особливу увагу на атрибутивні сполучення, тобто словосполучення,
один або декілька членів якого виконують роль означення.
Ці конструкції мають такі особливості:
1.

Між членами атрибутивного словосполучення можуть бути
дуже широкі семантичні зв’язки.
Переклад подібних сполучень потребує правильного розкриття

смислових зв’язків між його компонентами:
a sick man

– хвора людина (характеристика об’єкта)

a sick bed

– ліжко для хворого (призначення об’єкта)

a sick room

– лікарняна палата (місцезнаходження об’єкта).

Особливо велике значення правильне розкриття смислових
зв’язків між компонентами атрибутивного сполучення має в тих
випадках, коли як означення виступають іменники:
war years

–

воєнні роки

war sufferings

–

страждання, зумовлені війною

war heroes

–

герої війни

128

war rehabilitation –

відновлення руйнувань, зумовлених
війною.

Часто буває так, що залежно від контексту в атрибутивних
сполученнях види семантичних зв’язків можуть змінюватися. Зокрема,
словосполучення Warsaw proposals залежно від контексту можна
перекладати:
 варшавські пропозиції (зроблені у Варшаві)
 пропозиції Варшави (уряду Польщі)
 пропозиції стосовно Варшави
 пропозиції країн Варшавського договору
Розшифрувати ці зв’язки у багатьох випадках допомагає контекст і
знання реалій.
2.

Другою особливістю атрибутивних словосполучень є існування
так званих багаточленних атрибутивних груп із складними
семантичними зв’язками всередині групи
У таких словосполученнях вимога правильного розкриття

смислових зв’язків між компонентами набуває особливого значення.
Зокрема, у словосполученні
London County Council
перших два компоненти утворюють єдність, яка своєю чергою
належить до третього:
London

County

Council

Тому це словосполучення потрібно перекладати
рада графства Лондон
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Дещо інший зв’язок простежується у словосполученні
oil fields air surveying
У ньому означуваний елемент – єдність третього і четвертого
компонентів, тоді як перші два становлять визначальну єдність:
oil

fields

air

surveying

повітряна розвідка родовищ нафти
Важливо також правильно виділити фразеологічну одиницю, яка
належить до складу багаточленних атрибутивних сполучень, і, з іншого
боку, вміти відрізнити її від омонімічного1 вільного словосполучення:
London Indian Summer School
Ця школа, звичайно, не має нічого спільного з бабиним літом, оскільки
вираз Indian Summer у даному реченні не є сталим словосполученням:
London

Indian

Summer

School

У цій атрибутивній групі означуваним елементом є іменник school, всі
інші – визначальні:
Літня школа індологів у Лондоні.
Правильне

визначення

семантичних

зв’язків

всередині

багаточленних атрибутивних словосполучень є дуже важливим для
правильного перекладу атрибутивної групи:

1

Омоніми – слова, однакові за звучанням, але різні за значенням
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a strong party | man – людина, яка завжди приєднується до
сильної партії; перебіжчик; людина без принципів
a strong | party man – сильний політичний лідер/ діяч
Багаточленні атрибутивні сполучення, особливо ті, які вживають
як газетні заголовки, нерідко містять пропущені для стислості
елементи, які мають на увазі:
London Ship Repairers’ Redundancy Strike
Страйк протесту проти звільнення робітників через надлишок
робочої

сили

на

англійських

судноремонтних

підприємствах
Отже, порядок перекладу багаточленних атрибутивних сполучень
повинен бути таким:


перекладач повинен пам’ятати, що головне слово групи –
останній іменник;



виділити словосполучення, котрі мають зв’язний смисл;



переклад починається з головного слова групи, тобто з кінця
атрибутивної групи;



3.

шліфування перекладу.

Наявність атрибутивних груп із внутрішньою предикацією
Для англійської мови типовими є так звані атрибутивні групи з

внутрішньою предикацією, коли як означення виступає ціле речення:
There was a man with don’t-say-anything-to-me-or-I-shallcontradict-you face.
The judge’s face wore the usual I-knew-they-were-guilty-or-along
expression.
Під час перекладу таке означення виділяють в окрему фразу, яка
вводиться зв’язками говорило; було написано; всім своїм видом
показував; ніби хотів сказати.
131

4.

Атрибутивні

групи

можуть

приймати

суфікс,

який

формально прикріплюється до останнього іменника, а по суті
належить до всієї атрибутивної групи.
Mr N is a sound sleeper – [sound sleep] + er
Суфікс може належати як до постійної характеристики (як у
попередньому прикладі), так і до тимчасової якості:
present writer

– той, хто пише; автор цих рядків

a hearty eater

– любитель попоїсти

a Fifth columnist

– член/ діяч п’ятої колони

a strong Navalist

– прихильник (створення) сильного
Військово-морського флоту

Отже, визначимо головні способи перекладу атрибутивних груп:
 Переклад

англійської

атрибутивної

групи

українською

атрибутивною групою
green tree – зелене дерево


Переклад англійської атрибутивної групи прийменниковим
словосполученням
a profit’s drive – гонитва за наживою



Переклад

англійської

атрибутивної

групи

дієслівно-

прислівниковим словосполученням
My daughter is a good dancer.
Моя дочка добре танцює
It was a long walk.
Йти довелося довго.


Переклад із заміною означення на іменник
I decided to visit my astronomical friend.
Я вирішив відвідати свого друга-астронома.



Переклад з переносом означення
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Hercule Poirot shook an eloquent forefinger. [AC, p. 18]
Еркюль Пуаро застережливо підняв вказівний палець. [АК
(1991), с. 301]
Carla’s proud head went back. [AC, p. 18]
Карла гордо відкинула голову. [АК (1991), с. 301]
Цей випадок розглянемо детальніше. Тут йдеться про так званий
перенесений епітет. В англійській мові їх вживають частіше, ніж в
українській. Особливістю цих епітетів є те, що вони логічно за змістом
сполучаються не з тим словом, з яким вони граматично зв’язані, і через
те вони набувають особливої виразності.
George smoked a thoughtful pipe.
Логічно, епітет thoughtful належить не до слова pipe, а до слова smoked:
Глибоко задумавшись, Джордж палив люльку
Peter and Joan snatched a hasty luncheon at the restaurant.
Пітер і Джоан нашвидкруч поснідали в ресторані.1
Епітет hasty характеризує спосіб дії, а не слово luncheon.
Перенесений епітет є одним з різновидів метафоричного епітета.
Найпоширенішим типом перенесеного епітета є епітет, який переносить
дію або якість чи ознаку людини на предмет: a thoughtful pipe –
задумався той, хто курив, а не його люлька; a hasty luncheon – не
сніданок поспішав, а герої швидко поснідали. У наведених прикладах
епітет характеризує агента дії.
Ще декілька прикладів.
She caught a horrid glimpse of the apparition.
Вона вжахнулася, побачивши привида. При появі привида її
охопив жах. Вона побачила жахливого привида.1
1

Приклади взяті з: Левицкая Т. Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский / Т. Р.
Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Изд. л-ры на иностр. языках, 1963. – С. 118
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У комедії У. Шекспіра „Як вам це подобається” (As You Like It)
старість і голод називаються weak evils не тому, що вони самі по собі
слабі, а тому, що вони ослаблюють людину.2 У цьому випадку weak
логічно не визначає слова, до якого воно належить синтаксично. Під
час перекладу з англійської мови на українську такі епітети рідко
зберігаються, оскільки в українській мові вони були б дуже
незвичайними (поезія, гра слів, жарт). В англійській мові подібні
епітети значно поширені і простежуються не тільки в художній
літературі.


Переклад англійської атрибутивної групи з перестановкою
членів
administrative efficiency – ефективне/вміле керівництво/
управління



Описовий спосіб
To watch it happen was a thrilling sight.
Дух перехоплювало, коли дивився на те, що відбувалося.
Під час перекладу атрибутивних словосполучень треба зважати

на той факт, що сполучуваність прикметників в українській мові є
нижчою, ніж в англійській. Тому під час перекладу англійських
атрибутивних словосполучень часом доводиться відмовлятися від
їхнього

перекладу

українськими

прикметниково-іменниковими

словосполученнями:
environmental

protection

–

охорона

навколишнього

середовища
У деяких випадках в українській мові існують відповідні
прикметники, однак стилістичні норми або норми сполучуваності не
дозволяють використовувати ці прикметники під час перекладу. Це
1
2

Там само.
Там само – С. 119
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особливо стосується прикметників, утворених від географічних назв
або власних імен:
President George W. Bush and Ariel Sharon, Israeli prime
minister, meet for talks after a weekend of renewed violence.
Mr Ahmed’s comments came just a day after Wen Jiabao, the
Chinese premier, who is touring South Asia, concluded a visit
to Pakistan. [IHT, Apr 11, 2005]
Під час перекладу цих словосполучень використання прикметників
ізраїльський чи китайський є помилкою: прикметниково-іменникове
словосполучення в цьому випадку не відповідало б контексту, оскільки
в українській мові воно має розмовний характер.
Зв’язок, який існує між компонентами словосполучення, може
бути різним за своєю інтенсивністю. У вільних словосполученнях цей
зв’язок не є сильним, і в межах норм сполучуваності компоненти
словосполучення можуть варіюватися. Тому під час їхнього перекладу
можна застосовувати аналоги. З іншого боку, у фразеологічних
одиницях зв’язок між членами словосполучення є таким сильним, що не
допускає заміни будь-якого компонента (якщо це не потрібно зробити з
якоюсь конкретною метою, наприклад, задля надання текстові
іронічного або гумористичного характеру).
The Poor Law was instituted under Elizabeth.
Закон про опіку над бідними був ухвалений за часів
королеви Єлизавети.
The vagueness of the definition makes for poor law.
Неточність формулювання підриває силу закону.1

1

Приклади взято з: Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М., 1982. – С. 48
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У першому реченні словосполучення Poor Law – історичний термін,
який перекладають традиційним еквівалентом. Заміна жодного з його
компонентів ні в оригіналі, ні в перекладі неприпустима. У другому ж
випадку poor law – вільне словосполучення. Прикметник poor в його
складі можна замінити синонімами bad, dormant, і його переклад може
коливатися, однак, навколо одного і того ж значення: закон, що не діє,
незадовільний/ поганий закон. Це вільне словосполучення можна
перекладати одним із цілого ряду аналогів.
Фразеологічні

одиниці

посідають

особливе

місце

серед

словосполучень.
Фразеологічні одиниці (фразеологізми) – це стійкі неподільні
словосполучення, які мають цілісне значення і подібно до окремих слів
повністю відтворюють в мовленні, а не створюють знову в кожному
мовленнєвому акті. Характерними особливостями фразеологічних
одиниць є їхня образність, метафоричність1 і національний характер.
Фразеологізми тісно пов’язані з побутом народу-носія мови, його
традиціями та звичаями або конкретними історичними фактами з його
історії. „Фразеологічні одиниці … не пов’язані тільки з логікою читача
в момент читання, а також, і перш за все, із значенням, яке така
метафора набула в ході історичного розвитку мови”.2 Зорівчак Р.П. з
цього приводу зазначає: „Фразеологізація – це універсальне мовне
явище, оскільки фразеологічні одиниці властиві всім мовам. Та в
кожній мові вона має свої особливі форми виразу. Фразеологічні
одиниці як мовні утворення порівняно з одиницями нижчих рівнів
(словом, морфемою, фонемою) мають складнішу лексико-граматичну й
особливу смислову структуру, в утворенні якої важливу роль
1
2

Метафора – вживання слів або виразів у переносному значенні.
Osimo B. Translation Course /B. Osimo – [Electronic resource]. – [Cited 2012, 17 Nov.]. – Available
from : http://courses.logos.it/EN/4_15.html
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відіграють позамовні фактори. Фразеологічне багатство створюється
протягом віків як наслідок діяльності колективного народного розуму.
[…] У фразеології яскраво виражається самобутність мови, її
специфічний колорит, особливості образного народного мислення”.1
Залежно від ступеня інтенсивності семантичних зв’язків між
компонентами фразеологізму розрізняють такі типи фразеологічних
одиниць:
 фразеологічні зрощення (ідіоми) –

стійкі, семантично

неподільні сполучення слів, загальне значення яких не
випливає із значення їхніх компонентів: бити байдики, збити з
пантелику, притча во язицех. Характерною особливістю цього
типу фразеологічних одиниць є їх ідіоматичність: загальне
значення фразеологізму не дорівнює сумі окремих значень його
компонентів. Зокрема, вживаючи вираз собаку з’їсти, мовець
не має на увазі реальне виконання цієї дії, а хоче сказати про
великий досвід особи у якійсь галузі;
 фразеологічні єдності – семантично неподільні фразеологічні
одиниці, цілісне значення яких умотивоване значенням
компонентів: не нюхати пороху, прикусити язика;
 фразеологічні сполучення – звороти, до складу яких належать
слова з вільним і фразеологічно зв’язаним значенням, причому
цілісне

значення

фразеологізму

випливає

зі

значень

компонентів: брати участь, дати відсіч;
 фразеологічні вирази – стійкі за своїм складом і значенням
фразеологічні

одиниці,

які

відтворюються

в

мові,

але

складаються зі слів з вільним лексичним значенням: Вовків
1

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів
української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті видго об’єднання „Вища школа”, 1983. – С. 5
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боятися – в ліс не ходити. Не все те золото, що блищить.
Людина з чистою совістю. Всерйоз і надовго.1
Отже, діапазон сили семантичних зв’язків всередині різних видів
фразеологізмів є досить широкий. З одного боку, ідіоматичність
фразеологічних зрощень унеможливлює використання значень окремих
компонентів для встановлення значення цілого виразу. З іншого боку,
сумарне значення двох останніх типів фразеологічних одиниць
виводять зі значень їхніх окремих компонентів. Проте всіх об’єднує
одна риса: їхпє сумарне значення „є чимось більшим, ніж сума значень
їх слів; для встановлення значення вираз потрібно розглядати як єдине
ціле”.2 Для всіх них є характерними неподільність, відтворюваність у
мовленні й образність. Саме ці три чинники значною мірою визначають
специфіку їхнього перекладу. Тому ми надалі будемо розглядати
фразеологічні одиниці як одну групу словосполучень.
Зазначені особливості фразеологізмів призводять до того, що
вони часто не мають відповідників у мові перекладу.
При перекладі фразеологізмів є низка проблем. По-перше, це
проблема розпізнавання фразеологізму. Якщо перекладач не розпізнав
фразеологізму в тексті, то він буде перекладати його дослівно.
Результатом такого перекладу, зазвичай, є смислові помилки. У процесі
роботи перекладач повинен звертати особливу увагу на незвичайні
словосполучення в тексті і перекладати такі місця з урахуванням
контексту, особливо тоді, коли такий фразеологізм в його практиці не
зустрічався. Найбільш продуктивний шлях – це вміння виділити в
тексті одиниці, які суперечать загальному змісту, оскільки здебільшого

Класифікація подається за: Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник.
– К. : Вища школа, 1985. – С. 325
2
Baker M. Op. cit. – P. 64
1
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саме поява таких одиниць й свідчить про існування переносного
значення.1
Правильно розпізнати фразеологізм в тексті буває важко ще й
тому, що в мові є багато словосполучень, які можуть бути і
фразеологічними одиницями, і вільними словосполученнями. „Границі
[словосполучень] бувають рухомі такою мірою, що в деяких випадках
сполуку слів можна так само зачислити і до звичайних вільних
словосполук, … і до фразеологізмів”.2 Вище в цьому розділі уже
наведено як приклад словосполучення London Indian Summer School, у
якому сполучення слів Indian і Summer не є фразеологічною одиницею.
Ще один приклад.
I’d just done my stint as rubber duck, see, and pulled off the
grandma lane into the pitstop to drain the radiator.3
Це уривок з розповіді водія вантажного автомобіля у передачі для
водіїв однієї з радіостанцій. У ній мовець використовує багато
професіоналізмів. Зокрема, rubber duck – це перша автомашина в
колоні, grandma lane – смуга повільного руху на автомагістралі, pitstop
– місце для зупинки та відпочинку водіїв. У цьому контексті цілком
логічним є трактування виразу to drain the radiator як вільного
словосполучення і, відповідно, його дослівний переклад. Проте у
професійному жаргоні водіїв це є фразеологічний зворот, який означає
сходити в туалет.
Другою

проблемою

є

декодування

фразеологізму,

тобто

розуміння його значення. Для цього перекладач передусім звертається
до тлумачного словника, у якому надано пояснення фразеологізму.
Казакова Т. А. Практические основы перевода English <=> Russian / Т. А. Казакова. – Cпб : Союз,
2001, – С. 130
2
Гальперин И. Р. Введение. – В кн. Большой англо-русский словарь. – Цит. за Зорівчак Р. П. Цит.
роб. – С. 15
3
Приклад взято з: Baker M. Op.cit. – P. 66
1
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Однак у цьому випадку словники досить часто не є надійним джерелом
інформації. По-перше, вони не містять всіх фразеологізмів, які
вживають у живому мовленні. Однією з причин цього є обмежений
обсяг будь-якого словника, а іншою – той факт, що фразеологізми
утворюються в живому мовленні чи не щодня. Інша справа, що не всі
вони закріплюються в мові і стають невід’ємною частиною її
словникового складу. Однак процеси утворення фразеологізмів є
достатньо швидкими і навіть найкращі словники у багатьох випадках
через порівняно короткий час після виходу в світ перестають подавати
актуальну інформацію. По-друге, існує проблема пошуку слів у
словниках. Зокрема, вираз it’s raining cats and dogs можна шукати у
словникових статтях rain, cat і dog. Звичайно, ця проблема зникає, якщо
перекладач працює з електронними словниками, в яких є система
пошуку.
Проблема декодування фразеологізму часто виникає ще й через
етимологію словосполучення. Значення багатьох фразеологізмів тісно
пов’язане з життям народу-носія мови, його історією, культурою,
традиціями. Часто буває так, що ці фразеологічні одиниці виникли дуже
давно і пов’язані з давно забутими явищами, людьми або подіями. Тому
навіть лексикологи-носії мови не завжди можуть пояснити походження
того чи іншого фразеологізму. Зокрема, в словнику Р.А. Спіерса
“American Idioms Dictionary” зазначено таке:
lead the life of Riley to live in luxury (Informal. No one knows
who Riley is)1 [підкреслення наше – І. Б.]
1

Spears R. A. American Idioms Dictionary. Special Edition / R. A. Spears. – Lincolnwood, Ill.: National
Textbook Company – М. : Русский язык, 1991. – P. 201 Принагідно зазначимо, що в іншому
довіднику знаходимо таку примітку до цього виразу: “The expression the life of Riley seems to have
originated from a song that was popular in the 1880s. It was a comic song called “Is That Mr. Reilly?”
written by Pat Rooney. The song described what Mr. Reilly would do if he suddenly became rich.” –
Shelly V. L. Something to Crow About: A Concise Collection of American English Idioms for Everyday
Use / V. L. Shelly. – Washington, D.C. : United States Information Agency, 1993. – P. 51
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Третя

проблема

пов’язана

безпосередньо

з

перекладом

фразеологізму. Варіанти перекладу, які надано у двомовних словниках,
часто не відповідають ідіомі оригіналу або за образом, на основі якого
вона побудована, або за відтінками значення чи стилістичними
відтінками. Тому „на виявленні ідіоми та розкритті її змісту робота
перекладача не закінчується, навпаки, можна сказати, що вона лише
починається. Головна проблема – знайти перекладний відповідник”.1
Для адекватного перекладу фразеологічних одиниць повинні бути
враховані різні аспекти значення, яке передає ідіома або сталий вираз.
З погляду перекладу фразеологічні одиниці зручно розділити на
три групи.
До першої групи належать такі фразеологізми, які в українській
мові мають повні відповідники – як за значенням, так і за формою,
тобто

за

образом,

який

використовують,

або

за

складовими

компонентами:
drowning man catches at a straw – потопаючий хапається за
соломинку
he laughs best who laughs last – гарно сміється той, хто
сміється останній
the heel of Achilles – ахіллесова п’ята
Seek and ye shall find – Шукайте і знайдете
to sell one’s birthright for a mess of pottage – продати своє
первородство за сочевичну юшку
Такі фразеологічні словосполучення мають своїм джерелом
загальний прототип і часто є калькою з грецької або латинської, зрідка
інших мов. Як прототип часто виступають біблеїзми, а також
висловлювання відомих людей чи цитати з творів художньої
1

Osimo B. Op.cit.
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літератури. Словосполучення першої групи, зазвичай, не створюють
труднощів

для

перекладача

і

їх

найчастіше

перекладають

зафіксованими у словниках фразеологічними еквівалентами.
До

другої

групи

належать

фразеологізми,

які

мають

відповідники, що збігаються за змістом, але не за образом, який лежить
в їхній основі:
A bird in the hand is worth two in the bush – краще синиця в
жмені, ніж журавель у небі
dog in the manger – собака на сіні
hungry as a hunter – голодний як вовк / собака
Під час перекладу таких фразеологічних одиниць рекомендують
користуватися саме такими відповідниками, які закріпилися в мові
перекладу, оскільки перекладач повинен дотримуватися принципу
перекладу чогось звичного таким же звичним. У протилежному
випадку фразеологізм викличе у читача враження чогось несподіваного
та оригінального. Йдеться про те, що образність та метафоричність
фразеологізмів через їхнє регулярне відтворення в мовленні в незмінній
формі деякою мірою стираються. Образ, пов’язаний з фразеологізмом,
у такому словосполученні так зрісся з ним, що його майже не
сприймають

як

образ.

Словосполучення

певною

мірою

стандартизується, перетворюється в свого роду штамп.1 Тому реципієнт
повідомлення, почувши чи прочитавши початок фразеологізму та
орієнтуючись

на

контекст,

підсвідомо

очікує

використання

стандартного для цього фразеологізму образу і, відповідно, відомого
реципієнту закінчення. Тому переклад вищенаведених словосполучень
 Краще одна пташка в руці, ніж дві в кущах
1

Штамп – мовний зворот, що багаторазово механічно повторюється без творчого осмислення,
внаслідок чого послаблюється його лексичне значення і стирається експресивність (Ганич Д. І.,
Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К. : Вища школа, 1985)
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 собака в яслях
 голодний, як мисливець
буде неадекватним, оскільки в такому випадку фразеологізми, які
англомовним реципієнтом сприймають як щось звичне і стандартне,
будуть перекладені словосполученнями, які в українській мові звучать
штучно і незвично. Це вносить у переклад те, чого немає в оригіналі:
звичний стертий образ стає яскравим. Використання іншого образу
призводить до створення нового фразеологізму, який, навіть якщо і
буде зрозумілий реципієнтові, буде сприйматися як щось нестандартне
і незвичайне. Тому вимога адекватного перекладу полягає в тому, що
висловлювання, яке є стандартним і звичним для реципієнта оригіналу,
потрібно

перекладати

висловлюванням

мови

таким

самим

перекладу

стандартним

(принцип

і

перекладу

звичним
чогось

звичного таким самим звичним).
Під час перекладу фразеологізмів другої групи необхідно також
пам’ятати, що фразеологічні одиниці часто мають сильно виражений
національний характер. Тому під час підбору фразеологічних аналогів
потрібно уникати таких виразів, які ґрунтуються на образі з яскраво
вираженим національним характером носіїв мови перекладу. Зокрема,
англійський фразеологізм
a brass farthing
не можна перекладати українським зворотом
ламаний гріш1
оскільки це внесло би в переклад чуже національне забарвлення.
Переклад за допомогою калькування
мідний фартинг

1

Приклад взятий з: Англо-український фразеологічний словник / Склав К. Т. Баранцев. – К. :
Знання, 2005.
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також незадовільний, оскільки не всім реципієнтам перекладеного
тексту може бути відомо, що фартинг був найдрібнішою англійською
монетою. Тому значення цього фразеологізму в такому перекладі може
бути незрозумілим читачеві чи слухачеві. У таких випадках доводиться
або робити описовий переклад, або перекладати цей вираз із зміною
образу.
До третьої групи належать фразеологізми, які не мають
відповідників в українській мові – ні за змістом, ні за образом. Їх
перекладають описово, калькуванням або за допомогою фразеологізма,
створеного перекладачем.
to give (one) the needle – дратувати, нервувати (когось)
to spill the beans – зруйнувати чиїсь плани
to pull one’s leg – одурити когось; морочити комусь голову,
містифікувати
Як

приклад

вдалого

відтворення

фразеологічної

одиниці

перекладацьким неологізмом можна навести англійський переклад
такого фразеологізма з роману Л. Толстого „Война и мир”:
Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил свои веретена.
Jerome, Jerome, do not roam, but mind spindles at home.
(переклад А. і Л. Мод).1
Незважаючи на те, що перекладачі вжили іноземне ім’я, вони вдало
зберегли римовану форму приказки, її ритмічну рівновагу, а також
правильно передали її зміст.
Під час перекладу фразеологічних одиниць третьої групи
калькуванням та перекладацьким неологізмом потрібно враховувати,
що створюваний перекладачем образ повинен бути зрозумілим для
реципієнта, метафоричне, переносне значення повинно виводитися з
1

Приклад взято з: Левицкая Т. Р. Теория и практика перевода с английского языка на русский / Т. Р.
Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Изд. л-ры на иностр. языках, 1963. – С. 108
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прямого значення. Це особливо важливо, коли в англійському
фразеологізмі використовують реалію, як у наступних прикладах
(значення реалій подано в дужках курсивом):
according to Hoyle – правильно, точно, за всіма правилами
(сер Едмунд Гойл – автор підручника з гри в бридж,
популярного у XVІII с.)
be from Missouri – вірити тільки своїм очам; вірити лише
тому, що побачиш; бути скептиком (від жартівливої назви
штату Міссурі Show-Me State)
all’s quiet along the Potomac – все спокійно, немає підстав для
хвилювання,

занепокоєння,

тривоги

(вираз

часто

вживався у зведеннях воєнного міністерства за часів
громадянської війни у США 1861–1865 р.р. Потомак –
ріка, на якій стоїть столиця США Вашингтон і біля якої
розташоване Міністерство оборони США).
Калькування цих виразів було б помилкою, оскільки не всім пересічним
українським реципієнтам відомі значення вжитих у зворотах реалій.
Крім того, перекладу варто надати форми фразеологізму, тобто у
ньому повинен бути певний віршований ритм:
Rome was not built in a day – Не зразу Рим збудований.
Під час перекладу фразеологічних одиниць третьої групи
калькуванням чи фразеологічним неологізмом перекладач повинен
також пам’ятати про те, що ці два способи призводять до створення
лексичної одиниці, якої нема у словнику мови перекладу. Тому
стилістичне та емоційне забарвлення таких фразеологічних одиниць
буде сильнішим, ніж у їхніх відповідників в оригіналі, чим
порушується принцип перекладу чогось звичного таким самим
звичним. З іншого боку, застосування описового перекладу призводить
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до втрати стилістичного забарвлення виразу, і, відповідно, всього
тексту. Тому перекладач, орієнтуючись на контекст, повинен прийняти
правильне рішення щодо способу перекладу таких фразеологізмів з
огляду на те, наскільки в цьому місці і для цього контексту є важливою
стилістична забарвленість словосполучення.
Питання для самоконтролю
1.

Що регулюють норми сполучуваності?

2.

Чим

обмежується

вибір

слова

під

час

утворення

словосполучень?
3.

Як впливають норми сполучуваності на вибір відповідників
при перекладі?

4.

Дайте визначення атрибутивних словосполучень.

5.

Назвіть

особливості

англійських

атрибутивних

словосполучень.
6.

Як

впливають

атрибутивних

широкі

семантичні

словосполучень

на

зв’язки

вибір

всередині

лексичних

та

граматичних відповідників при перекладі?
7.

Який порядок перекладу багаточленних атрибутивних груп?

8.

Що таке атрибутивні групи із внутрішньою предикацією? Як
їх перекладають?

9.

Які

є

основні

способи

перекладу

атрибутивних

словосполучень?
10. Чому

атрибутивні

перекладати

словосполучення

українськими

не

завжди

можна

прикметниково-іменниковими

словосполученнями?
11. Чим відрізняються вільні словосполучення від фразеологічних
зворотів?
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12. Що таке ідіоматичність?
13. Які основні проблеми вирішує перекладач під час перекладу
фразеологізмів?
14. Дайте класифікацію фразеологізмів з погляду перекладу.
15. Охарактеризуйте принцип перекладу чогось звичного таким
самим звичним.
16. На що повинен звертати увагу перекладач під час перекладу
фразеологізмів

калькуванням

чи

створенням

власного

фразеологізму?
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Розділ 10. ГРАМАТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ
Лексико-граматичні трансформації під час перекладу. Категорія
числа. Категорія роду. Категорія особи. Категорії часу і виду.
Категорія стану. Синтаксичні комплекси.
У попередніх розділах ми здебільшого розглядали питання
передання лексичних особливостей мови оригіналу в мові перекладу.
Безперечно, лексичні засоби мови значною мірою визначають, що і як
ми хочемо сказати. Проте є ще один важливий чинник, за допомогою
якого окремі слова та вирази зв’язуються в єдине ціле. Це граматика.
„Граматика – це система об’єктивно діючих у мові правил зміни
слів, їх зв’язків у словосполученнях і реченнях. Ці правила
зумовлюються внутрішніми законами розвитку мови і виявляються в
системі граматичних форм і граматичних категорій. Граматична будова
мови разом з її основним словниковим фондом становлять основу
мови”.1
Граматика та лексика тісно взаємопов’язані. Саме завдяки
граматичним правилам ми можемо формувати з лексичних одиниць
логічно зв’язані словосполучення та речення, з яких складається текст.
„Граматика

мови

–

це

система

можливих

варіантів,

якими

послуговується користувач для вираження значення”.2 Лексика ж
„оживляє” граматику, наповнює змістом віртуальну систему мови і
робить можливим її реалізацію в акті мовлення.
Різниця у граматичній будові мов часто призводить до того, що
під час перекладу доводиться змінювати інформацію, яка міститься в
тексті оригіналу. Це відбувається тоді, коли в мові перекладу нема
Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. –
С. 52
2
Bell R. T. Translation and Translation: Theory and Practice / R. T. Bell. – London ; N. Y. : Longman
Group UK Limited, 1993. – P. 120
1
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відповідника граматичної категорії мови оригіналу. Наприклад, у
деяких мовах індіанців Америки (наприклад, яна або навахо) є
категорія форми, яка вказує на форму об’єкта. Тому під час перекладу,
наприклад, з англійської мови на ці мови доводиться додавати
інформацію, якої в оригіналі немає. Під час зворотнього ж перекладу ця
інформація зникає.
Навіть у випадку збігу граматичних категорій у мові оригіналу та
мові перекладу нема повної відповідності між ними, оскільки засоби
їхнього вираження в кожній мові різні. Дослідження показали, що на
граматично дослівний переклад припадає в середньому всього
приблизно 20–25% (якщо не враховувати вилучення граматичних
артиклів).1 Зазначимо, що й сам зміст цих категорій часто не збігається.
Те, що в одній мові має чіткі обов’язкові засоби вираження, в іншій
мові може бути факультативним, або ж не виражатися взагалі. Тому під
час передання граматичних конструкцій у перекладі важливим є
принцип функціонального, а не формального підходу до передання
значення граматичних форм і конструкцій. Навіть у разі збігу
граматичних форм та конструкцій у мові оригіналу та мові перекладу
не

завжди

можна

використовувати

відповідний

граматичний

відповідник.
Під час передання граматичних форм та конструкцій у перекладі
часто доводиться вдаватися до використання лексичних засобів. Такі
лексико-граматичні трансформації у перекладі поширене явище. Проте
зазначимо, що використання лексичних засобів для передання
граматичного значення має свої особливості, про які повинен пам’ятати
перекладач.
1

Карабан В. І. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та
лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) : Навчальний посібник / В. І.
Карабан, О. В. Борисова, Б. М. Колодій, К. А. Кузьміна. – Вінниця : Нова книга, 2003. – С. 11
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Головною

відмінністю

між

використанням

граматичних

і

лексичних засобів з погляду перекладу є те, що „використання
граматичних засобів є зазвичай обов’язкове, тоді як використання
лексичних засобів значною мірою факультативне”.1 Це означає, що
використання морфологічних засобів для вираження таких граматичних
категорій, як, наприклад, часу, роду або числа в одних мовах
відбувається регулярно, тоді як у мовах, де нема морфологічних засобів
їхнього вираження, вони не виражаються, за винятком випадків, коли
їхня реалізація необхідна з погляду контексту. Наприклад, у китайській
і японській мовах немає граматичної категорії числа, і, зазвичай, вона
не виражається взагалі. У тих випадках, де цього вимагає контекст, до
іменників в основній формі додають такі слова, як декілька або
числівники. Регулярне використання граматичних засобів призводить
до того, що ці форми в мові оригіналу сприймають як щось звичайне.
Використання ж лексичних форм для передання граматичних значень у
перекладі може призводити до стилістичного або лексичного виділення
цього компонента значення або до появи в перекладі інформації, якої
нема в тексті оригіналу, і, отже, до порушення вимог адекватності
перекладу. Крім того, інформація, яка виражена лексичними засобами,
може набувати більшого значення в тексті перекладу, аніж в оригіналі.
Тому,

незважаючи

на

поширеність

лексико-граматичних

трансформацій у процесі перекладу, під час їхнього використання
перекладач повинен враховувати цей факт.
Категорія числа
Здається очевидним, що категорія числа універсальна для всіх
мов світу, оскільки в щоденному житті ми щодня оперуємо поняттями
1

Baker M. Op. cit. – P. 84
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кількості об’єктів. Проте не всі мови мають граматичну категорію
числа (приклад китайської та японської мов), або ж структура цієї
категорії може бути різною в різних мовах. Зокрема, ми вже
сприймаємо як свого роду абсолютну істину, що категорія числа
охоплює однину (один об’єкт) і множину (більше одного об’єкта).
Однак деякі мови (наприклад, арабська і мова екскімосів), окрім цих
двох чисел розрізняють також і двоїну, тобто в цих мовах розрізняють
один об’єкт, два об’єкти і більше, ніж два. Така ж структура
граматичної форми числа була і в старослов’янській мові (в українській
мові залишками двоїни є форми орудного відмінка (очима, дверима), а
також діалектні форми називного відмінка (дві вікні, дві стіні). Деякі
мови (наприклад, мова фіджі) розрізняють ще й троїну (три об’єкти або
незначна їхня кількість). Під час перекладу на ці та подібні мови або з
них потрібно враховувати ці особливості і змінювати інформацію, яку
несе певна категорія, відповідно до контексту. Точне передання всіх
особливостей категорії числа цих мов, хоча і буде відповідати
принципу формальної точності, однак може бути явно надлишковим у
перекладі.
Граматичні категорії числа української, з одного боку, та
германських і романських мов, з іншого, не відрізняються так
кардинально, і тому особливих труднощів під час їхнього передання у
перекладі, зазвичай, не виникає.
Категорія відмінка
Відмінок – це „граматична категорія іменних частин мови, яка
служить для вираження синтаксичних відношень між словами. […]
Відмінки виражають морфологічні та синтаксичні значення та
різноманітні семантичні відтінки просторових, часових, об’єктних та
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інших відношень”.1 У різних мовах кількість відмінків різна: в
англійській їх два, в українській – сім, а в естонській – чотирнадцять.
Це не означає, що в тій чи іншій мові не виражаються якісь відносини
між

іменниками.

Для

вираження

відмінкових

значень,

окрім

відмінкових форм іменників та інших частин мови, існують й інші
засоби.

Зокрема,

значення

українських

відмінків

передають

в

англійській мові сполученнями іменника з прийменником (родовий
відмінок – of, давальний – to або for і орудний – by або with).
Проаналізуємо вживання присвійного відмінка англійської мови.
Часто початкуючі перекладачі зловживають його використанням,
особливо під час перекладу на англійську мову, вважаючи його
відповідником

українського

родового

відмінка.

Зазначимо,

що

англійський присвійний відмінок має вужчу сферу вживання, аніж
український родовий. По-перше, це пов’язано з його значенням.
Виділяють такі значення присвійного відмінка в англійській мові:
1) належність (Peter’s bicycle);
2) особисті або суспільні стосунки (Peter’s wife);
3) авторство (Peter’s poem);
4) походження або джерело (the sun’s rays);
5) вид або тип (ladies’ hats);
6) відношення цілого до його частини (Peter’s hand);
7) відносини суб’єкта дії (Peter’s arrival);
8) відносини об’єкта дії (Peter’s being sent);
9) характеристика (her mother’s care);
10) одиниця виміру (a night’s reflection; a mile’s distance).2

1
2

Ганич Д. І. Цит. роб. – С. 38
Karamysheva I. Contrastive Grammar of English and Ukrainian Languages / I. Karamysheva. – Lviv :
Lviv Polytechnic National University Publishing House, 2008. – P. 66.
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Крім того, кількість іменників, які можна вживати в присвійному
відмінку, обмежена: це іменники, що означають назви істот, час і
відстань, назви країн та міст, назви планет, збірні іменники та деякі
інші іменники у стійких словосполученнях.
Отже, не можна вважати, що присвійний відмінок є повним
відповідником українського родового відмінка, а тому для його
передання потрібно використовувати й інші засоби.
Категорія роду
В англійській мові, на відміну від української, нема граматичної
категорії роду як такої. Рід в англійській мові виявляється тільки у
випадку особових займенників третьої особи однини для іменників, що
означають назви істот. До винятків належить вживання she щодо
автомобілів, мотоциклів, кораблів (особливо серед моряків), а також
щодо країн (хоча в останньому випадку в сучасній англійській мові
вживання it стає все поширенішим):
‘How’s your new car?’ ‘Terrific. She’s running beautifully.’
The ship’s struck a rock. She’s sinking.
France has decided to increase her/its trade with Romania.1
Вживанням

займенників

he

або

she

стосовно

предметів

висловлюванню часто надають додаткового значення, не вираженого
експліцитно і не пов’язаного з родовою диференціацією. Цікавий
приклад такого вживання наводить Л.А. Тимпко.2 Говорячи про велику
драбину, молодий вчитель, який влітку підробляє на будові, каже
своєму товаришеві, який допомагає йому:
I take her out, and you take it in.
Прикладі взяті з: Swan M. Practical English Usage / M. Swan. – Oxford : Oxford University Press, 1997.
– P. 219
2
Тимпко Л. А. Род как историческая и социолингвистическая категория / Л. А. Тимпко. – М. : Издво Моск. ун-та, 1985. – С. 43
1
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Для позначення одного і того ж предмета мовець вживає два різних
займенники – she, коли це стосується його дій з драбиною й it, коли
йдеться про дії його помічника з цим самим предметом. Таким
вживанням вчитель показує, що він є хорошим робітником, а його
помічник – ні. Тобто, займенник she в цьому випадку надає
висловлюванню значення гордості за свої вміння, а it – значення
зневаги.
Отже, родова диференціація в англійській мові простежується
лише для іменників, що означають назви істот. У цьому випадку вона є
стилістично

нейтральною.

Для

іменників-назв

предметів

такої

диференціації немає, і можна сказати, що вони є нейтральними щодо
роду. Вживання займенників he або she по відношенню до цієї категорії
іменників (окрім деяких) має додаткове семантичне і/або стилістичне
навантаження. Наголосимо, що переклад займенника it залежить від
роду відповідного іменника в українській мові (він, вона, воно).
Для деяких іменників-назв професій для позначення статі людини
в англійській мові використовується суфікс -ess:
actor – actress
host – hostess
steward – stewardess
Проте цей суфікс у деяких випадках, окрім родової диференціації,
має ще й додаткові конотації. Зокрема, різниця між словами author і
authoress може полягати не тільки у диференціації роду, а й у емоційноекспресивному забарвленні. Слово authoress часто має зневажливий
відтінок, тоді як author вживають як стилістично нейтральне для
позначення осіб обидвох статей. Зазначимо, що подібне явище
простежується і в українській мові. Такі іменники, як, наприклад,
депутат або банкір, є нейтральними щодо роду, оскільки їх вживають
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як по відношенню до чоловіків, так і до жінок. Вживання ж таких
іменників в жіночому роді з суфіксом -ша (депутатша, банкірша)
надає цим іменникам гумористичного або зневажливого відтінку.
Під час перекладу варто також пам’ятати, що в українській мові з
іменниками узгоджуються особові прикметники та дієслова (в
минулому часі), і тому коли в реченні підмет виражено особовим
займенником, в ширшому контексті треба також враховувати цей факт:
I came into the room. – Я зайшов / зайшла в кімнату.
It is wonderful. – Він / Вона / Воно прекрасний / прекрасна /
прекрасне.
Сьогодні в англійській мові простежується тенденція заміняти
нейтральне he для всіх осіб формами s/he, he or she або ж his or her
(his/her):
A translator must ensure that his/her product does not meet with a
similar reaction. S/he must ensure that the translation matches
the register expectations of its prospective receivers, unless, of
course, the purpose of the translation is to give a favour of the
source culture.1
Часто, особливо в науковій літературі, як нейтральний щодо роду
вживають займенник she:
When an author assimilates material – in an explicit or implicit,
conscious or unconscious way – coming from others’ texts, she
makes an intertextual translation, and the assimilated material
is called intertext.2
Враховуючи той факт, що в українській мові зміна роду вимагає
узгодження займенника з прикметниками та дієсловами, використання
1
2
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подібних форм значною мірою ускладнило б текст, і тому як
нейтральний щодо роду традиційно використовують займенник він.
Категорія особи
Категорія особи „означає віднесення дії до діючої особи або
предмета (до суб’єкта дії) з точки зору того, хто говорить”.1 Ця
категорія зазвичай охоплює три особи. Однак, як і попередні категорії,
така тричленна структура категорії не є універсальною. У деяких мовах
індіанців Америки виділяють чотири особи: четверта особа в них
відноситься до істоти або предмета, про які раніше згадували в третій
особі.
Подібна ситуація простежується і в українській мові, де
вживаються займенники свій, своя, своє, свої. Ці займенники також
відносяться до об’єкта або особи, про яких вже згадували у тому ж
висловлюванні. Особливістю цих форм є те, що вони належать не
тільки до 3-ої особи, але й до 1-ої та 2-ої:
Я беру свої книжки.
Ти береш свої книжки.
Він бере свої книжки.
У третій особі заміна цього займенника займеннком його, її, їх вилучає
згадуваного у висловлюванні референта і відносить означуваний об’єкт
до іншої особи. Порівняйте:
John has met his teacher.
(1) Джон зустрів свого вчителя.
(2) Джон зустрів його вчителя.
Обидва варіанти перекладу наведеного англійського речення є
правильні, однак у випадку (1) йдеться про вчителя Джона, тоді як у
1
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варіанті перекладу (2) про вчителя когось іншого, про якого не
згадують в реченні.
Крім того, навіть за однакової тричленної структури категорії
особи в різних мовах може бути різна кількість займенників, які
виражають ті чи інші нюанси значення, які в інших мовах не виражені
взагалі.
Зокрема, загальновідомим є той факт, що в англійській мові не
вживається форма 2-ої особи однини. Тому під час перекладу
українською мовою перекладачеві доводиться приймати рішення
стосовно передання англійського you українським ти або ви.
Складність передання займенника you, вжитого по відношенню до
однієї особи, полягає в тому, що перекладачеві доводиться вирішувати
ступінь близькості між комунікантами. Тут він повинен покладатися на
власний розсуд, оскільки не завжди контекст чітко вказує на це. Тому
під час перекладу одного тексту різними перекладачами можна зустріти
різне трактування англійського you. Розглянемо для прикладу два
переклади фрагменту роману А. Крісті The Crooked House:
‘Darling, don’t you understand? I’ve tried not to say I love you –’
She stopped me.
‘I do understand, Charles. And I like your funny way of doing
things …’
Французький переклад:
– Mais vous ne comprenez donc pas? Vous ne voyez donc pas que
je fais tout ce qui je peut pour ne pas vous dire que je vous
aime et …
Elle m’interrompit.
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– J’ai parfaitement compris, Charles, et votre façon comique de
presenter les choses m’est très sympatique …1
Російський переклад:
– Милая, неужели ты не понимаешь? Я пытался не говорить,
что люблю тебя …
Она остановила меня:
– Я понимаю, Чарлз. И твой необычный подход мне
понравился. [АК (1993), с. 5]
Отже, у французькому та російському варіантах перекладу перекладачі
по-різному

оцінили

ступінь

відносин

між

молодими

людьми.

Французький перекладач вживає форми другої особи множини (vous і
votre), які в цьому випадку виступають як форми вираження ввічливості
і встановлюють досить формальні стосунки між комунікантами, тоді як
російський перекладач вважає, що між ними близькі стосунки і вживає
форми другої особи однини.
Ще один приклад. У фільмі „Щоденник Бріджит Джоунз” (Bridget
Jones’s Diary) між головною героїнею Бріджит Джоунз та її
начальником Даніелем Клівером, з яким вона була в близьких
стосунках, відбувається діалог, у якому вона інформує його про намір
піти з роботи. Цей діалог відбувається через кілька днів після того, як
вони посварилися.
[Daniel Cleaver] “Bridge, c’mon, I know it’s been awkward as ass,
but there’s no need to leave.’
[Bridget Jones] “No, actually there is. I’ve been offered a job in
television.’
[DC] “Television?”

1
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[BJ] “Mmm. And they want me to start straight away. So I’ve got
to leave in about ooh 3 minutes. So … am … [leaving his room
and coming to an open space office where other people are
working.]”
[DC] “Would you just hold it right there, Ms Jones. I am sorry to
inform you that I think you’ll find that by contract you are
expected to give at least 6 weeks’ notice.”
[BJ] “Ah, yes, well … I thought with the company being in so
much trouble and all, you wouldn’t really miss the person who
waltzes in a see-through top and funnies about with the press
releases.”
[DC] “Bridget!”1
Як видно з діалогу, спочатку Даніель Клівер звертається до героїні
інтимно, називаючи її зменшувальною формою Bridge та розмовляє з
нею в неформальному стилі, використовуючи скорочені форми.
Дізнавшись про її рішення, він переходить до офіційної форми
звертання і стилю розмови. Ці чинники, безперечно, будуть впливати на
способи передання займенників під час перекладу.
Категорії часу і виду
Дієслівна категорія часу визначає „відношення дії або стану до
моменту мовлення, який приймається за точку відліку”.2
В українській мові категорія часу є тричленна і представлена
формами теперішнього, минулого та майбутнього часів. У германських
та романських мовах, окрім трьох вищезазначених форм, існує ще й
форма майбутнього з погляду минулого, яку вживають у непрямій мові.
Цит. за: Szarkowska A. On Teaching Forms of Address in Translation / A. Szarkowska // Translation
Journal, Vol. 9, No 2, April 2005 [Electronic resource]. – [Cited 2006, 26 July]. – Available from :
http://accurapid.com.journal/33address.htm
2
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Ця форма передається в українській мові формами майбутнього часу.
Не виникає, зазвичай, суттєвих проблем і з пошуком відповідників для
форм теперішнього, минулого та майбутнього часів оригіналу.
Наголосимо на двох випадках незбігу форм оригіналу і перекладу.
У германських та романських мовах існує правило узгодження
часів, яким визначають відповідність між фізичним часом дії та
граматичними засобами її вираження. Дії, які відбуваються в один
фізичний час, виражають однаковими формами. В українській мові
такого правила немає, і тому форми, які належать до минулого, але є
одночасними по відношенню до іншої минулої дії, передаються
формами теперішнього часу:
‘I’m not knocking the people of Indiana,’ Lake said at one point.
‘In fact, they had the wisdom to return Mr. Tarry to private life
after only one term. They knew he was doing a terrible job.
That’s why only thirty-eight percent of them voted for him
when he asked for four more years.’ [JG, p. 270]
Очевидно, що підкреслене речення потрібно перекласти
Вони знають, що він працює препогано.
оскільки в цьому випадку йшлося про чинного губернатора штату, який
висунув свою кандидатуру на новий термін.
Друга розбіжність у вживанні часових форм в українській та
англійській мовах полягає у правилах вживання часових форм у
підрядних реченнях умови і часу. Як відомо, в цих типах підрядних
речень форми майбутнього часу не вживають. Тому під час перекладу
речень, у яких умова відноситься до майбутнього, форми теперішнього
часу цих мов замінюють в українській мові формами майбутнього часу.
Однак, коли в цих реченнях виражена умова, що належить до
теперішнього часу, то такої заміни не відбувається. Порівняйте:
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‘You know what happens if you get caught?’ Yarber said. ‘Yeah,
they add some more years. Big deal. Maybe I’ll get fifty-eight.
No sir, if I get caught, I blow my brains out.’ ‘That’s what I’d
do. You have to be prepared to leave the country.’ [JG, p. 258]
У першому випадку теперішній час дієслова get з урахуванням
наступного контексту, в якому йдеться про заходи, які, зазвичай,
застосовують до втікачів з тюрми (they add some more years), потрібно
розглядати як умову, що відноситься до теперішнього і є звичайною
дією. У другому ж випадку наступний контекст засвідчує, що має намір
зробити герой, якщо його зловлять, і тому умова підрядного речення
відноситься до майбутнього.
З категорією часу тісно пов’язана категорія виду, яка „виражає
відношення дії до її внутрішньої межі чи результату. Вид дієслова
характеризує дію в процесі її становлення, розгортання або як повністю
реалізовану

чи

результативну”.1

Видові

системи

української

і

англійської мов суттєво відрізняються. В українській мові є два види –
доконаний

і

недоконаний,

причому

видова

диференціація

простежується лише в минулому і майбутньому часах. Що ж стосується
англійської мови, то вид (aspect – Indefinite, Continuous, Perfect i Perfect
Continuous) є невід’ємною частиною всіх видо-часових форм дієслова і
обов’язковою характеристикою дії в будь-якому часі. Кожна з видочасових форм англійського дієслова має свої значення, морфологічних
відповідників яких в українській мові часто немає. Тому під час
перекладу доводиться або не передавати ці значення, підбираючи
приблизний відповідник граматичної форми оригіналу, або у разі
потреби виражати ці значення лексичними засобами. Наприклад, форми
Past Perfect в англійській мові виражають дію, яка відбулася раніше, ніж
1
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інша минула дія. Під час перекладу українською мовою таку
передминулість не виражають і використовують форму минулого часу:
The Israeli army claimed it had killed 10 Hizbullah guerrillas and
captured five in the eastern city of Baalbek, 80 miles north of
the border. [G]
За повідомленнями ізраїльських військових, на сході країни в
місті Баальбек, у 80 кілометрах від кордону, було вбито
десять бойовиків руху Хезбола і захоплено в полон ще
п’ять.
Часові форми Perfect, незважаючи на назву, не завжди вживають
для вираження доконаної чи завершеної дії. Зокрема, форми Present
Perfect в англійській мові часто вживають для вираження дії, яка триває
протягом певного періоду часу до моменту мовлення і продовжує
тривати в цей момент. В українській мові така дія виражена формами
теперішнього часу:
Though the lethal effects of the latest Middle East war have so far
been confined to Lebanon and northern parts of Israel, there are
few who imagine it is really a self-contained conflict. [G]
Хоча жахливі наслідки останньої війни на Близькому Сході
поки-що відчутні тільки в Лівані та північній частині
Ізраїлю, однак мало хто вважає, що цей конфлікт має
обмежений характер
It is implementation of the dozens of UN resolutions that Israel has
flouted for more than 50 years with protection from the US –
and now from Britain – that will stop this conflict. [G]
Сáме виконання чисельних резолюцій Організації Об’єднаних
Націй, якими Ізраїль за підтримки США (а зараз і
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Великобританії) ігнорує протягом більш ніж 50 років,
зупинить цей конфлікт.
Наголосимо на відсутності видової диференціації у форм Past
Indefinite. Їх можна перекладати українськими формами доконаного або
недоконаного виду. Зазвичай, вид дієслова визначають за контекстом,
однак він не завжди дає змогу однозначно з’ясувати вид дієслова.
Mr Havard said the prime minister’s position was “morally
indefensible”, “stupid” and out of kilter with the middle
England voters he wooed in 1997. [G]
Пан Гавард заявив, що позиція прем’єр-міністра є „морально
бездоказова”,

„безглузда”

і

не

відповідає

поглядам

пересічних англійців, голосів яких він добивався / добився
у 1997 році.
Звичайно, у наведеному реченні вживання недоконаного виду є
кращим з погляду контексту. Однак переклад дієслова у формі Past
Indefinite формою доконаного виду також можлива.
Категорія стану
Стан – це „граматична категорія дієслова, що виражає різні
співвідношення між суб’єктом і об’єктом дії”.1 Тобто, стан визначає
функцію підмета в реченні: активний стан дієслова засвідчує, що підмет
виконує дію присудка, тобто підмет є суб’єктом дії, а пасивний – що дія
присудка виконується над підметом, який є об’єктом дії.
З погляду формальної відповідності граматичні категорії стану
української та англійської мов є ідентичні – як за способом утворення,
так і за значенням. Однак така подібність є лише поверхневою. Йдеться
про те, що в англійській мові пасивний стан вживають частіше, ніж в
1
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українській. Одна з головних причин цього полягає в тому, що в
українській мові пасивний стан може утворюватися тільки від
перехідних дієслів, які приймають прямий додаток (іменник у
знахідному відмінку):
Петро написав листа.  Лист був написаний Петром.
В англійській мові пасивні конструкції можуть утворюватися від
дієслів, які приймають прямий, непрямий та прийменниковий додаток.
В українській мові два останні випадки неможливі:
Peter wrote a letter.  A letter was written by Peter.
(a letter – прямий додаток)
They showed me the room.  I was shown the room.
(me – непрямий додаток)
They laughed at him.  He was laughed at.
(at him – прийменниковий додаток)
Крім того, існують певні стилістичні особливості української
мови, які обмежують вживання пасивного стану. Пасивний стан
вживають рідше, ніж в англійській, німецькій та французькій мовах.
Отже,
перекладу

необхідність
з

англійської

збереження
мови

на

пасивного

стану під

час

українську

визначають

як

формальними чинниками (можливістю утворення форм пасивного
стану тими чи іншими українськими дієсловами), так і метою вживання
пасивного стану в мові оригіналу. Тому вирішуючи питання щодо
вживання чи невживання форми пасивного стану під час перекладу з
англійської мови на українську перекладач повинен визначити мету
вживання пасивного стану в англійській мові. Пасивний стан в
англійській мові вживають у таких випадках:
o коли неможливо або небажано зазначати виконавця дії:
He will be taken care of.
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o коли потрібно поставити наголос на об’єкті, а не суб’єкті дії:
The problem has been studied by many scientists.
У цих двох випадках вживання пасивного стану в українській мові є
цілком можливим:
Про нього потурбуються.
Проблема досліджувалася багатьма вченими.
o для збереження централізованої структури речення з єдиним
підметом:
He rose to speak and was warmly greeted by the audience.
У цьому випадку йдеться про подвійне керування, яке в українській
мові неможливе. Тому форми пасивного стану в подібних реченнях
заміняють у перекладі формами активного стану із зміною
структури речення:
Він піднявся, щоб виступити, і присутні тепло привітали його.
o у фразеологічних зворотах та сталих виразах, які взяті з Біблії або з
літературних творів:
He was wined and dined.
Його тепло приймали.
To be weighed in the balances and to be found wanting.
Пройти серйозне випробування і не виправдати надій. [бібл.
Тебе зважено на вазі і знайдено легким. (Книга пророка
Даниїла 5)]
Many are called and but few are chosen.
Багато людей хочуть добитися чогось, але тільки окремим це
вдається. [бібл. Багато бо покликаних, але вибраних мало
(Євангеліє від Матея 22:14)]
More sinned against than sinning.
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Радше жертва, аніж грішник. [У. Шекспір „Король Лір” ІІІ, 2:
„Я не так / перед другими грешен, как другие – / Передо
мной” – Переклад Б. Пастернака]
Як видно з наведених перекладів, пасивний стан у таких випадках
або заміняється активним, або ж весь вираз перекладають описово,
оскільки збереження пасивного стану в українському перекладі, там де
це можливо з формального погляду, додає виразові специфічного
стилістичного забарвлення.
Синтаксичні комплекси
Наголосимо на перекладі англійських синтаксичних комплексів
(такі комплекси є і в інших германських та романських мовах). В
англійській мові існує сім синтаксичних комплексів: три інфінітивних
(об’єктний, суб’єктний і прийменниковий), три дієприкметникових
(об’єктний, суб’єктний і незалежний) та один ґерундіальний. Оскільки
структура цих комплексів та їхнє вживання детально описані в
граматиках, проаналізуємо лише особливості їхнього перекладу.
Об’єктний інфінітивний комплекс (складний додаток). Цей
синтаксичний комплекс перекладають з використанням внутрішнього
розчленування, причому сам комплекс перекладають підрядним
з’ясувальним реченням з додаванням відповідного сполучника або
фрази, необхідних для приєднання підрядного речення до головного.
I saw him cross the street.
Я бачив, що він переходив вулицю.
Окремо слід розглянути так звані каузативні комплекси.1 Це
комплекси, які вживають після дієслів have або get, і за структурою
збігаються з об’єктним інфінітивним комплексом. Їх часто виділяють в
1

Від лат. causa – причина
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окрему категорію через специфічне значення спонукання до виконання
дії. Значення дієслів have і get у цьому комплексі широке: їх можна
перекладати як заставити, попросити, передати, організувати тощо:
I shall have him do that.
Я заставлю / попрошу його зробити це. Я передам / організую,
щоб він зробив це.
Необхідний відповідник, зазвичай, визначають за контекстом.
Суб’єктний інфінітивний комплекс (складний підмет). Під час
перекладу цього синтаксичного комплексу також застосовують прийом
внутрішнього

розчленування,

при

цьому

присудок

речення

перекладають неозначено-особовим ввідним реченням, а сам комплекс
– підрядним реченням з додаванням відповідного сполучника або
фрази:
He was seen to cross the street.
Бачили, що він переходив вулицю.
Прийменниковий інфінітивний комплекс (for-to complex)
може виконувати в реченні різні функції, і тому нема однозначних
рекомендацій щодо його перекладу. Під час його перекладу потрібно
пам’ятати, що вживанням прийменникового комплексу змінюють або
конкретизують суб’єкт інфінітива, і треба підбирати відповідник,
виходячи з контексту. Порівняйте два речення:
(1) He waited to speak.
(2) He waited for her to speak.
У реченні (1) суб’єктом інфінітива є підмет He. У реченні (2) через
вживання прийменникового комплексу for her to speak суб’єктом
інфінітива стає займенник she. Тому переклади цих речень будуть,
відповідно
(1) Він чекав, щоб заговорити.
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(2) Він чекав, поки вона заговорить.
Під час перекладу цього синтаксичного комплексу також
застосовують

зміну

структури

речення,

прийом

внутрішнього

розчленування речення та додавання сполучних слів чи виразів.
It is important for you to go there at once.
Тобі негайно треба йти туди.
The best thing for you is to go there by plane.
Тобі найкраще летіти туди літаком.
There’s nobody here for him to play with.
Там нема нікого, з ким він міг би гратися.
За своєю структурою об’єктний дієприкметниковий комплекс
є ідентичним з об’єктним інфінітивним комплексом (різниця лише в
тому, що як дієслівну частину вживають дієприкметник), і принципи
його перекладу також однакові. Проте є різниця в значенні цих
комплексів: інфінітивний зворот більше наголошує на факті дії, тоді як
дієприкметниковий – на процесі дії.
I saw him crossing the street.
Я бачив, як він переходив вулицю.
(Порівняйте переклад цього прикладу з перекладом прикладу вживання
об’єктного інфінітивного комплексу, описаного вище). Хоча цей нюанс
значення може бути незначним, однак перекладач повинен пам’ятати
про нього, оскільки він може виявитися важливим у тому чи іншому
контексті.
Як

й

у

випадку

інфінітивного

комплексу,

об’єктний

дієприкметниковий комплекс після дієслів have і get з дієприкметником
минулого часу також має значення каузативності. Це значення
відрізняється від значення інфінітивних каузативних конструкцій.
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Використання цього комплексу засвідчує, що дію дієприкметника
виконує хтось інший (у реченні цей суб’єкт дії, зазвичай, не вказують)
для підмета речення.
(1) He had his photo taken.
(2) She had her hair done.
(3) The Court Martial had the spy shot.
В українській мові немає відповідників цієї конструкції. Тому ці
речення перекладають або неозначено-особовими реченнями:
(1) Його сфотографували.
(2) Їй зробили зачіску.
(3) Шпигуна розстріляли за наказом Військово-польового
суду.
або ж інформацію про те, що цю дію виконав хтось інший для підмета
під час перекладу пропускають:
(1) Він сфотографувався.
(2) Вона зробила зачіску.
Суб’єктний

дієприкметниковий

комплекс

перекладають

українською мовою, як і суб’єктний інфінітивний комплекс, при цьому,
як й у випадку об’єктного комплексу, варто враховувати різницю у
наголосі на факті виконання дії (інфінітивний комплекс) чи на процесі
її виконання (дієприкметниковий комплекс).
He was seen crossing the street
Бачили, як він переходив вулицю.
Окремо наголосимо на перекладі незалежного або абсолютного
дієприкметникового комплексу (Absolute Participial Construction).
Особливість цього комплексу полягає в тому, що дієприкметник в
цьому комплексі має свій суб’єкт, який відрізняється від підмета
речення.
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Зазначимо,

що

в

українській

мові

дієприкметник

або

дієприслівник у відповідному звороті завжди належить до підмета
головного

речення.

Порушення

цього

правила

призводить

до

стилістичних або й навіть до смислових помилок:
*Гуляючи по парку, на актора напала велика собака.1
У цьому реченні суб’єктом дієприслівника гуляючи є іменник собака.
Автор висловлювання розповідала про неприємну пригоду, яка
трапилася з відомим актором під час ранкової прогулянки парком.
Однак речення побудоване неправильно, і тому виходить, що по парку
прогулювалася собака.
В англійській мові, окрім таких залежних зворотів, вживають
також і незалежні, дієприкметник яких має свій власний „підмет”.
Специфічне значення таких абсолютних конструкцій полягає в
комплексному вираженні зв’язків та відносин між явищами дійсності,
що проявляється у сполученні в одній формі причинно-наслідкового
значення з часовим, умовного з часовим, значення супутніх обставин з
обставиною способу дії тощо. При цьому зазначимо, що смислові
зв’язки між абсолютним зворотом і головною частиною речення
формально не виражаються. Тому варіантів перекладу речень з такими
зворотами може бути декілька. Вибір необхідного варіанту перекладу
залежить від контексту.
Nobody having any more to say, the meeting was closed.
Оскільки вже все було сказано, збори закрили.
Коли все було сказано, збори закрили.
All the money having been spent, we started looking for work.
Коли гроші закінчилися, ми почали шукати роботу.
Оскільки гроші закінчилися, ми почали шукати роботу.
1

Цю фразу автор почув з вуст однієї української телеведучої підчас прямого ефіру.

170

Гроші закінчилися, і ми почали шукати роботу.
A little girl walked past, her doll dragging behind her on the
pavement.
Маленька дівчинка пройшла повз нас, тягнучи ляльку за
собою по тротуару.
Як видно з прикладів, засобами вираження таких формально
недиференційованих зв’язків в українській мові є дієприслівниковий
зворот, сурядне і самостійне речення.
Оскільки граматичне значення абсолютних конструкцій полягає в
об’єднанні різносуб’єктних дій, під час перекладу важливо визначити,
чи має ця конструкція не тільки різні граматичні, а й логічні суб’єкти.
При єдності логічного суб’єкта (тобто виконавця дії) в обох частинах
речення у перекладі можливе використання дієприслівникового
звороту:
He stood, his head bent.
Він стояв, опустивши голову.
He stood, his eyes fixed on his friend.
Він стояв, втупившись у свого товариша.
При різних логічних суб’єктах дієприслівниковий зворот у
перекладі неможливий:
The dance broke up, the couples hurrying to their seats.1
Музика припинилася, і пари кинулися до своїх місць.
Деколи абсолютний зворот вживають для приєднання нової
думки, рівноцінної за своїм значенням змісту головної частини речення.
Такі звороти можна назвати зворотами з приєднувальним значенням:

1

Приклад взято з: Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической
теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974. – С. 118
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Charles Dickens was born at Landport, Portsmouth, on the 7th
February, 1812, Mr John Dickens, his father being a clerk in
the Navy Pay Office at the seaport.1
Чарльз

Діккенс

народився

в

Лендпорті,

передмістя

Портсмута, 7 лютого 1812 року. Його батько, Джон
Діккенс,

був

дрібним

службовцем

розрахункового

відділу Адміралтейства в цьому портовому місті.
Питання для самоконтролю
1.

Яку роль відіграє граматика в системі мови?

2.

Які перекладацькі проблеми виникають через різницю у
структурі мови оригіналу і мови перекладу?

3.

У чому полягають лексико-граматичні трансформації?

4.

Чим відрізняється категорія роду в українській та англійській
мовах?

5.

Які можуть виникати перекладацькі проблеми, пов’язані з
переданням роду?

6.

Чим відрізняються структури категорії часу в українській і
англійській мовах?

7.

Назвіть випадки необхідності відходу від загальної схеми
відповідності англійських та українських часів (Present –
теперішній, Past – минулий, Future – майбутній).

8.

Порівняйте структуру категорії виду в англійській та
українській мовах.

9.

Чому в українській мові форми пасивного стану вживаються
рідше, аніж в англійській?

1

Приклад взято з: Рецкер Я. И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык / Я. И.
Рецкер. – М. : Просвещение, 1982. – С. 82
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10. Які існують загальні принципи перекладу англійських
синтаксичних комплексів українською мовою?
11. У чому полягає особливість англійського незалежного
дієприкметникового комплексу? Як це впливає на його
переклад?
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ВПРАВИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ
Вправа 1. Перекладіть речення, звертаючи увагу на необхідність
змін у структурі речень
1. Hundreds of Iraqis demanding jobs resumed protests in the southeastern
town of Amarah on Sunday, a day after a clash with British soldiers and
Iraqi police in which six demonstrators were killed and at least 11
wounded.
2. I met Jalmuhammad Ahad, sporting a grey beard and a white turban, on a
drizzly morning at the Maslakh refugee camp – one of the largest in the
world with an estimated 300,000 inhabitants – 10 miles outside Herat.
3. The digital subscriber line (DSL) was set up by North Point
communications, one of the hundreds of telecom start-ups launched in the
mid-‘90s with richly funded dreams of wiring the world.
4. In 2001 when America was yanked back into the maelstrom of history,
many obituaries evoked some of the stony paths to the present. Such as
that of Rex T. Barber, 84, who was one of the P-38 pilots who on April
18, 1943, using information from cracked Japanese codes, shot down
Admiral Yamamoto, who made Dec. 7 a day that would one day be a
companion to December 11 in America’s memory.
5. Murray Aronoff, 75, was a crew member of the steamship Exodus
carrying 4,500 Jewish refugees to Palestine. He led an unsuccessful fourhour fight against the British troops – “They had sidearms, machine guns
and tear gas, and we had canned food and potatoes and rocks” – who
boarded the ship, turning it back to Europe, as part of a policy to balance
the Arab and Jewish populations in Palestine.

174

6. Before he leaves for Europe, Bush will make a statement aimed at
reassuring the Europeans that the administration is looking for an
alternative to the Kyoto Protocol.
7. Seeking refuge with family members in the town of Cerkes, the eight
members of the Hamidi family are heavily bruised from rifle butts
wielded by troops who burst into their compound in Runica on May 21.
8. That there is a free speech interest, especially based on argument from
democracy as articulated by Meiklejohn, in what happens in the courts
cannot really be denied.
9. A suicide bomb exploded moments after President Gen. Pervez
Musharraf’s motorcade passed Thursday, the second assassination
attempt against him in less than two weeks, officials said.
10.Friends of Markelov say the question of who shot him is both
unanswerable and more or less irrelevant. What matters is that Russia is
now a gangster state – formally a democracy but in reality nothing of the
kind – where murder of Kremlin critics can take place with impunity
11.Barely four days after he was captured hiding in Venezuela and whisked
back to Lima, former Peruvian spymaster Vladimiro Montesinos found
himself in a familiar place: the maximum-security prison that he had
personally designed for convicted terrorist leaders.
12.After her home was bombed, one woman was so traumatized she hasn’t
spoken since.
13.Indian tribe Mapuche pressure last month saw the first Mapuche-language
teachers appointed at local schools.
14.Outwardly, Shimon Peres was his usual picture of elegance and control.
15.Markelov was his usual upbeat self. He had just given a press conference
in connection with one of his most notorious cases – the killing in 2000 of
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Elza Kungayeva, an 18-year-old Chechen woman, by a drunken Russian
tank commander.
Вправа

2.

Перекладіть

речення

із

застосуванням

способу

синтаксичної заміни для перекладу виділених слів та
словосполучень
1. Inflation is the parent of unemployment.
2. We are not heedless of the hardships and worries that accompany the
conquest of inflation.
3. For all its imperfections, U.N. peacekeeping does make a difference in
lives saved, conflicts stilled, wars prevented.
4. Financial systems and policymakers have not been tested to date by a full
blown crisis involving a significant crossborder LCFI failure, or by
simultaneous failures of several internationally active institutions, with
potential spillovers to other large institutions and economies more
broadly.
5. This issue has been considered in the European context due to the
increasing foreign ownership of systematically important banks across
EU countries, and to the complications arising from the division of
responsibilities between European Central Bank and the national central
banks for members of the euro area.
6. Lessons from the “war games” in Europe include, in particular,
continued cross-border crisis management exercises to further build
relationships,

contacts,

and,

more

fundamentally,

a

common

understanding of the issues involved, even if there is no specific
agreement on how to approach crisis resolution.
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7. Shires, or groups of shires, were headed by an ealdorman, a royally
appointed leader of a noble descent if not actually related to the king,
whose duty it was to maintain the shire’s defences and to lead its army.
8. His name has passed on in history as Aethelred Unread, ‘the illcouncelled’. Even without raids from outside, he was unable to keep his
ealdormen loyal and at peace.
9. Edward, who had come from Hungary only to die, left an infant son. As
Edward the Confessor increased in frailty, two great men, the rulers of
Normandy and Norway, like hawks at opposite ends of a rich meadow,
awaited their opportunity to acquire a kingdom.
10.In 1322 Edward II reasserted royal control over a country which was
slipping into baronial anarchy, but Scottish raids, a French invasion of
Gascony and the barons’ resentment wrecked everything.
11.Before the plague in England there was surplus labour available, wages
fell, and there was privation and hunger where too-large family groups
had use of too-small plots of land within the manor. The consequence of
the plague was to reverse this situation.
12.The U.N.’s fiercest defenders agree that on the whole the swarm of
agencies, funds, commissions and regional offices have operated with an
inefficiency that can no longer be tolerated.
Вправа 3. Перекладіть речення, звертаючи увагу на виділені
фрагменти з подвійним керуванням
1. As a lawyer, then a judge, and now a lawyer again, Durr had spent most
of the past thirty years looking at and speaking to juries.
2. The head spook acquired total control over the intelligence-gathering
units of the Army, Navy, Air Force and police with the approval and
complicity of the top brass, and by the time of his ouster in September
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millions of Peruvians openly wondered whether Montesinos exercised
greater power than the president himself.
3. The depression was caused and greatly influenced by the crisis in
world trade, the surplus countries outside of Europe were chiefly
affected.
4. TNCs’ total annual sales are comparable to or greater than the yearly
gross domestic product of most countries.
5. The European Council shall define the principles of and general
guidelines for the common foreign and security policy.
6. The iron law of wages is simple and logical. It says that wages will tend
to stabilize at or about subsistence level.
7. Today the challenges facing states and the international community alike
demand very different responses from and thus new roles for the
international legal system.
8. In their attempt to build a new communist society, the Khmer Rouge
recruited and indoctrinated hundreds of thousands of rural youths
to serve as their revolutionary vanguard.
9. The past, when it is horrible beyond comprehension, can be easier to
forget than to remember.
10. In bygone eras, indigenous people were either brutally exploited and
robbed of their homelands or treated with the kind of demeaning
paternalism that prompted Brazilian legislators to enact laws declaring
them “relatively incapable” of looking after their own affairs.
11. The Hebrew word for prophet (nabi) means someone who is inspired by
and speaks for God.
12. In 1948 Britain granted passports to all immigrants from its former
empire, the commonwealth countries, and allowed the newcomers to
found their own religious schools and retain their customs. They have
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remained separate ever since, working parallel to but not with Britain’s
recent pro-business governments.
13. Dennis Ross, one of Obama’s closest advisers, accompanied the
candidate to the Middle East over the summer and is tipped for high
office in the new administration.
14. Unlike Saddam Hussein, we believe the Iraqi people are deserving and
capable of human liberty.
Вправа 4. Перекладіть речення, звертаючи увагу на виділені
багатозначні слова
1. They caught an early flight Sunday morning and returned to Biloxi.
Stella was hungover and weary from a weekend of being watched. She
was apprehensive about Monday and the courtroom.
2. ‘Ah, an amicable interview.’ – ‘Well, no, not amicable. Crale was fairly
shouting at her, I understand. Annoyed at being bothered with domestic
details.’
3. Secretary of State Colin Powell also challenged Russia’s policy in
Chechnya and, without citing any countries by name, its recently
assertive dealings toward nations like Georgia, Moldova and Ukraine.
4. I couldn’t get near it. And besides, most of the high-tech and online
companies are built with funny money. I stay away from them.
5. At Le Bourget last month Airbus, the passenger-jet arm of the European
Aeronautics Defence and Space Company, announced a whopping $ 14
billion in new sales putting it well ahead of rival Boeing for the year.
6. This largest invertebrate ever to have lived weighs a ton, and like other
cephalopods it has a sophisticated brain and eyes, the latter with lenses
that move backwards and forwards like a camera. Zoologist Clyde Roper
would be grateful for just a glimpse of the beast: “Then we could answer
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just a few questions, such as how does it swim, is it solitary or does it
move in schools?”
7. It was clear that we should have to adopt some course of action, but I still
maintain that we were right to talk the matter over carefully first.
8. Cheam Soeu, who joined the Khmer Rouge at the age of 12, remembers
seeing two Caucasian prisoners being burnt alive.
9. The people of the Indian tribe Mapuche (“People of the Earth”) revere
the environment, asking the earth permission before crossing a river or
mountain. Said Abel Carlos Balda, who helped design Argentina’s
leading ski centers and the only outsider on the project, “I had to
threaten to quit before they agreed to build a security road. They
wouldn’t cut down a single tree.”
10. Peres has tied himself to Sharon. If he doesn’t prevent war, he may
become a party to it.
11. When fishermen in the Sicilian village of Portopalo di Capo Passero
finish unloading the morning’s catch, many of them repair to the Bar
Caprice up on the main street.
12. Mayor of Alaskan village of Kaktovik Lon Sonsala, who hails from
Wisconsin and married into the local community says: “We don’t have
any other economy up here. If you take the oil money, you’ve got a
subsistence way of life.”
13. Administration officials make no bones about trying to kill or capture bin
Laden and his top lieutenants any way they can.
14. The United States did nothing to deserve or invite the threat of terrorism.
But we will do everything to defeat it.
15. He raised his voice only once – to a camp servant – yet managed to
secure the relatively bloodless surrender of Kandahar and then negotiate
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a truce between two allies competing for the control of the city. “He was
swift. There was no dramatics.”
Вправа 5. Перекладіть речення, звертаючи увагу на виділені слова
широкої семантики
1. But to be a strategy and not a tactic, the current approach must assume
that eventually the Palestinians will crack.
2. The fight against terrorism requires a global approach to strengthen the
international coalition and to prevent and contain regional conflicts.
3. Defense Secretary Donald H. Rumsfeld said Sunday it was too early to
know whether Saddam would take a hardened approach with
interrogators or would cooperate.
4. Part of the problem is the nature of policing in a nondemocratic country.
Historically, experts say, officers have emphasized maintaining
government control and serving as the eyes and ears of the state over
solving crimes. But as top leaders speak of China becoming a nation
under the rule of law, experts say such an approach must change.
5. They sat in the same attitudes, Smiley at his desk, Connie in her
wheelchair, di Salis gaizing into languid smoke-coil of his pipe.
6. Stourton said at the weekend that he may have been harsh on the Queen
Mother. “I didn’t mean to be severe,” he told the Sunday Times. “I just
thought it was a striking illustration of how our attitudes have changed.
The Queen Mother came from a certain generation when people did talk
like that.”
7. Caro was haunted, continually haunted, by the fact that she had injured
me. That knowledge never left her in peace. It coloured all her actions. It
explained her attitude to me. Nothing was too good for me. In her eyes, I
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must always come first. Half the quarrels she had with Amyas were on
my account. Caroline was always on my side.
8. Many seasoned analysts and diplomats are bound to dismiss the EU
security

strategy

as

yet

another

ineffectual

document.

While

understandable, this attitude is mistaken.
9. The accepted version of certain facts is not necessarily the true one. On
the face of it, for instance, you, Mr Blake, disliked Caroline Crale. That
is the accepted version of your attitude. But anyone with the least flair
for psychology can perceive at once that the exact opposite was the truth.
You were always violently attracted towards Caroline Crale.
10. At our party conference last year I said that the task in which the
government were engaged – to change the national attitude of mind –
was the most challenging to face any British administration since the
war.
11. Gender issues usually refer to women, as in the case of gender bias or
gender disparities, but they can also sometimes refer to men.
12. Serbia faces enormous problems – unemployment of about 13 percent, an
obdurate, Communist-era bureaucracy, and organized crime that still
flourishes. Yet the question that has dominated the campaign is whether
Serbia should cooperate with The Hague tribunal, widely viewed here as
biased against Serbs, who make up the bulk of those indicted.
13. The families maintain that there is an underlying bias against the
Germans obsession on the part of the Czech authorities at the core of the
government’s ambiguous current restitution rulings. The government has
awarded restitution claims to other aristocratic families, but only those
that it considers as having purely Czechoslovak origins.
14. There are many fields in translation, almost as many as there are
adventurers of this noble and challenging field; economic translation –
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not too profitable, legal translation – sometimes very biased, and
technical translation, which makes us hate the cosmic synergy of a car or
the reflection of a computer screen.
15. Seizing Saddam Hussein – a man who one senior general said had 20 to
30 hideouts and moved as often as every three to four hours – had
become a maddening challenge.
16. At the same time Medevedev said Moscow had to respond to the security
challenges posed by the US and Nato’s expansion right to Russia’s
borders.
17. Political frustrations are expected in noisy street demonstrations in
Jakarta – and mob violence in outlying provinces. Vast income gaps
have sparkled anti-Chinese riots; corruption and desperate poverty have
prompted the clear-cutting of forests.
18. The Conservative Party is fighting the plan of rising tuition fees by
reversing its traditional free-market position and vowing to scrap
university tuition altogether if it comes into power. The Liberal
Democrats, meanwhile, favor raising taxes to close the financing gap.
19. Under Henry VII the rule of law was gradually reimposed on a country
which had grown used to retinues of great men fighting out their
disputes, and where brigandage was rife. Gaps in the system remained:
corruption and bribery of officials were still common, and Henry’s
efficient and self-enriching collectors of dues and fines were deeply
loathed.
20. Justice Jarber was Percy, also a young man locked away for drugs but
now clean and nearing release and looking for someone with whom to
spend meaningful time.
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21. They stared in disbelief, then watched as he quickly unfolded it from the
top and the bottom and from one side so that when properly opened it
still looked much too small for any meaningful conversation.
22. In a series of seemingly unrelated decisions, Europe has seized control of
much of the global economic agenda. This is certain to trigger a slugfest
with the United States and crush any hope of getting meaningful talks.
23. Scotty Mangrum announced to the court that he was finished with Dr.
Kilvan. Durr Cable began a cross-examination so delicate that he seemed
thoroughly intimidated by the great expert. They agreed on a few
statistics that were undoubtedly meaningless.
24. They shared coffee with George Teaker, CEO, in his large office with a
view of a small courtyard filled with plastic greenery.
25. He could play the tape in his sleep. He had nothing to gain by sharing it
with anyone. He carried too much baggage to run to the cops or to the
Judge, and that didn’t fit into his modus operandi anyway. The thought
of blackmailing her with the authorities never occurred to Fitch, and she
knew this too.
26. Nicholas was quite reserved during lunch. He didn’t say a word as ate
baked potato. He avoided glances and looked downright sad. The mood
was shared.
27. We shared the incredibly inhuman experience of kidnapping, of being
far from the family, of losing all sense of time, of loneliness.
Вправа

6.

Перекладіть

конкретизації

речення,

для

передачі

застосувавши
виділених

прийом
слів

та

словосполучень
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1. Bruce Robinson was making a routine visit to what he calls the “alien
world,” descending 500 m beneath the surface of the Pacific Ocean in
Deep Rover, a one-person submercial.
2. Three children and one adult were trampled in a mob scene at the
International Organization for Migration’s registration office a few days
before our arrival.
3. As the nose cone approached the incoming asteroid, it would deploy its
cargo, which, forced apart by the springs, would expand into a flat array
of metallic balls, about the profile size of the approaching asteroid and
perpendicular to its path.
4.

Breguet produced the purest form of timepieces in the history of
watchmaking.

5. Better still, many more people can afford a Breguet watch: ‘Before they
were too expensive for young people, but now we have relatively
accessible pieces,’ says Emmanuel Breguet.
6. For oceanologist Bruce Robinson, whose goal is to understand the
structure and function of all deep-sea communities, sometimes the
sobriety of scientific endeavor is eclipsed by the rapture of the deep.
7. Indonesia, as should be obvious by now, is a country of 17,000 islands
and a thousand potential flashpoints. The nation is riven by religious
divides that have devastated the once spice-rich islands of the Moluccas.
8. Census-taking in the Balkans is a deeply controversial process; calling
for one is enough to provoke threats of war by those groups who happen
to be on the wrong side of a suspected demographic shift.
9. For a decade the Labor Party had a solution to Israel’s biggest problem:
land for peace. It would give back much of the land conquered in the
1967 war and get a peace agreement in return. But the assumption that

185

underlay it – that you could make a deal with Arafat – is now pretty
wobbly.
10. Her face was very white now and her eyes two burning lights.
11. Her expression changed, dimmed. Her eyes were no longer two burning
points, they were dark dim pools.
12. Thank goodness you are sensible. You see that it does matter – and what
it involves.
13. Of course she did it. You’d know that well enough if you’d seen her at
the time. It was written all over her.
14. ‘Had your firm acted for Mrs Crale for a long period of years?’ George
Mayhew shook his head. ‘On the contrary. Jonathan and Jonathan were
the Сrale solicitors.’
15. Cambodia has never really come to terms with its traumatic past. During
Pol Pot’s four-year reign of terror, an estimated 1.7 million people died –
one fifth of the country’s population. More than a million fell victim to
disease, starvation and forced labour.
Вправа

7.

Перекладіть

узагальнення

для

речення,
передачі

застосувавши
виділених

прийом
слів

та

словосполучень
1. Many countries in Europe are starting to recognize that they’ll have to
find a way to accommodate more immigrants if they want to stop the
deadly trafficking in them.
2. The belief that God was to be found in Nature sanctioned the collecting
of birds’ eggs in rectories and vicarages throughout the British Isles –
and by missionaries across the Empire.
3. In 43 AD, under the reign of the emperor Claudius, the Romans made the
decisive move to reduce Britannia to an imperial province.
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4. Kings were not immune from deposition or assassination, but for each
one knifed or strangled, a replacement, also of royal blood, was always
available.
5. In one famous account, King Edgar, on his coronation in 973, was rowed
on the River Dee by the Kings of Scotland, Strathclyde, and Man, and by
Welsh Princes.
6. I met Mr Meredith Blake as I said, and I ran down the path again as
quickly as I could. I was wearing sandshoes and I have always been light
on my feet.
7. Three men entered the room from the kitchen. Two of them wore shoes.
One was eating a saltine.
8.

‘Our message is far more important than tax cuts and affirmative action
and abortion and trust and family values and all the other silliness we’re
hearing. Our message is life and death. Our message will change the
world and protect our affluence. That’s all we really care about.’

9. Indonesian President neutered institutions other than the military, and
the voices that now seem so clamorous were not exactly quiet then, only
muzzled.
10. On the morning of September 11, commuters heading for World Trade
Center offices read New York Times front-page headlines about the
arrest of a person charged with hijacking an airliner from Canada to
Cuba 30 years ago.
11. Earlier this year one researcher trying to contact one former Khmer
Rouge cadre showed neighbors the man’s 1977 mug shot from S-21
prison.
12. It’s the cold threat of economic loss that’s finally shocked Germans into
a rethink. German high-tech companies warn that they are falling behind
the U.S. competition.
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13. Many countries in Europe are starting to recognize that they’ll have to
find a way to accommodate more immigrants if they want to stop the
deadly trafficking in them.
14. We cross the range and glide between the Sadlerochit Mountains to our
left and the white sluice of a small glacier to our right.
15. Alaskans use more energy per capita than any other people in the
country, and scientists who study global warming say that no state is
more affected by climatic change. As it is, average temperatures in
Alaska have spiked close to five degrees since the 1960s.
Вправа 8. Перекладіть речення, застосувавши прийом логічного
розгортання

для

передачі

виділених

слів

та

словосполучень
1. It is forbidden for Korean citizens to have any contact with the handful
of foreign visitors.
2. People read with interest that Dr Grippen murdered his wife because she
was a big bouncing woman and he was little and insignificant and
therefore she made him feel inferior.
3. She got up and lit a cigarette. She said with a little smile: ‘Probably I’m
unfair to her. But I really do think she was rather hateful.’ Poirot said
slowly: ‘It was a great tragedy.’ – ‘Yes, it was a great tragedy.’
4. Throughout much of the last century, Harlem has symbolized America’s
most intractable social problems: racial segregation, economic inequality,
inadequate public schools, high crime and drug addiction.
5. Zija Ismaili, 52, said he was held June 3 and 4 in a police station and was
beaten continuously by masked – and laughing – policemen until he
convinced them that he knew nothing about the guerrillas. He is black
and blue from head to foot.
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6. The 195-km-diameter crater in Mexico’s Yucatán Peninsula is the likely
impact site of the 10-km-wide comet or asteroid that wiped out the
dinosaurs and around 70% of the other co-existing species 65 million
years ago. While that horrendous event seems to be safely tucked away in
the past, there are more recent impacts – and near misses – to remind the
world that the solar system is still swarming with mountain-size chunks
and that it is only a matter of time before another one targets the Earth.
7. Shoemaker, the renowned U.S. Geological Survey astronomer/geologist
was chiefly responsible for alerting the world to the dangers of asteroid
and comet impacts.
8. The Greek polis, originating in the natural division of the country by
mountains and sea, was a small community of people who were governed
by meeting face to face in their Ecclesia (Assembly) of all citizens. The
shared spoken word defined policies and purposes.
9. Diplomats and soldiers in the US and Europe have been warning that
pouring in more troops in Afghanistan could be ineffective, or even
counter-productive without a stronger government in Kabul to fight for.
10. Stanislav Markelov’s death is the latest in the long list of Kremlin
adversaries murdered by unknown killers. It is similar in its brazenness to
the murder of Anna Politkovskaya, another courageous critic of the
Kremlin and its proxies in Chechnia. It also echoes the death of Alexandr
Litvinenko, who died in from polonium poisoning in London.
11. In conditions frequently bordering on chaos, Blue Helmets come as close
as anyone can to providing a measure of stability.
12. This also introduced a form of recurrent civil war, since the victor, like
Emperor Constantius in 353, would severely punish a ‘rebellious’
province that had, whether under duress or not, supported a usurper.
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13. The likely coordination challenges have led some commentators to
advocate a pre-negotiated burden-sharing formula between interested
authorities.
14. A century of crowded, chaotic and almost unrecorded events followed
the Roman power vacuum in the British history.
15. Lake was so attractive – light red hair with almost no gray, hair that was
not colored or tinted, a full hairline, dark blue eyes, square chin, really
nice teeth.
Вправа

9.

Перекладіть

речення,

застосувавши

прийом

антонімічного перекладу для передачі виділених слів та
словосполучень
1. Indonesia’s current president, Abdurrahman Wahid, has spent most of his
brief tenure putting out violent brush fires across the country or fighting
parliamentary efforts to impeach him. More than one Indonesian, young
and old, have been prompted to wonder why the man bothers.
2. Only in the waning years of their rule did the Dutch attempt to build a
trained civil service or a legal and educational system. Indonesia’s first
university didn’t open until the 1920s.
3. Kim Jong Il is a homebody if ever there was one. He hates flying. He
fears assassins.
4. The new wave of political pronouncements has yet to yield real results,
and for every success story there are hundreds of broken promises that
carry on a century-old pattern.
5. Now Britain is as enamored as ever of the free market, but as ambivalent
as ever about freedom of immigration.
6. Already the Northern Alliance is pushing to keep the size of any
international peacekeeping force down to 1,000 troops – too small to
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seriously threaten its hold on Kabul. If the government attempts to
extend its authority, powerful regional actors, like Gen. Abdul Rashid
Dostum in Mazar-e-Sharif and Haji Qadir in Jalalabad have the men and
guns to resist anything but a major international force.
7. In the 1990s the number of dumping complains jumped by 50 percent
worldwide. The United States was still the most frequent plaintiff, but
also became a major target, and no industry was targeted more often
than U.S. steel.
8. We know the tropics contain a rich pharmacopoeia, but there are many
organisms still to be found in our unexplored backyards.
9. The U.S. State Department last summer put together a 10-page document
that contains many specific proposals the American delegation is likely
to urge on the General Assembly’s Working Group on U.N. Reform.
Such a thorough revamping would be a hard sell.
10. Many nations are suspicious and resentful of anything that looks like
U.S. dictation.
11. These chastening experiences have, understandably enough, caused
governments to be more reluctant to provide the military contingents
upon which the U.N. entirely depends.
12. Last July two of the ostensible havens – Srebrenica and Zepa – fell to the
Bosnian Serbs. Outmanned and outgunned, the Dutch and Ukrainian
peacekeepers deployed there could do nothing to protect the enclaves.
13. The Roman legions built the best roads England was to see for a
millennium and a half: well-founded, stone surfaced routes linking the
main settlements and often running straight for many miles, though
bending to ease the gradients where hills and steep slopes had to be
tackled.
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14. Mutual hostility and shifting alliances among Britons weakened their
capacity to fight back.
15. Each Sunday morning, droves of visitors, overwhelmingly from Europe
and Japan, jam Harlem churches to listen to famed gospel choir. Often,
the tourists crowd out regular congregants, leaving them scrambling for
seats.
Вправа

10.

Перекладіть

речення,

звертаючи

увагу

на

сполучуваність слів
1. They poured their luggage into a cab and headed for Miami Beach,
where they checked into a new Sheraton.
2. In the background Fawn was pouring tea. Smiley took neither milk nor
sugar.
3. In most societies dissidents force their country to take a hard look at its
own failings.
4. It is blindingly clear that the current situation is highly unstable.
5. Last week the Justice Department showed just how close the agents
might have been. In a sweeping indictment, the government alleges that
Moussaoui was indeed part of the 9/11 plot; the Feds believe he was
supposed to have been the 20th highjacker. The case is largely
circumstantial, but makes a compelling tale.
6. What’s remarkable is that there are any American flags flying at all on
the streets of Manhattan or Los Angeles. The two big media cities are
home to a rather less traditionally patriotic crowd, the kind who prefer
their Americana with a dash of irony and a hefty pinch of condescension.
7. Some conservatives detected a “new realism” in Bush’s moves, a hardeyed willingness to focus on U.S. interests abroad and forget about
mushy goals like fostering human rights.
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8. Bush’s most outspoken proponent of Fortress America is Rumsfeld.
9. Bush, who spent a last weekend at his Texas ranch cramming with Rice,
betrayed some insecurity about the upcoming trip to Europe by his
choice of hosts.
10. Takuma, 37, a psychiatric outpatient with a history of aggression,
walked onto the grounds of Ikeda Elementary School last Friday morning
10:15, just as the first and second graders were taking a break between
lessons.
11. Many emotionally disturbed Japanese are institutionalized for only a
short time before being released with a packet of prescription medicine
and no professional supervision.
12. Domingo Cavallo, the Argentine’s Economy Minister, had convinced
foreign bankers and government officials to trade nearly $30 billion in
short-term Argentine bonds for longer-term instruments. That bought
Buenos Aires crucial breathing room to tame an economy speeding
toward calamity.
13. Last year Cavallo ran for mayor of Buenos Aires and finished distant
second. That failure came after his doomed run for the presidency in
1999, when he ran a poor third behind the winner, de la Rúa.
14. The economy in the second half of the year will grow by at least 5 per
cent over last year’s second semester.
15. The military pledged to be a neutral force in politics and lost its power to
approve or reject political-party leaders and electoral candidates.
16. Africa labors under the legacy of slavery and colonialism, economic
backwardness, brutal geography and unforgiving climate.
Вправа 11. Перекладіть речення, звертаючи увагу на правильну
передачу „несправжніх друзів перекладача”
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1. Easter looked around the room, took the measure of each of his fellow
jurors, most of whom appeared relieved and a few of whom were
actually nodding.
2. The Shell company met its aggressive target to reduce oil spills with
volumes down by nearly 50% on last year.
3. Parents say an aggressive investigation never materialized, and four
other youths disappeared as time passed.
4. Smiley spoke to the signal form. Nobody had seen his face since he had
first looked down to read it. “Connie, I want the arithmetic,” he said.
“Yes, dear.” “Outside these four walls, who is conscious that we leaned
on Frost?” “Craw. Westerby. Craw’s policeman. And if they’ve any
mind, the Cousins will have guessed.”
5. Later Saturday, militants among the protesters looted a new clinic behind
the mayor’s office, stealing some cabinets, desks and chairs.
6. It took Fitch an hour to dig and determine that no arrest warrant had been
issued for Doyle Dunlap, nor for any unnamed person resembling him.
This was of no comfort. The fact remained that Marlee knew they’d
entered Easter’s apartment.
7. He stopped at the edge of the table between two young lawyers who were
junior partners and thus earning comfortable six-figure salaries, who
were members of this firm and this was their room in their building.
8. They are crowded around a long table in my conference room, and when
I enter, their conversation stops immediately and everybody stares.
9. I don’t suppose there’s anything you want to see here. All the rooms
have been cut about. Used to be a little conservatory tacked on here.
These people have built a loggia. Oh well – I suppose they enjoy their
holidays.
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10. Reducing emissions to air, water and land is critical to our business
success and our contribution to sustainable development.
11. When hydrocarbons are burnt in conventional ways emissions of carbon
dioxide (CO2) and sulphur dioxide (SO2) are given off. We have the
necessary technology to dramatically reduce these impacts, particularly
for coal, centered on gasification.
12. Until recently the horrors that surrounded Guinea made the country an
attractive haven for refugees: an estimated half-million people fleeing
civil wars in Sierra Leone and Liberia have sought shelter within its
borders in the past decade.
13. Spicer hung up without another word. Then Trevor spent an hour
discussing the economics of Trumble Prison. Cash was prohibited. Every
inmate had a job and his wages were credited to his account.
Expenditures, such as long-distance calls, commissary charges, copying
expenses, stamps, were all debited against his account.
14. She turned to Smiley’s direction. He was the only one who shared so
much history with her. “We used to make it a rule – remember, George,
– when the boys went in? We always gave them something they could
confess.”
15. And still, you know, at the back of my mind was the feeling that
Meredith might have made a mistake. You see, poison seems such a
melodramatic thing – you can’t believe in it.
16. Slobodan Milosevic’s humiliation was in turn historic and pathetic.
17. The Bowling Ball was a dump. There was no other word to describe it. It
was a duplicate of ten thousand other sleazy bars scattered throughout the
country, a watering hole for losers. […] The patrons were mostly middle
aged males, blue-collar workers indulging in their ritual get-together with
their buddies.
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18. The hallways were wide and tiled and spotless; the offices were sterile
and filled with technology. Lonnie could almost hear the sound of
money being printed.
19. When an English king took the new religion it was politic or compulsory
for his people to do so.
Вправа 12. Перекладіть речення, звертаючи увагу на правильну
передачу реалій
1. The first question from the panel of reporters was directed at Lake, and it
dealt with the budget surplus. What should be done with the money? It
was a soft pitch, lobbed by a friendly reporter, and Lake was all over it.
2. Celeste started crying softly next to Rohr, and before long Millie Dupree
next to Nicholas Easter, was rubbing her eyes with a Kleenex.
3. She was tall and Harrods and amused by the idea of a journalist, as she
was amused by anyone who was not a diplomat, and of councellor rank
at that.
4. She timidly cries out to a passing foreigner on a Kabul street: “Sir, I am
not a beggar.” Her face is hidden beneath a burqa, the head-to-toe
shroud all Afghan women must wear in public.
5. We are sometimes taking up to 10 hours to make a journey that usually
takes 90 minutes.
6. No 10 said the prime minister, who had been expected to leave today,
believed the next few days were “crucial” in the efforts to agree a United
Nations Security Council resolution on a ceasefire.
7. Philip Blake had just finished his eighteen holes, and he had been on his
game – winning a fiver from his opponent. He was in the mood to be
friendly and expansive.
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8. Lady Dittisham – that’s who she is now. Open any Tatler and you’re
sure to find her.
9. Yes, the case had made a great stir. Because of Crale being such a wellknown man. His pictures were very fine – very fine indeed. Two of them
were in the Tate. Not that that meant anything.
10. The prosecutor, wearing a blue military-style uniform as is customary,
swept in, three stars on his shoulder.
11. If Whiz had money, you’d never know it, at least not on the inside. His
eight-by-twelve cell was bare except for stacks of financial publications.
12. Our worst fears are coming true. Every aspect of Russian society and
culture is cracking and crumbling. Democracy is a joke. Capitalism is a
nightmare. We thought we could McDonaldize the damned place, and
it’s been a disaster.
13. Hundreds of passengers spill off express trains from Hungary and
Slovakia, whose border lies about 50 kilometers away from the Austrian
capital. Many are border commuters regarded warily by Austrians who
fear they are a harbinger of an invasion of cheap, unskilled workers.
14. ‘It’s a tired issue,’ Lake said. And he was tired of grappling with it. He’d
been for abortions, against abortions, soft on reproductive rights, tough
on reproductive rights, pro-choice, pro-child, anti-women, embraced by
the feminists. In his fourteen years on Capitol Hill he’d been chased all
over the abortion minefield, getting bloodied with each new strategic
move.
15. He sets a tray before me: an unopened tube of Ritz crackers, a small jar
of honey with the plastic seal around the lid, and a twelve-ounce can of
Fresca, room temperature.
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Вправа 13. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
означень
1. The American team, which reached Bam by midday, came despite longsevered diplomatic relations and President George W. Bush’s naming of
Iran as part of an “axis of evil” with Iraq and North Korea.
2. Saddam Hussein’s capture gave Bush a cause for year-end celebration,
and he also used the news conference to declare that after a long
slowdown, the economy is strong and “getting stronger.”
3. On Feb. 27, 1968, America’s most trusted anchor, CBS’s Walter
Cronkite, concluded a special report from Vietnam by saying that the
“only rational way out” was a negotiated end to the war.
4. ‘That’s peremptory challenge number one for the plaintiff,’ Harkin said,
making a note. A small victory for the defense. Based on a last-second
decision, Durr Cable had been prepared to strike him as well.
5. And so his first impulse, after the jolt, was to call them down, make ‘em
stop it; and they’d talk about it later. Then he instantly realized that it
seemed horribly unpatriotic and maybe even downright sinful to interrupt
a group of well-meaning citizens as if they took a moment to honor their
flag.
6. While Boeing’s F-15 has destroyed more than 100 enemy aircraft
without ever losing a dogfight, leaked reports of secret Korean Air Force
flight tests suggest pilots prefer the cutting-edge technology of the
European and French planes.
7. In Columbia, a vast gulf between the poor and the wealthy has given rise
to the world’s largest kidnapping industry.
8. At the root of the conflict is a power struggle among different clans that
owe allegiance to traditional leaders and above any government.
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9. She flung up her defiant chin. She said: ‘Look at me. You’d say if you
met me: “There goes a girl who’s got nothing to worry about!” But
already I’d begun to ask questions. About my mother and father. I’d have
been bound to find out who they were and what they did.’
10. The Council for the Defence leaned back stretching out his long legs. His
face took on a judicial, appraising look.
11. Very much what he had expected. Meredith Blake resembled
superficially every other English country gentleman of straitened means
and outdoor tastes.
12. Meredith Blake was not the man to persuade anyone into or out of any
course. His well-meaning attempts would always be set aside –
indulgently usually, without anger, but definitely set aside. They would
not carry weight. He was essentially an ineffective man.
13. Hydrogen can be used in fuel cells in vehicles, homes and power
stations. Many predict that hydrogen could be the fuel that provides the
basis for a future ‘hydrogen economy.’
14. The judge presiding over Gen.Radislav Krstic’s case pronounced him
“evil” incarnate.
15. It seems much longer, but only half a year ago Europe heaved a great
collective sigh of relief.
16. He pecked out his letters with both index fingers, one feeble key at a
time, hunched over his old Underwood manual on a rolltop desk.
Вправа 14. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
атрибутивних словосполучень
1. The discouragement of ‘arms race”, such as the pre 1914 Dreadnought
battleship ‘race’ and the Cold War nuclear armaments competition,
may play a role in the aversion of conflict.
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2. Shell is aiming to expand its consumer marketing activity by, for
instance, supplying gas, electricity and energy advice.
3. There is a full recognition that the economy will not continue to develop
unless it adopts a foreign-investor-friendly policies.
4. “Columbia is a nation of immense social callousness and injustice,” said
Sen. Rafael Orduz, a member of the congressional peace commission.
5. Last year the Belgian state extracted more than 40 percent of the average
taxpayer’s earnings in taxes and social security contributions – the
highest figure for any country in Europe. Even the Danes, the tax-andspend champions of welfare-generous Scandinavia, trail by almost
four points.
6. The majority of English mother-tongue applicants for translation posts
in the European Commission fail because of the poor knowledge of their
English.
7. At the time he said that the United States would participate in a fivenation security guarantee to North Korea if North Korea dismantled all
of its nuclear weapons programs.
8. The bombings, the widest in scale in the Iraqi capital since the
December 13 capture of Saddam Hussein, followed warnings of a wave
of spectacular attacks during the holiday season.
9. A U.S. military spokesman said three or four rockets struck in the
vicinity of the U.S.-led Coalition Provisional Authority complex in the
center of Baghdad on the western bank of the river Tigris.
10. The Organization for the Security and Cooperation in Europe had sent a
400-member team to monitor the campaign for 450 seats in Russia’s
lower house of Parliament, the State Duma.
11. An elderly man approached to distribute leaflets from a visa advisory
service in a shady courtyard across the street.
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12. The French national school system has been a machine for assimilating
Corsicans, Bretons, Basques, patois-speakers from other regions, and
then East European Jews, Poles, Spaniards, Italians, Portuguese,
Vietnamese and sub-Saharan Africans. However, the machine has not
worked in the same way for Algerian, Moroccan and Tunisian Muslims,
which is the reason there is a head scarf controversy.
13. According to the National Science Foundation, the number of scientists
from China, Taiwan and India who intend to remain in the United States
has been declining steadily since the late 1990s, while many U.S.-born
scientists who were inspired by the post-Sputnik push for research are
retiring.
14. And so for three weeks they played the he’srunning-from-me game
until their people quietly worked out the details.
15. His persistence wasn’t offensive. It had none of the I-secretely-knowwhat-you-want-and-need machism which Fran had learned to recognize
from a distance like a waving flag and which made her shoot on sight.
16. By the 1970s, U.S. courts had dismissed every possible big-is-bad
argument as unproved by the economic facts.
17. The success of a company depends on its having a strong product
identity.
Вправа 15. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
фразеологізмів і сталих словосполучень
1. I’d love to. ValueNow was a typical online offering, lots of hype, lots of
red ink on the books.
2. Sure Tarry had had a bad four years as governor, but the economy had
gone south on him.
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3. When the client list was pared to the core, only one case required an
office visit. It was an ongoing child support matter, and Trevor had
represented the woman for three years. He couldn’t simply give her the
boot.
4. If His Honor had a chip on his shoulder, it didn’t last long. After a few
uncertain hellos and good mornings, he said, starting badly, ‘I’m a little
bit disturbed by this.’
5. They’re all here, waiting and waiting, though they don’t mind. They’d
stand naked in the blizzard for what I’m about to do.
6. So it went on, at a snail’s pace; but at least the snail knew where it
wanted to go.
7. “Christmas, three years back. Ring a bell?” – “What bell’s that, old
boy?” Jerry asked, still pressed against the wall. “A festive bell,” said
Stubbs, with a hangman’s smile.
8. It is becoming increasingly clear that we can straddle the fence no longer.
America must make up its mind about what sort of world it wants to live
in.
9. The European Union is expected to reject, for the first time ever, a
marriage between two giant American corporations, General Electric and
Honeywell, that had already been blessed by U.S. authorities. Treasury
Secretary Paul O’Neill warned last week that EU intervention in the deal
is “off the wall.”
10.Depleach said almost with a splutter: ‘Oh, damn it all, man, you can’t
flog a dead horse. It’s all over and done with years ago.’
11.She was on Mrs Crale’s side entirely, you see. Up in arms for her. But
she was an honest woman and gave her evidence truthfully without
trying to minimize it in any way.
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12.No, no. I just know enough not to start kicking against the pricks. I dare
say you’ll do it less offensively than many others.
13.He said that that wasn’t his fault. It was Elsa who had insisted on spilling
the beans. I said, Why? And he said that she had had some idea that it
wasn’t straight otherwise. She wanted everything to be clear and above
board. Well, of course, in a way, one could understand that and respect
the girl for it.
14.‘The only person who does not seem to have been affected by it was
Amyas Crale,’ said Poirot. ‘And why? Because he was a rank egoist. I
remember him now. Grinning at me as he went off saying: “Don’t worry,
Merry. Everything’s going to pan out.”
15.Well, she was a nice kid, but she was inclined to run wild. Always up to
something or other. Put a slug or something down Amyas’s back one day
when he was hard at work painting. He went up in smoke. Cursed her up
and down dale. It was after that that he insisted on this boarding school
idea.
16.He was pleased to see me and said as soon as we were alone: “Thank
goodness you’ve turned up, Phil. Living in a house with four women is
enough to send any man clean off his chump. Between them all they’ll
send me into a lunatic asylum.”
17.And she went on. ‘I’m thirty-four, you know, Mary. And we’ve been
married ten years. It looks I can’t hold a candle to this Elsa child, and I
know it.’ I said: ‘But you know, Caroline, you know – that Amyas is
really devoted to you?’
18.He said she was extremely nice. ‘In fact,’ he said, ‘she’s quite adorable –
and I adore her. So put that in your pipe, young Elsa, and smoke it.’
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Вправа 16. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
іншомовних слів, вжитих в тексті
1. As a unifying Europe asserts its regulatory muscles, its entrepreneurs are
in flight to the United States, where they are less subject to what the
French call dirigisme, or direction by bureaucrats.
2. Environmentalists stepped in 40 years ago and made Madagascar a cause
célèbre, but 150,000 hectares of forest are still disappearing each year.
3. The reduction ad absurdum of all this is the historic struggle for selfdetermination and international recognition of the Vlachs.
4. I said to him that Miss Greer was a fully sophisticated twenty. He said:
‘Anyway, that’s under age. She can’t know what she’s doing.’ Poor old
Meredith. Always the chivalrous pukka sahib. I said: ‘Don’t worry, old
boy. She knows what she’s doing, and she likes it!’
5. Sharon offers, in effect, the status quo, with the hope of reduced
violence.
6. Talking to dog-owners’ associations, veterinarians, people in the street,
he believes he tapped into a new zeitgeist.
7. When Khieu joined the Khmer Rouge in 1975, he was the ideal tabula
rasa on which to write a revolution: he was young (15), illiterate and
filled with anti-imperialist hatred.
8. One reason the progress is happening now is that in the last two or three
years there’s been a sea change in Latin America; de facto apartheid is no
longer acceptable.
9. She knows it’s a steep climb to that glamorous aerie where Brazilian
übermodel Gisele reigns.
10. In fact, the public is so pleased with the yin and yang of the partnership
between Peres and Sharon, polls show that a new party led by the men
would garner the majority support in Israel.
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11. The German government keeps tens of thousands of war refugees barred
from labor market. Even though one of them, Kosovar Imer Duraku, has
learned German, taken a computer course and found an employer who
wants him as a paralegal, the local labor office keeps saying nein. His
children have stamps in their passports that say all work or education
beyond high school is verboten.
12. Once Karzai begins to develop an independent power base, his bonhomie
could evaporate quickly.
13. Accustomed to relying on forceful women – his wife, his mother, his
communication czar Karen Hughes – Bush is obviously comfortable with
Condoleezza Rice.
14. The British Empire in its final form gave the sense of making positive
progress to England: at one and the same time a raison d’étre, a mission,
a distraction from everyday tedium, and an object of satisfactory
contemplation.
15. The Roman Empire was not extended in the interests of peace but of
commerce and profit: the Pax Romana was necessary in order to ensure
that provinces got on with the task of enriching Rome and the
aristocratic, mercantile and military family groups at the apex of its
social pyramid.
16. Despite Roman attempts to conquer northwards, Hadrian’s Wall was to
remain the outermost boundary of the empire. In the mid-second century,
there was a serious revolt among the Brigantes, and after this had been
crushed, their civitas, or administrative state, was broken up and their
territory largely taken into imperial control.
17. Here was the harvest of new science in an age of brilliant scientists –
from the physics of Bernoulli to the natural history of Buffon and the
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sociology of Quesnay. Its articles challenged the ideas on which the
tottering ancient régime relied.
18. Their fears are based on a striking barrage of initiatives, products,
research projects and outright jihads that constitute a raging return of the
dominant Microsoft of old.
Вправа 17. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
алюзій та гри слів
1. With the initial shock of the violent quake easing slightly, Bam and its
environs on Monday already were taking stock, embarking on the first
tentative steps in the Herculean cleanup and reconstruction tasks that
will require years to complete.
2. If you listed all new Microsoft initiatives, products and research projects
on a PowerPoint slide, it would contain more bullets than Bonnie and
Clyde.
3. With his downfall, the Pandora’s box lies open for every future
president to face.
4. Now the deputy Mayor of the City of Light is set out to prove it. Many
Parisians don’t realize what’s coming, how lives and lifestyles will soon
be transformed.
5. If you have to shoot yourself in the foot, should it be the right or the left?
Italian Prime Minister Silvio Berlusconi faced that Hobbesian choice
last week.
6. The starting point of talking to our allies should be that they observe the
Hippocratic counsel – “do no harm.”
7. The Industrial Revolution was a necessary precursor to the work of
Charles Darwin. Without the cutting of canals across the country,
William Smith would have never documented the strata of the rocks, and
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the imagined birth date of the Earth might have been stayed at
Archbishop Ussher’s 4004 D.C.
8. What stands in our way? The prospect of another winter of discontent? I
suppose it might. But I prefer to believe that certain lessons have been
learned from experience, that we are coming, slowly, painfully to an
autumn of understanding. And I hope that it will be followed by a
winter of common sense.
9. Let Labour’s Orwellian nightmare of the left be the spur for us to
dedicate, with a new urgency, our every ounce of energy and moral
strength to rebuild the fortune of this free nation.
10. Joseph Connor, former chief of the U.S. accounting firm Price
Waterhouse, the first businessman ever to be put in charge of U.N.
administration and management, has begun rigorous managementtraining and performance-evaluation systems for Secretariat employees,
which could be the first steps toward creating a professional international
civil service in place of what now amounts to a gargantuan politicalpatronage system.
11. Jews began to return to England in the seventeenth century, a process
legitimized by Oliver Cromwell during the Commonwealth: the ‘People
of the Book’ were regarded with respect by the Old Testament-reading
Puritans.
12. Governor Tarry looked Quayle-like at the camera, the frozen stare of a
deer in headlights. A few of Lake’s people in the audience laughed just
loud enough to be heard.
13. The special problem of the seeker in the age of profits was revealed in
the celebrated life of Job. And the Job Syndrome would carry a warning
for all over-confident seekers to come. The story of Job is a parable of
how a man makes his own problems in his search for purpose.
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Вправа 18. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
прийменників та сполучників
1. Russian President Vladimir Putin, commenting on the results of
Parliamentary elections, noted that the low turnout – while a
disappointing 56 percent of eligible voters – was close to the turnouts in
Britain and Canada.
2. The big danger to America these days is not missiles, which have a
return address. It’s suitcase bombs and biological agents. And even while
Bush hints at rewarding Russia on the ABM issue, Moscow still refuses
to cooperate fully on non-proliferation matters.
3. While refusing to resume talks with Taiwan until the island accepts the
“one China” principle, Beijing continues to encourage greater Taiwanese
investment.
4. Though German conservatives still like to play on popular fears of
Uberfremdung – literally, “overforeignerization” – there’s now a broad if
reluctant consensus that the country needs more immigrants to fill jobs
and balance the aging population.
5. As Britain gropes its way from aging welfare state to entrepreneurial
society, Asian immigrants are giving it a huge boost.
6. As the United Nations and the coalition of countries fighting against
terrorism work to form the next Afghan government, we must insist that
Afghan women be included in any leadership coalition that will help
shape Afghanistan’s future.
7. Police stood by as the looters ransacked his house, then threw in
Molotov cocktails.
8. Minutes later, with snow-streaked peaks a few hundred feet below us,
the vintage engine starts to cough and sputter.
208

9. President George W. Bush announced last week that the United States
would withdraw from the antiballistic missile treaty in six months, but he
emerged unscathed politically. With the war on terror, “Who’s going to
complain?” said a former Clinton official.
10. With public anger surging over the 9/11 terrorist acts and the president’s
approval ratings staying above 80 percent in the latest NEWSWEEK Poll,
the Bush administration has, in essence, a political license to kill
terrorists.
11. With a steel war brewing, you’ll be hearing a lot in coming weeks about
how Europeans and Asians are “dumping” on America.
12. On March 6, 1945 Winston Churchill delivered a dramatic speech at
Fulton, Missouri, with Truman sitting on the platform during the
address.
13. The lawyer left with Anastasiya Baburova, a 25-year-old freelance
journalist with the Novaya Gazeta newspaper.
14. Famous old U.S. steel companies like Bethlehem and U.S. Steel have
been losing sales for decades to high-tech competition both abroad and at
home in the form of new American mini-mills.
15. The fighting has caused thousands of Albanian civilians to flee. Over the
protests from the Red Cross and other agencies, men have been separated
from women and taken by police.
16. Shoemaker knew that once a new asteroid or comet was spotted and its
orbit determined, astronomers could calculate, often decades in advance,
if it presented a threat – if, on one of its future passes, it would cross the
Earth’s orbit when the planet was at the same point.
Вправа 19. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
пасивного стану
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1. Now it was just another part of the show. He sat down carefully, making
sure the rows of curls bouncing upon his shoulders were given ample
chance to be seen, then he opened a thick red leather book which served
as the official record for the court.
2. Rook took the witness chair, and began his narrative. The usual rules of
procedure and evidence were dispensed with so that the truth could be
arrived at quickly, whatever form it might take.
3. He was quickly cleared through CIA security at Langley, and was very
pleased to see a preferred parking space waiting for him, along with two
plainclothes security personnel.
4. Aboard the helicopter he was handcuffed and flown to Eagle base near
the Muslim city of Tuzla in Bosnia.
5. Hercule Poirot looked with interest and appreciation at the young woman
who was being ushered into the room.
6. As election day approached, both presidential candidates were given a
CIA briefing, sketching out the shape of the world the winner would
inherit.
7. Operating under stringent rules of engagement and on scant resources,
the 29,000 Blue Helmets deployed in Bosnia have by turns been shot at,
taken hostage and otherwise humiliated.
8. Beyond their traditional tasks, Blue Helmets are asked to ensure the
large-scale delivery of humanitarian aid in combat zones, supervise the
demobilization of armed factions, monitor elections, repatriate refugees,
establish safe areas, even build or rebuild civil institutions.
9. Six Bosnian government-held enclaves were to be garrisoned and
supposedly protected by small Blue Helmet contingents forbidden to use
force except in self-defense.
10. Much of English industry was foreign-owned.
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11. The discovery and exploitation of oil and natural gas under the North Sea
had come at the most opportune possible moment in the late 1960s, but
the reserves were being quickly depleted.
12. Ceasar’s landing in England was opposed at first, but the Britons
surrendered, only to attack again.
13. The Anglo-Saxon conquest was interrupted, not halted. By 550 the
encroachment was again in full swing.
14. It was a political imperative – namely for the Security Council to be seen
as doing something when individual member states were unwilling to
act.
15. It was Anthony Eden who chose for us the goal of “a property-owning
democracy”. But for all the time that I have been in public affairs, that
has been beyond the reach of so many, who were denied the right to the
most basic ownership of all – the homes in which they live.
Вправа 20. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
інфінітива
1. Eleven times in the past several months, a brigade combat team from the
U.S. Army’s 4th Infantry Division thought they had a bead on Saddam
and launched raids to kill or capture him, only to come up empty,
sometimes missing their man by only a matter of hours, military officials
here said.
2. Khieu’s task was horrifyingly simple: he had to keep his emaciated
prisoners shackled to the floor, making sure they stayed alive long
enough to be tortured, executed and thrown into the mass graves that
would come to be known as the Killing fields.
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3. “We can’t go on like this,” says Rupert Colville of the U.N. High
commission on Refugees. “Building walls higher and higher only to find
people tunneling under them and dying in the process.”
4. The volunteer force would be withdrawn as soon as possible, to be
replaced, if necessary, by an ordinary peacekeeping force.
5. Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and President
Mohammad Khatami made separate visits to the city of Bam, devastated
by a ruinous earthquake, both pledging to rebuild it to be better than
before.
6. President Bush said Monday that Saddam Hussein will be put on public
trial for his crimes, in a manner to be set in consultation with Iraqis
brutalized across three decades of tyranny.
7. He pointed to progress recently made on allowing languages and
characters other than Roman to be used for Internet addresses. Since
October, countries have been able to register domain names using
Chinese (both simplified and traditional), Japanese and Korean, with
Vietnamese and others to follow soon.
8. While there are many important debates to be had about the specifics on
the whole, the move toward more civilized rules of conduct among and
within states is a triumph.
9. The tribunal, to be jointly run by local and international judges, will be
held on Cambodian soil, where the Khmer Rouge still looms large in
government and in daily life.
10. In 1993 Victor Cárdenas became the first member of Bolivia’s
indigenous majority to be elected vice president.
11. Luis Macas, a member of the Ecuador’s National Congress, is setting up
an Intercultural University of Indigenous Peoples to offer degrees in
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natural medicine, native jurisprudence and alternative economic
development.
12. In a recent poll of 500 executives by the Taiwanese version of Business
Week, Sisy Chen, a Taiwanese TV star was the top choice to set China
policy.
13. Blair is the first British prime minister for more than a quarter century to
believe genuinely in Europe’s great adventure.
14. The government argues that tripling University annual tuition fees is
essential if Britain’s universities are to remain internationally
competitive.
15. This is what needs to change if the U.N.’s recent performance is to be
improved.
16. Whatever the reasons, the fact remains that the U.N. desperately needs a
rapid-reaction capability if it is to maintain credibility in emergencies.
Вправа 21. Перекладіть речення, звертаючи увагу на передачу
синтаксичних комплексів
1. A year ago it would have been impossible to get all countries to sign up
for a European strategic culture that fosters early, rapid and, when
necessary robust intervention.
2. Teddy Maynard was in a wheelchair and in constant pain, and even
senators got themselves driven out to Langley anytime he needed them.
3. Harkin saw him coming, and his fork froze halfway up with a meaty
grilled shrimp stuck to the end of it.
4.

Pakistani Information Minister Sheikh Rashid Ahmed told The
Associated Press that the attack appeared to have been aimed at
Musharraf, and that the Pakistani leader was safe.
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5. Along with a constitution, leaders of the European Union’s member
countries are also expected to adopt a formal security strategy.
6. The U.S. government gave a two-year contract to Icann in 1998 and was
supposed to withdraw its support when the contract expired. But the
government has not done so.
7. All other official leadership posts are held by Kim Jong Il, whose birth is
said to have been attended by miraculous signs and portents.
8. Christiane Berthiaume, of the UN World Food Programme, said: “This
road is Lebanon’s umbilical cord. This has been the only way for us to
bring in aid.”
9. ‘Court is adjourned until next week.’ T. Karl jumped to his feet, his curls
again vibrating across his shoulders, and declared, ‘Court’s adjourned.
All rise.’
10. Hair brushed back under his cap, his uniform neatly buttoned, Khieu
stares out with dark, emotionless eyes that seem frozen somewhere
between innocence and menace.
11. His children were staring at him, freckled smiles with teeth wrapped in
silver braces. His heart sank, and he knew he’d find the money. He had
to protect them.
12. With costs rising, more students enrolling and universities lagging
behind their American competitors, there is a growing sense that
universities need to look beyond the government for money.
13. In China, where officials boast about the country’s low crime rate,
November saw an unusual glut of bizarre and gruesome crimes, with
newspapers filled with sordid details about the arrests of three
suspected serial killers.
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14. Security is always tight when Musharraf travels, with roads closed to
allow his long motorcade to pass and heavily armed soldiers
surrounding his vehicle.
15. ‘I’m Aaron Lake, and you probably don’t know me. I’m running for
President because I’m scared. Scared of China and Eastern Europe and
the Middle East. Scared of a dangerous world. Scared of what’s
happened to our military. Our enemies are legion, and we cannot protect
ourselves. If elected, I will double defense spending during my term of
office.’
16. With Montesinos behind bars, the populist president-elect can now
focus on his forward-looking message at this month’s inauguration.
17. No, he was afraid there wasn’t much doubt as to Mrs Crale’s being
guilty.
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ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ
Загальні тексти
Текст 1.
The video wave has swept too far. It bears a large responsibility for the
declining interest in reading among the young. If we don’t do something to
stem the tide, the reading impulse will soon be drowned. The time-honoured
5

way of improving reading is by reading fiction. Everyone, psychologists tell
us, needs stories. Cavemen told them round their fires. Mythologies and folk
stories have been passed between generations for centuries. Most of us are
literate and in theory our fictional needs could be satisfied by reading.
But it’s not so. Today’s generation of average and below average

10

school children rely on video, television and film. While many of these
offerings may be harmless in themselves, they do nothing to build up reading
skills. They are replacing consolidatory work which turns halting mechanical
reading into the real thing. If some of the hours children spend watching
television were devoted to reading, the population would be better educated.

15

Watching a story is a totally passive pastime. Someone else has made
all the decisions about casting, set, facial expressions, tone and so on.
Reading a story is an active partnership between writer and reader. Ideas are
sketched and the mind of the reader creates the rest.
Why is dramatized fiction usurping the written kind? It is because
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children whose reading is hesitant cannot readily identify and enjoy the plot.
Watching something is easier. This is leading to a generation whose mental
processes are too stultified. The problem is that many children read very
slowly. I worry, for instance, about children who carry the same 100-word
book about with them for a fortnight. I meet them daily. They
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conscientiously decode a page or two in class and about the same again for
216

homework. It is hardly surprising that such children then declare that they
find reading boring and prefer to watch television. Their difficulty is not
reading the words – it is interpreting them. They need to be able to read fast
enough to feed the mind’s hunger for a story.
30

That means practice. Only by reading daily will a child become a
strong and independent reader. Parents need to be convinced of the
importance of preventing their children from wasting their hours on inert
viewing. Without the television the child is likely to turn to books for
entertainment.
http://www.navhindtimes.in/ilive/empty-calories-brain

Текст 2.
CHANGING THE WORLD THROUGH DISCOVERY
THE HUMAN RACE CANNOT SURVIVE ON DISCOVERY ALONE. THE
KNOWLEDGE GLEANED FROM NEW DISCOVERIES MUST BE PUT TO WORK IN
NEW TECHNOLOGIES. TODAY’S TECHNOLOGICAL WORKHORSE IS THE
5

COMPUTER, AND IT IS MOVING INTO OUR LIVES IN STRANGE AND
SURPRISING WAYS

A thin line separates a discovery from an invention. The principles of
electricity, for example, were discovered by William Gilbert in the 16th
century. The electric bulb, however, was an invention. Gilbert has been all
10

but forgotten, despite his momentous discoveries; but Thomas Edison,
inventor of the light bulb, won both fame and fortune for his electrical
inventions.
Such seem to be the disparate fates of the discoverer and the inventor.
Yet however opposed their ultimate destinies might seem, the one could not
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survive without the other. New discoveries fuel new inventions, which in
turn fuel new discoveries. This has certainly been the case in the field of
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computer science, the area of discovery and invention that is having the most
profound impact on the world today. A few decades ago no one could have
imagined that the computer would be so all-pervasive and powerful.
20

Certainly not Thomas Watson, then chairman of IBM, when he remarked in
1943: “I think there is a world market for maybe five computers.” Now we
see that the computer revolution is changing our world just as much as the
agricultural and industrial revolutions changed theirs.
Time, Special Issue. Winter 1997/1998. P. 109

Текст 3.
THE THIRD WAVE
In the brave new world of ubiquitous computing, objects will be
intelligent. Ordinary things will be able to talk to one another, think for
themselves and perform their tasks without the need for human
5

intervention
by Rod Usher
Sometimes the lumbering process of change gets a jolt: evolution
becomes revolution. Since the printing press and the steam engine, few such
surges have matched the impact of computers. It has taken a mere cursor
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click in time for room-sized mainframe computers to be shrunk to today’s
miniaturized marvels that can remember our appointments, scan the day’s
headlines and access a bewildering array of information and entertainment.
Now, we are about to enter a third wave, known by those who are bringing it
about as “ubiquitous computing.” It will see the 21 st century’s computers
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distributed throughout our public and private spaces and embedded in
everyday objects, from clothes to chairs, from coffee cups to pork chips.
“We spend millions developing amazing gadgets that go into dumb
annoying boxes,” says Neil Gershenfeld of the Massachusetts Institute of
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Technology’s Media Lab in Cambridge. “I travel with my palm-top, my
20

cellphone, my pager and my laptop, but I have to attend to their needs: the
right power adapter, software, passwords. We are at a very awkward,
adolescent stage. Computers are just good enough for us to have to carry
them, which means they can annoy us everywhere.”
Gershenfeld’s aim, and that of computer programmers and designers
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around the world, is to take computers out of their boxes and insert them into
ordinary things.
Time, Special Issue. Winter 1997/1998. P.p. 112–113

Текст 4.
THE WEATHER IN BRITAIN
The weather forecast used to be simple. For two or three minutes, just
before the radio news, or just after its television equivalent, a not especially
charismatic but always decent and quietly competent person would explain,
5

region by region, the likely weather of the next 24 hours. Prime ministers
and presidents might come and go, but the weather forecast, like the civil
servants who produced it, was eternal and, given the limits of the British
weather, reassuringly predictable.
So what has got into them recently? The bulletins are still in the same
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place in the schedules and the forecasters are still recognizably cut from the
same cloth. But the forecasts have become embarrassing. Rather like a
middle-aged relative who embarks on an ill-advised face-lift or makeover,
someone has tried to sex up the weather forecast and it is not a pretty sight.
Someone, somewhere, is trying to turn the British weather forecast

15

into an entertainment and the forecasters into drama queens. The weather
forecast used to contain facts, logically presented, and soberly expressed.
Today, it is too often an arbitrary and disorganized clutter of irrelevant
219

information about more exciting weather in other parts of the world,
exaggeration of the extremes that may soon assail us, but which rarely do,
20

and a nannyish preoccupation with the obvious – rain will produce spray on
the roads, frost could be bad for your bedding plants – about which we do
not need to be told. Perhaps there will indeed be a cold snap next week – it is
January, after all. But they are dumbing down our weather forecast and it is
time that they stopped.
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International Herald Tribune, January 24, 2004

Текст 5.
THE ASKING ANIMAL
Throughout history, from the times of Socrates to our own modern age,
the human race has sought answer to the fundamental questions of life:
Who are we and why are we here?
by Daniel J. Boorstin

5

Caught between two eternities – the vanished past and the unknown
future – human beings never cease to seek their bearings and sense of
direction. We inherit our legacy of the sciences and the arts – the works of
the great discoverers and creators, the Columbuses and Leonardos – but we
10

all remain seekers. Man is the asking animal.
In one of his works, the Welsh poet Dylan Thomas recalls his
frustration as a boy when he was given a beautiful book at Christmas that
told him everything about the wasp but “why.” All the knowledge in our
universities and all the treasures in our museums do not satisfy us.
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Western culture has witnessed at least three grand historical epochs
with a dominant spirit, enduring spokesmen and distinctive problems. We
have gone from the “Why?” to the “How?”, from the search for the purpose
to the search for causes.
220

First was the heroic way of prophets and philosophers seeking answers
20

– salvation or truth – from the God above or the reason within each of us.
Then came an age of communal seeking, pursuing civilization in the liberal
spirit. And most recently there was the age of social sciences, in which man
was ruled by the forces of history. We can draw on all these ways of seeking
in our personal search for purpose, to find meaning in the seeking.
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Time, Special Issue. Winter 1997/1998. P. 16

Текст 6.
DISCOVERING THE WORLD AROUND US
THERE ARE STILL DISCOVERIES TO BE MADE IN OUR OWN BACKYARD: IN
THE OCEANS AND RAIN FORESTS AS WELL AS IN OUTER SPACE

Young discoverers need not despair – though there are few blanks left
5

on today’s map of the world, there are still unexpected realms to be charted
in the depths of oceans, the most remote recesses of the rain forests and the
furthest reaches of outer space. Some scientists speculate there may be 10
million species – perhaps even 100 million – living on the ocean floor that
are yet to be discovered. Recent research suggests that all told some 90% of
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the world’s plants and animals still remain to be described and named (that
is, if their habitats are not destroyed before they are even found). Given these
remarkable statistics, it’s clear that the physical world still offers intrepid
explorers new frontiers of discovery.
In this section on recent discoveries of the world around us, TIME
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travels 500 m beneath the surface of the Pacific Ocean with Bruce Robinson
as he encounters a new species of luminous “jelly”; we make our way deep
into the world’s tropical rain forests, where more than a half of all life-forms
on the planet live; we look into outer space to examine the role asteroids may
have played in mass extinctions of the past and the potential threat they pose
221
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to our own civilization; and we ask whether there is life – intelligent or
otherwise – elsewhere in the universe.
John Hemming, former director of London’s Royal Geographical
Society, arguably the world’s epicenter of exploration, defines an explorer as
someone “who goes to the edge of knowledge and brings back something
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new.” The people profiled in this section fit that description perfectly. The
discoveries they have brought back from their explorations form new pieces
in the puzzle of how the world works. As the pieces fit together, we get a
glimpse of what a strange and beautiful mosaic it is.
Time, Special Issue. Winter 1997/1998. P. 33

Текст 7.
ON THE ORIGINS OF NICENESS
by Martin Ridley
Have we neglected the kinder, gentler side of human nature?
As a species, the human race has given itself a bad press. We have
5

called ourselves killer apes, with natures forged in the searing heat of violent
Pleistocene past, and depicted ourselves as moral and ecological terrorists
loosed upon a kinder, gentler natural world. Anything nice about us we are
wont to dismiss as a recent invention called civilization. Anything nasty we
attribute to evolved “human nature.” Yet modern biology no longer supports

10

this jaundiced view. It is tentatively concluding that human beings have
instincts – yes, instincts – to be kind.
The secret of this good side to human nature is that, compared with
other animals, we are uniquely ill-equipped for self-sufficiency. Like ants
and bees, we cannot live outside of a communal society. We have become so
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dependent on divisions of labor that nobody could conceivably feed, clothe
and shelter himself entirely by his own efforts. Many people regret this and
222

yearn to discover the virtues of a simpler age of self-sufficiency. But there
never was such an age for our species. Anthropologists are gradually
discovering that trade, which is an expression of divisions of labor, started in
20

the Paleolithic, before the Neanderthals were extinct from Europe. Far from
regretting the division of labor, we should celebrate it as the cause of
cooperation in society, indeed the source of our native niceness.
If society is to consist of specialists, dividing labor between them, then
a mechanism for exchanging products is needed. We are, in fact, obsessed
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with exchange, deals, contracts, bargains, fairness and reciprocity – concepts
virtually unknown to other species – because it is through exchange between
specialists that we make society more than the sum of its parts. But fair trade
requires a judicious mixture of trust and suspicion. It is no accident that the
other animals capable of rare instances of elementary reciprocity are the ones
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that live in stable communities and have relatively big brains: chimpanzees,
bottle-nosed dolphins and vampire bats. To behave reciprocally (“You
scratch my back, I’ll scratch yours”) requires each individual to be able to
recognize and remember others in order to keep a tally of favors owed and
grudges held.
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Reciprocity, though, is only part of the story. To behave reciprocally
means to swap the same favor at different times. Most of human exchange
consists instead of swapping different things at the same time. We are fairly
sure that human beings have been exchanging food between the sexes (meat
for plants) for millions of years. We suspect they have been exchanging
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artifacts for almost as long. Now, with globalization, we see such exchanges
taking place on a worldwide scale. But probably the most ancient form of
exchange is also the latest to go global: the exchange of information.
Information is easy to trade, because, unlike goods, you can give it away
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without losing it. Yet the rules of trade are observed even in the exchange of
45

social information, or gossip: one good morsel deserves another.
Time, Special Issue, Winter 1997/1998, p. 98

Текст 8.
WHEN UNIVERSES COLLIDE
THE INTERPLAY OF BRIGHTNESS AND SHADOW BRINGS HIDDEN FACETS OF
THE WORLD TO LIGHT
by David Deutsch
5

Thanks largely to a succession of extraordinary scientific discoveries
made over the past century or so, we now possess some extremely deep
theories about the nature and structure of reality. If we really want to
understand the world we live in, it must be through these theories and not
through our preconceptions, received opinion or even common sense. Our
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best theories are not only truer than common sense; they make far more
sense than common sense. But taking these theories – and the experiments
that corroborate them – seriously means discarding old beliefs and accepting
explanations that are so counter-intuitive that at first sight they often seem
ludicrous. One such explanation is that the universe we see around us is only
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one of a vast number that exist – some very similar to ours, some very
different. Curiously, what compels us to adopt this grand “parallel universes”
theory of reality is a deceptive simple laboratory experiment with light and
shadow.
Indeed, many of the most jarring discoveries of modern physics have
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emerged from the study of light, for almost nothing about light is as it seems.
In everyday experience, light travels only in straight lines and therefore casts
shadows that are silhouettes, similar in shape to the obstacle in the light’s
path. But one need to look only a little more closely to see the first clue to
224

the existence of parallel universes, namely that light also tends to bend and
25

fray into the shadow regions. The beam of a flashlight, for example, emits
thousands of trillions of photons (elementary particles of light) every second.
But when directed at a narrow slit in a screen, the beam does not form a
silhouette of the slit but instead disperses into an intricate pattern of
brightness and shadow. When a second, identical slit is opened up in the

30

same screen, the resulting pattern of shadows is radically different from –
instead of a merely doubled image of – the single slit pattern. There are
places that are illuminated in the single-slit pattern but actually go dark when
the second slit is opened. This phenomenon was known to 19 th century
physics, and the prevailing explanation was that light coming through the
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new slit interfered with the light from the original slit, deflecting both into
the new pattern.
But this explanation is ruled out by an astonishing experimental result:
if the experiment is performed with only a single photon at a time, the
interference still occurs, and the patterns of shadows are exactly as they were
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when trillions of photons were pouring through the slits.
Time, Special Issue. Winter 1997/1998. P.p. 165–166

Текст 9.
The immediate object of world culture is to break through the
premature closures, the corrosive conflicts, and the cyclical frustrations of
history. This breakthrough would enable modern man to take advantage of
the peculiar circumstances today that favor a universalism that earlier periods
5

could only dream about. But the ultimate purpose of One World culture is to
widen the human prospect and open up new domains – on earth, not in
interstellar space – for human development. If the chief result of a world
civilization were only to provide each individual with a television set, a
225

motor car, a social security card, and a one-way ticket on a spaceship, one
10

might as well turn the planet over at once to post-historic man.
The resources for this human transformation have been available for
only little more than a century; and many of the technical instruments and
corporate agencies have still to be shaped. But for the first time in history,
man now begins to know his planet as a whole and to respond to all the
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peoples who inhabit it: that is, he begins to see his own multiple image in a
common mirror, or rather, in a moving picture that traverses backward and
forward the dimension of time. Since the exploration of the earth was
undertaken by Western man before he was spiritually prepared for it, the
peoples and regions that were drawn together by trade, colonization, and
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conquest lost many of the most precious attributes of their cultures and their
personalities. The New World expansion barbarized the conquerors instead
of civilizing the conquered. By the same token, Western man impoverished
his own future development, too, for the heritage he mangled and often
extirpated was also his own, as a member of the human race. In his land
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hunger, in his greed for gold and silver, for coal and iron and oil, Western
man overlooked or even despised far greater riches.
Though our dawning sense of interdependence and unity comes too
belatedly to repair all the damage that has been done, we see that even the
residue of past cultures still holds more values than any single nation has yet
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created or expressed. By his very consciousness of history, modern man may
free himself at last from unconscious compulsions, derived from situations
he has outlived, which continue to push him off the highway of development
into rubbish-filled blind alleys. Yet if he achieves a fresh understanding of
the potentialities he has buried through his own failure to know himself, he
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may repair his shattered confidence in his future and throw open new vistas.
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The survey of human existence as a whole that has gone on
systematically only for the last four centuries has not alone naturalized man
by bringing him within the cycle of cosmic, geological, and biological
processes: it has likewise humanized nature and made it more closely than
40

ever before an integral part of human consciousness. Man’s own creative
works, whether they are a temple, an atomic pile, or a mathematical theorem,
are themselves expressions of nature and witnesses of potentialities that were
latent in the atom and in the formative process that built up, in rhythmic
series, the stable elements.
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Whatever the ultimate realities, that which man knows of nature is
conditioned by his self, and it changes from moment to moment and age to
age as his experience matures and his capacity for symbolic interpretation
grows. His feelings and emotions, his drives and his devices, are as much a
part of this reality as his thoughts, for his very concept of an “objective”,
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neutral world without feelings and values was itself the product of a
particular moment in his own self-development whose limitations he has
now become aware of. Yet whatever man knows of himself is conditioned by
nature: so that the more exact, the more self-detached, becomes his
perception of natural processes, the more fully does he free himself from the
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delusions of arbitrary subjectivity.
This exploration of nature has naturally opened up man’s inner
history, too. Within the individual soul man finds in symbolic form a whole
universe that seems to contain the scattered debris of past cultures and the
germinal nodes of future ones.
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Lewis Mumford
The Transformations of Man
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Промови видатних людей
Текст 10.
ABRAHAM LINCOLN
GETTYSBURG ADDRESS
5

The Gettysburg Address is a speech by U.S. President Abraham Lincoln delivered during the American
Civil War, on the afternoon of Thursday, November 19, 1863, at the dedication of the Soldiers’ National
Cemetery in Gettysburg, Pennsylvania, four and a half months after the Union armies defeated those of the
Confederacy at the Battle of Gettysburg.
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Fourscore and seven years ago our fathers brought forth on this continent
a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men
are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that
nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met
on a great battlefield of that war.
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We have come to dedicate a portion of that field as a final resting-place
for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether
fitting and proper that we should do this.
But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we
cannot hallow this ground. The brave men, living and dead who struggled here
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have consecrated it far above our poor power to add or detract.
The world will little note nor long remember what we say here, but it can
never forget what they did here. It is for us the living rather to be dedicated here
to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly
advanced.

25

It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before
us – that from these honoured dead we take increased devotion to that cause for
which they gave the last full measure of devotion – that we here highly resolve
228

that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have
a new birth freedom, and that government of the people, by the people, for the
30

people shall not perish from the earth.
http://www.famous-speeches-and-speech-topics.info/presidentialspeeches/abraham-lincoln-the-gettysburg-address.htm

Текст 11.
GEORGE CATLETT MARSHALL
THE “MARSHALL PLAN” SPEECH AT HARVARD UNIVERSITY
(5 June 1947)
(abridged)

5

The speech by the US Secretary of State George Marshall initiated the post-war European Aid Program
commonly known as the Marshall Plan. The speech broadly outlined for Europeans to create their own plan
for rebuilding Europe after WWII, funded by the United States. Marshall received the Nobel Peace Prize for
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the plan in 1953.

I need not tell you, gentlemen, that the world situation is very serious.
That must be apparent to all intelligent people. I think one difficulty is that
the problem is one of such enormous complexity that the very mass of facts
15

presented to the public by press and radio make it exceedingly difficult for
the man in the street to reach a clear appraisement of the situation.
Furthermore, the people of this country are distant from the troubled areas of
the earth and it is hard for them to comprehend the plight and consequent
reactions of the long-suffering peoples, and the effect of those reactions on
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their governments in connection with our efforts to promote peace in the
world.
In considering the requirements for the rehabilitation of Europe, the
physical loss of life, the visible destruction of cities, factories, mines and
229

railroads was correctly estimated but it has become obvious during recent
25

months that this visible destruction was probably less serious than the
dislocation of the entire fabric of European economy. For the past 10 years
conditions have been highly abnormal. The feverish preparation for war and
the more feverish maintenance of the war effort engulfed all aspects of
national economies. Machinery has fallen into disrepair or is entirely
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obsolete. Under the arbitrary and destructive Nazi rule, virtually every
possible enterprise was geared into the German war machine. Long-standing
commercial ties, private institutions, banks, insurance companies, and
shipping companies disappeared, through loss of capital, absorption through
nationalization, or by simple destruction. In many countries, confidence in
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the local currency has been severely shaken. The breakdown of the business
structure of Europe during the war was complete. Recovery has been
seriously retarded by the fact that two years after the close of hostilities a
peace settlement with Germany and Austria has not been agreed upon. But
even given a more prompt solution of these difficult problems the
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rehabilitation of the economic structure of Europe quite evidently will
require a much longer time and greater effort than had been foreseen.
There is a phase of this matter which is both interesting and serious.
The farmer has always produced the foodstuffs to exchange with the city
dweller for the other necessities of life. This division of labor is the basis of
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modern civilization. At the present time it is threatened with breakdown. The
town and city industries are not producing adequate goods to exchange with
the food producing farmer. Raw materials and fuel are in short supply.
Machinery is lacking or worn out. The farmer or the peasant cannot find the
goods for sale which he desires to purchase. So the sale of his farm produce
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for money which he cannot use seems to him an unprofitable transaction. He,
therefore, has withdrawn many fields from crop cultivation and is using them
230

for grazing. He feeds more grain to stock and finds for himself and his
family an ample supply of food, however short he may be on clothing and
the other ordinary gadgets of civilization. Meanwhile people in the cities are
55

short of food and fuel. So the governments are forced to use their foreign
money and credits to procure these necessities abroad. This process exhausts
funds which are urgently needed for reconstruction. Thus a very serious
situation is rapidly developing which bodes no good for the world. The
modern system of the division of labor upon which the exchange of products
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is based is in danger of breaking down.
The truth of the matter is that Europe’s requirements for the next three
or four years of foreign food and other essential products – principally from
America – are so much greater than her present ability to pay that she must
have substantial additional help or face economic, social, and political
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deterioration of a very grave character.
The remedy lies in breaking the vicious circle and restoring the
confidence of the European people in the economic future of their own
countries and of Europe as a whole. The manufacturer and the farmer
throughout wide areas must be able and willing to exchange their products
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for currencies the continuing value of which is not open to question.
Aside from the demoralizing effect on the world at large and the
possibilities of disturbances arising as a result of the desperation of the
people concerned, the consequences to the economy of the United States
should be apparent to all. It is logical that the United States should do
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whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in
the world, without which there can be no political stability and no assured
peace. Our policy is directed not against any country or doctrine but against
hunger, poverty, desperation and chaos. Its purpose should be the revival of a
working economy in the world so as to permit the emergence of political and
231
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social conditions in which free institutions can exist. Such assistance, I am
convinced, must not be on a piecemeal basis as various crises develop. Any
assistance that this Government may render in the future should provide a
cure rather than a mere palliative. Any government that is willing to assist in
the task of recovery will find full co-operation I am sure, on the part of the
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United States Government. Any government which maneuvers to block the
recovery of other countries cannot expect help from us. Furthermore,
governments, political parties, or groups which seek to perpetuate human
misery in order to profit therefrom politically or otherwise will encounter the
opposition of the United States.
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It is already evident that, before the United States Government can
proceed much further in its efforts to alleviate the situation and help start the
European world on its way to recovery, there must be some agreement
among the countries of Europe as to the requirements of the situation and the
part those countries themselves will take in order to give proper effect to
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whatever action might be undertaken by this Government. It would be
neither fitting nor efficacious for this Government to undertake to draw up
unilaterally a program designed to place Europe on its feet economically.
This is the business of the Europeans. The initiative, I think, must come from
Europe. The role of this country should consist of friendly aid in the drafting
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of a European program and of later support of such a program so far as it
may be practical for us to do so. The program should be a joint one, agreed
to by a number, if not all European nations.
An essential part of any successful action on the part of the United
States is an understanding on the part of the people of America of the
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character of the problem and the remedies to be applied. Political passion
and prejudice should have no part. With foresight, and a willingness on the
part of our people to face up to the vast responsibility which history has
232

clearly placed upon our country, the difficulties I have outlined can and will
be overcome.
110

http://www.oecd.org/general/themarshallplanspeechatharvarduniversity5june194
7.htm

Текст 12.
JAWAHARLAL NEHRU
INDEPENDENCE DAY SPEECH
(abridged)
5
The first Prime Minister of independent India was a man, who could influence the masses with his oration.
He was an immensely learned man and could feel the pulse of the masses. Nehru's Message to the Nation on
the Independence Day was delivered on the brink of midnight of the 14th of August, 1947. The speech
focused on various topics related to India and the freedom that she had achieved from the shackles of
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British colonial rule. The speech also encourages and inspires the countrymen to wake from the long
slumber and take steps for the upliftment and development of India.

Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes
when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very
15

substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps,
India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but
rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age
ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is
fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the
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service of India and her people and to the still larger cause of humanity.
At the dawn of history India started on her unending quest, and
trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success
and her failures. Through good and ill fortune alike she has never lost sight
of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a
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period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we
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celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater
triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise
enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future?
Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon
30

this Assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India.
Before the birth of freedom we have endured all the pains of labour and our
hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains
continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that
beckons to us now.
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That future is not one of ease or resting but of incessant striving so that
we may fulfil the pledges we have so often taken and the one we shall take
today. The service of India means the service of the millions who suffer. It
means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of
opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to
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wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there
are tears and suffering, so long our work will not be over.
And so we have to labour and to work, and work hard, to give reality
to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for
all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of
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them to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible;
so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this One World
that can no longer be split into isolated fragments.
To the people of India, whose representatives we are, we make an
appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no
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time for petty and destructive criticism, no time for ill-will or blaming others.
We have to build the noble mansion of free India where all her
children may dwell.
http://www.mapsofindia.com/personalities/nehru/message-to-nation.html
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Текст 13.
JULIUS ROBERT OPPENHEIMER
SPEECH TO THE ASSOCIATION OF LOS ALAMOS SCIENTISTS
(November 2, 1945)
(abridged)

5

Delivered 2 November 1945, in the Los Alamos National Laboratory (Los Alamos, New Mexico), which was
founded to undertake the Manhattan Project, a research and development project that produced the
first atomic bombs during World War II. This speech was given three months after Hiroshima.

10

Oppenheimer, often called the "father of the atomic bomb", explored why scientists created the atomic
bomb and considered the future cooperation between nations that would now be necessary.

I should like to talk as a fellow scientist, and at least as a fellow
worrier about the fix we are in.
15

What has happened to us – it is really rather major, it is so major that I
think in some ways one returns to the greatest developments of the twentieth
century, to the discovery of relativity, and to the whole development of
atomic theory and its interpretation in terms of complementarity, for analogy.
These things, as you know, forced us to re-consider the relations between
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science and common sense. They forced on us the recognition that the fact
that we were in the habit of talking a certain language and using certain
concepts did not necessarily imply that there was anything in the real world
to correspond to these. They forced us to be prepared for the inadequacy of
the ways in which human beings attempted to deal with reality, for that
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reality. In some ways I think these virtues, which scientists quite reluctantly
were forced to learn by the nature of the world they were studying, may be
useful even today in preparing us for somewhat more radical views of what
the issues are than would be natural or easy for people who had not been
through this experience.
235
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In considering what the situation of science is, it may be helpful to
think a little of what people said and felt of their motives in coming into this
job. There was in the first place the great concern that our enemy might
develop these weapons before we did, and the feeling – at least, in the early
days, the very strong feeling – that without atomic weapons it might be very
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difficult, it might be an impossible, it might be an incredibly long thing to
win the war. These things wore off a little as it became clear that the war
would be won in any case. Some people, I think, were motivated by
curiosity, and rightly so; and some by a sense of adventure, and rightly so.
Others had more political arguments and said, “Well, we know that atomic
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weapons are in principle possible, and it is not right that the threat of their
unrealized possibility should hang over the world. It is right that the world
should know what can be done in their field and deal with it.” And there was
finally, and I think rightly, the feeling that there was probably no place in the
world where the development of atomic weapons would have a better chance

45

of leading to a reasonable solution, and a smaller chance of leading to
disaster, than within the United States. I believe all these things that people
said are true, and I think I said them all myself at one time or another.
But when you come right down to it the reason that we did this job is
because it was an organic necessity. If you are a scientist you cannot stop
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such a thing. If you are a scientist you believe that it is good to find out how
the world works; that it is good to find out what the realities are; that it is
good to turn over to mankind at large the greatest possible power to control
the world and to deal with it according to its lights and its values.
There has been a lot of talk about the evil of secrecy, of concealment,
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of control, of security. Some of that talk has been on a rather low plane,
limited really to saying that it is difficult or inconvenient to work in a world
where you are not free to do what you want. I think that the talk has been
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justified, and that the almost unanimous resistance of scientists to the
imposition of control and secrecy is a justified position, but I think that the
60

reason for it may lie a little deeper. I think that it comes from the fact that
secrecy strikes at the very root of what science is, and what it is for. It is not
possible to be a scientist unless you believe that it is good to learn. It is not
good to be a scientist, and it is not possible, unless you think that it is of the
highest value to share your knowledge, to share it with anyone who is
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interested. It is not possible to be a scientist unless you believe that the
knowledge of the world, and the power which this gives, is a thing which is
of intrinsic value to humanity, and that you are using it to help in the spread
of knowledge, and are willing to take the consequences.
I think it is true to say that atomic weapons are a peril which affect
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everyone in the world, and in that sense a completely common problem, as
common a problem as it was for the Allies to defeat the Nazis. I think that in
order to handle this common problem there must be a complete sense of
community responsibility. I do not think that one may expect that people will
contribute to the solution of the problem until they are aware of their ability
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to take part in the solution. I think that it is a field in which the
implementation of such a common responsibility has certain decisive
advantages. It is a new field, in which the position of vested interests in
various parts of the world is very much less serious than in others. It is
serious in this country, and that is one of our problems. It is a new field, in
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which the role of science has been so great that it is to my mind hardly
thinkable that the international traditions of science, and the fraternity of
scientists, should not play a constructive part. It is a new field, in which just
the novelty and the special characteristics of the technical operations should
enable one to establish a community of interest which might almost be
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regarded as a pilot plant for a new type of international collaboration. I speak
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of it as a pilot plant because it is quite clear that the control of atomic
weapons cannot be in itself the unique end of such operation. The only
unique end can be a world that is united, and a world in which war will not
occur. But those things don’t happen overnight, and in this field it would
90

seem that one could get started, and get started without meeting those
insuperable obstacles which history has so often placed in the way of any
effort of cooperation. Now, this is not an easy thing, and the point I want to
make, the one point I want to hammer home, is what an enormous change in
spirit is involved. There are things which we hold very dear, and I think
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rightly hold very dear; I would say that the word democracy perhaps stood
for some of them as well as any other word. There are many parts of the
world in which there is no democracy. There are other things which we hold
dear, and which we rightly should. And when I speak of a new spirit in
international affairs I mean that even to these deepest of things which we
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cherish, and for which Americans have been willing to die – and certainly
most of us would be willing to die – even in these deepest things, we realize
that there is something more profound than that; namely, the common bond
with other men everywhere.
But there is another thing: we are not only scientists; we are men, too.
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We cannot forget our dependence on our fellow men. I mean not only our
material dependence, without which no science would be possible, and
without which we could not work; I mean also our deep moral dependence,
in that the value of science must lie in the world of men, that all our roots lie
there. These are the strongest bonds in the world, stronger than those even

110

that bind us to one another, these are the deepest bonds – that bind us to our
fellow men.
http://www.atomicarchive.com/Docs/ManhattanProject/OppyFarewell.shtml
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Текст 14.
HAROLD MACMILLAN
WIND OF CHANGE
5
The Wind of Change speech was a historically important address made by British Prime Minister Harold
Macmillan to the Parliament of South Africa , on 3 February 1960 in Cape Town. The speech signalled
clearly that the British Government intended to grant independence to many of these territories, which
indeed happened subsequently, with most of the British possessions in Africa becoming independent nations

10

in the 1960s.

It is a special privilege for me to be here in 1960 when you are
celebrating what I might call the golden wedding of the Union. At such a
time it is natural and right that you should pause to take stock of your
15

position, to look back at what you have achieved, to look forward to what
lies ahead. In the fifty years of their nationhood the people of South Africa
have built a strong economy founded upon a healthy agriculture and thriving
and resilient industries.
No one could fail to be impressed with the immense material progress
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which has been achieved. That all this has been accomplished in so short a
time is a striking testimony to the skill, energy and initiative of your people.
We in Britain are proud of the contribution we have made to this remarkable
achievement. Much of it has been financed by British capital.
As I've travelled around the Union I have found everywhere, as I
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expected, a deep preoccupation with what is happening in the rest of the
African continent. I understand and sympathise with your interests in these
events and your anxiety about them.
Ever since the break up of the Roman empire one of the constant facts
of political life in Europe has been the emergence of independent nations.
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They have come into existence over the centuries in different forms, different
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kinds of government, but all have been inspired by a deep, keen feeling of
nationalism, which has grown as the nations have grown.
In the twentieth century, and especially since the end of the war, the
processes which gave birth to the nation states of Europe have been repeated
35

all over the world. We have seen the awakening of national consciousness in
peoples who have for centuries lived in dependence upon some other power.
Fifteen years ago this movement spread through Asia. Many countries there,
of different races and civilisations, pressed their claim to an independent
national life.
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Today the same thing is happening in Africa, and the most striking of
all the impressions I have formed since I left London a month ago is of the
strength of this African national consciousness. In different places it takes
different forms, but it is happening everywhere.
The wind of change is blowing through this continent, and whether we
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like it or not, this growth of national consciousness is a political fact. We
must all accept it as a fact, and our national policies must take account of it.
Well you understand this better than anyone, you are sprung from
Europe, the home of nationalism, here in Africa you have yourselves created
a free nation. A new nation. Indeed in the history of our times yours will be

50

recorded as the first of the African nationalists. This tide of national
consciousness which is now rising in Africa, is a fact, for which both you
and we, and the other nations of the western world are ultimately
responsible.
For its causes are to be found in the achievements of western

55

civilisation, in the pushing forwards of the frontiers of knowledge, the
applying of science to the service of human needs, in the expanding of food
production, in the speeding and multiplying of the means of communication,
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and perhaps above all and more than anything else in the spread of
education.
60

As I have said, the growth of national consciousness in Africa is a
political fact, and we must accept it as such. That means, I would judge, that
we've got to come to terms with it. I sincerely believe that if we cannot do so
we may imperil the precarious balance between the East and West on which
the peace of the world depends.
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The world today is divided into three main groups. First there are what
we call the Western Powers. You in South Africa and we in Britain belong to
this group, together with our friends and allies in other parts of the
Commonwealth. In the United States of America and in Europe we call it the
Free World. Secondly there are the Communists – Russia and her satellites in
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Europe and China whose population will rise by the end of the next ten years
to the staggering total of 800 million. Thirdly, there are those parts of the
world whose people are at present uncommitted either to Communism or to
our Western ideas. In this context we think first of Asia and then of Africa.
As I see it the great issue in this second half of the twentieth century is
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whether the uncommitted peoples of Asia and Africa will swing to the East
or to the West. Will they be drawn into the Communist camp? Or will the
great experiments in self-government that are now being made in Asia and
Africa, especially within the Commonwealth, prove so successful, and by
their example so compelling, that the balance will come down in favour of
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freedom and order and justice? The struggle is joined, and it is a struggle for
the minds of men. What is now on trial is much more than our military
strength or our diplomatic and administrative skill. It is our way of life. The
uncommitted nations want to see before they choose.
http://www.famous-speeches-and-speech-topics.info/famous-speeches/harold-
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macmillan-speech-wind-of-change.htm
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Текст 15.
JOHN FITZGERALD KENNEDY
INAUGURAL ADDRESS (January 20th, 1961)
5

(abridged)
We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom
– symbolising an end, as well as a beginning – signifying renewal, as well as
change. For I have sworn before you and almighty God the same solemn
oath our forebears prescribed nearly a century and three-quarters ago.
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The world is very different now. For man holds in his mortal hands the
power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life.
And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are
still at issue around the globe – the belief that the rights of man come not
from the generosity of the state, but from the hand of God.
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We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution.
Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that
the torch has been passed to a new generation of Americans – born in this
century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of
our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of
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those human rights to which this nation has always been committed, and to
which we are committed today at home and around the world. Let every
nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price,
bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to
assure the survival and the success of liberty.
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In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final
success or failure of our course. Since this country was founded, each
generation of Americans has been summoned to give testimony to its
national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to
242

service surround the globe. Now the trumpet summons us again – not as a
30

call to bear arms, though arms we need; not as a call to battle, though
embattled we are; but a call to bear the burden of a long twilight struggle,
year in and year out, “rejoicing in hope, patient in tribulation”, a struggle
against the common enemies of man: tyranny, poverty, disease, and war
itself.
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Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north
and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind?
Will you join in that historic effort?
In the long history of the world, only a few generations have been
granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do
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not shrink from this responsibility – I welcome it.
I do not believe that any of us would exchange places with any other
people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we
bring to this endeavour will light our country and all who serve it. And the
glow from that fire can truly light the world.
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And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for
you; ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world,
ask not what America will do for you, but what, together, we can do for the
freedom of man.
Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world,
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ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask
of you. With a good conscience our only sure reward, with history the final
judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His
blessing and His help, but knowing that here on earth, God’s work must truly
be our own.

55

http://www.guardian.co.uk/theguardian/2007/apr/22/greatspeeches
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Текст 16.
JOHN FITZGERALD KENNEDY
ICH BIN EIN BERLINER
(abridged)
5
“Ich bin ein Berliner” is a quotation from a June 26, 1963, speech by U.S. President John F. Kennedy in
West Berlin. He was underlining the support of the United States for West Germany 22 months after Sovietsupported East Germany erected the Berlin Wall to prevent mass emigration to the West. The message was
aimed as much at the Soviets as it was at Berliners and was a clear statement of U.S. policy in the wake of
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the construction of the Berlin Wall.

I am proud to come to this city as the guest of your distinguished Mayor,
who has symbolized throughout the world the fighting spirit of West Berlin.
And I am proud to visit the Federal Republic with your distinguished
15

Chancellor who for so many years has committed Germany to democracy and
freedom and progress, and to come here in the company of my fellow
American, General Clay, who has been in this city during its great moments of
crisis and will come again if ever needed.
Two thousand years ago the proudest boast was “civis Romanus sum”.
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Today, in the world of freedom, the proudest boast is “Ich bin ein Berliner”.
I appreciate my interpreter translating my German!
There are many people in the world who really don’t understand, or say
they don’t, what is the great issue between the free world and the Communist
world. Let them come to Berlin. There are some who say that communism is
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the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are some who say in
Europe and elsewhere we can work with the Communists. Let them come to
Berlin. And there are even a few who say that it is true that communism is an
evil system, but it permits us to make economic progress. Lass’ sie nach Berlin
kommen. Let them come to Berlin.
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Freedom has many difficulties and democracy is not perfect, but we have
never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving
us. I want to say, on behalf of my countrymen, who live many miles away on
the other side of the Atlantic, who are far distant from you, that they take the
greatest pride that they have been able to share with you, even from a distance,
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the story of the last 18 years. I know of no town, no city, that has been besieged
for 18 years that still lives with the vitality and the force, and the hope and the
determination of the city of West Berlin. While the wall is the most obvious and
vivid demonstration of the failures of the Communist system, for all the world
to see, we take no satisfaction in it, for it is, as your Mayor has said, an offense
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not only against history but an offense against humanity, separating families,
dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people
who wish to be joined together.
What is true of this city is true of Germany – real, lasting peace in
Europe can never be assured as long as one German out of four is denied the
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elementary right of free men, and that is to make a free choice. In 18 years of
peace and good faith, this generation of Germans has earned the right to be free,
including the right to unite their families and their nation in lasting peace, with
good will to all people. You live in a defended island of freedom, but your life
is part of the main. So let me ask you as I close, to lift your eyes beyond the
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dangers of today, to the hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this
city of Berlin, or your country of Germany, to the advance of freedom
everywhere, beyond the wall to the day of peace with justice, beyond
yourselves and ourselves to all mankind.
Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free.
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When all are free, then we can look forward to that day when this city will be
joined as one and this country and this great Continent of Europe in a peaceful
and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West
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Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for
almost two decades.
60

All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and,
therefore, as a free man, I take pride in the words “Ich bin ein Berliner”.
http://www.famous-speeches-and-speech-topics.info/presidential-speeches/john-fkennedy-speech-ich-bin-ein-berliner.htm

Текст 17.
MARTIN LUTHER KING
I HAVE A DREAM
5

“I Have a Dream” is a public speech by American activist Martin Luther King, Jr. It was delivered by King
on August 28, 1963, in which he called for an end to racism in the United States. Delivered to over 250,000
civil rights supporters from the steps of the Lincoln Memorial during the March on Washington for Jobs
and Freedom, the speech was a defining moment of the American Civil Rights Movement.
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I am happy to join with you today in what will go down in history as
the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we
stand signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came
as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been
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seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to
end the long night of captivity.
But one hundred years later, we must face the tragic fact that the
Negro is still not free. One hundred years later, the life of the Negro is still
sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of
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discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of
poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred
years later, the Negro is still languishing in the corners of American society
246

and finds himself an exile in his own land. So we have come here today to
dramatize an appalling condition.
25

In a sense we have come to our nation’s capital to cash a check. When
the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution
and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to
which every American was to fall heir. This note was a promise that all men
would be guaranteed the inalienable rights of life, liberty, and the pursuit of
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happiness.
It is obvious today that America has defaulted on this promissory note
insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred
obligation, America has given the Negro people a bad check which has come
back marked “insufficient funds.” But we refuse to believe that the bank of
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justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in
the great vaults of opportunity of this nation. So we have come to cash this
check – a check that will give us upon demand the riches of freedom and the
security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind
America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury
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of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the
time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path
of racial justice. Now is the time to open the doors of opportunity to all of
God’s children. Now is the time to lift our nation from the quicksands of
racial injustice to the solid rock of brotherhood.
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It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment
and to underestimate the determination of the Negro. This sweltering
summer of the Negro’s legitimate discontent will not pass until there is an
invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an
end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off
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steam and will now be content will have a rude awakening if the nation
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returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in
America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of
revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright
day of justice emerges.
55

But there is something that I must say to my people who stand on the
warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of
gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let us
not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of
bitterness and hatred.
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We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and
discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical
violence. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting
physical force with soul force. The marvelous new militancy which has
engulfed the Negro community must not lead us to distrust of all white
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people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here
today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and
their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone.
And as we walk, we must make the pledge that we shall march ahead.
We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil
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rights, “When will you be satisfied?” We can never be satisfied as long as
our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the
motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as
long as the Negro’s basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one.
We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and
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a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we
are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like
waters and righteousness like a mighty stream.
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I am not unmindful that some of you have come here out of great trials
and tribulations. Some of you have come fresh from narrow cells. Some of
80

you have come from areas where your quest for freedom left you battered by
the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You
have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith
that unearned suffering is redemptive.
Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go
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back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities,
knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not
wallow in the valley of despair.
I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and
frustrations of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted
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in the American dream.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the
true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident: that all
men are created equal.”
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of
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former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down
together at a table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert
state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be
transformed into an oasis of freedom and justice.
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I have a dream that my four children will one day live in a nation
where they will not be judged by the color of their skin but by the content of
their character.
I have a dream today.
I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor’s
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lips are presently dripping with the words of interposition and nullification,
249

will be transformed into a situation where little black boys and black girls
will be able to join hands with little white boys and white girls and walk
together as sisters and brothers.
I have a dream today.
I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill
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and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and
the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be
revealed, and all flesh shall see it together.
This is our hope. This is the faith with which I return to the South.
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With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone
of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discords of
our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will
be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail
together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one
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day.
This will be the day when all of God’s children will be able to sing
with a new meaning, “My country, ‘tis of thee, sweet land of liberty, of thee
I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim’s pride, from every
mountainside, let freedom ring.”
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And if America is to be a great nation this must become true. So let
freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom
ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the
heightening Alleghenies of Pennsylvania!
Let freedom ring from the snowcapped Rockies of Colorado!
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Let freedom ring from the curvaceous slopes of California!
But not only that; let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!
Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee!
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Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From
every mountainside, let freedom ring.
135

And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let
it ring from every village and every hamlet, from every state and every city,
we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men
and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to
join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, “Free at last! free
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at last! thank God Almighty, we are free at last!”
http://abcnews.go.com/Politics/martin-luther-kings-speech-dream-fulltext/story?id=14358231#.UX7TXKKeOSo

Текст 18.
MARGARET THATCHER
FOREIGN POLICY OF GREAT BRITAIN (December 18th, 1979)
(abridged)
5

As I speak today, 1979 – and with it the 1970s – has less than two
weeks to run. I myself will have some reason to remember both the year and
the decade with affection. But in general few, I suspect, will regret the
passing of either.
The last 10 years have not been a happy period for the Western
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democracies domestically or internationally. Self-questioning is essential to
the health of any society. But we have perhaps carried it too far and carried
to extremes, of course, it causes paralysis. The time has come when the West
– above all Europe and the United States – must begin to substitute action for
introspection.

15

We face a new decade – I have called it ‘the dangerous decade’ – in
which the challenges to our security and to our way of life may if anything
be more acute than in the 1970s. The response of Western nations and their
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leaders will need to be firm, calm and concerted. Neither weakness nor anger
nor despair will serve us. The problems are daunting but there is in my view
20

ample reason for optimism.
Few international problems today lend themselves to simple solutions.
One reason is that few such problems can any longer be treated in isolation.
Increasingly they interact, one between the other. Thanks to a stillaccelerating technological revolution we become daily more aware that the
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earth and its resources are finite and in most respects shrinking.
The fact of global interdependence – I apologize for the jargon – is
nothing new. Four hundred years ago South American gold and silver helped
to cause inflation in Europe – an early example of the evils of excess money
supply. Two hundred years ago men fought in India and along the Great
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Lakes here in America in order that, as Macaulay put it, the King of Prussia
might rob a neighbour whom he had promised to defend.
But the popular perception of interdependence lagged far behind the
fact. When I was in my teens a British Prime Minister could still refer to
Czechoslovakia as ‘a far-away country’ of whose quarrels the British people
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knew nothing; and an American President could still experience difficulty in
persuading his people of the need to concern themselves with a European
war.
Today it is painfully obvious that no man – and no nation – is an
island. What President Cleveland once described as ‘foreign broils’ are
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brought into every home. The price of oil in Saudi Arabia and Nigeria, the
size of the grain harvest in Kansas and the Ukraine – these are of immediate
concern to people all over the world. The Middle East and the middle West
have become neighbours and will remain so, uncomfortable though they may
on occasion find it. The bell tolls for us all.
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This has been tragically underlined in recent weeks. The world has
watched with anger and dismay the events of Tehran. We have all felt
involved with the fate of the hostages. Nothing can excuse the treatment they
have received; for hundreds of years the principle of the immunity of the
messenger and the diplomat has been respected. Now this principle, central
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to the civilized conduct of relations between states, is being systematically
flouted.
The immediate threat from the Soviet Union is military rather than
ideological. The threat is not only to our security in Europe and North
America but also, both directly and by proxy, in the third world. I have often
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spoken about the military challenge which the West faces today. I have
sometimes been deliberately misunderstood, especially by my enemies who
have labelled me the ‘Iron Lady.’ They are quite right – I am.
I have been attacked by the Soviet Government for arguing that the
West should put itself in a position to negotiate from strength. But in saying
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this, I have done no more than echo the constant ambition of the Soviet
Government itself. I am not talking about negotiations from a position of
superiority. What I am seeking is a negotiation in which we and they start
from the position of balance, and if both sides can negotiate, genuinely, to
maintain that balance at lower levels, I shall be well content. It is in that
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spirit that I approach the proposals which have recently been made by
President Brezhnev and others.
The East/West conflict permeates most global issues. But other
equally pressing problems have arisen. These affect above all the world
economy and the relationship between the developed Western world and the
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newly emerging countries of Latin America, Africa and Asia.
No country can today escape economic involvement with the
economies of others. In the U.K. external trade has always been of central
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importance to our economy. In the U.S.A. this has been less so. But recently
you have become much more dependent on overseas countries. 10 years ago
75

you imported 5 percent of your oil. Now it is 50 percent. But it is not just oil
– this has obvious consequences for your foreign policy. So, rich and poor,
communist and non-communist, oil-producers and oil-consumers – our
economic welfare is increasingly affected by the operation of the market.
Increasingly affected by the growing demand of complex industries for
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scarce materials and by the pressure on the world’s finite resources of fossil
fuels.
All of this has coincided with a prolonged period of uneasiness in the
world's economy. The immediate prospects are sombre: inflation will be
difficult to eradicate; growth has fallen sharply from its earlier levels; there is
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a constant threat of disorder in the world oil market. News of recent price
rises can only have added to the general uncertainty which is one of the most
damaging consequences of the present oil situation. The task of economic
management, both nationally and internationally, is becoming more and
more difficult. The precarious balance of the world economy could at any
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time be shaken by political upheavals in one or more countries over which
the rest of us might have very little influence.
In these circumstances, we all have a direct practical interest in the
orderly settlement of political disputes.
We must not regard these problems as insoluble. The West has
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immense material and moral assets. To those assets must be added the clarity
to see where our strengths should be used; the will and confidence to use
them with precision; and the stamina to see things through.
The political strength and stability of the West is striking. Preoccupied
by passing political dramas, we often overlook the real sturdiness of our
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political institutions. They are not seriously challenged from within. They
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meet the aspirations of ordinary people. They attract the envy of those who
do not have them. In the 35 years since the last war, they have shown
themselves remarkably resistant to subversive influences.
Our democratic systems have made it possible to organize our
105

relationships with one another on a healthy basis. The North Atlantic
Alliance and the European Community are – and remain – free associations
of free peoples. Policies are frankly debated. Of course the debates are often
lively and occasionally heated. But those debates are a sign of strength just
as the regimented agreements of the Communist alliances are a mark of
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weakness.
I have only been able to touch on a few current international issues.
There are many I have not mentioned. Nor would I wish anyone to think that
I underestimate the difficulties, particularly on the domestic economic front,
faced by Britain and our Western partners, including the United States. But
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these difficulties can and will be overcome provided we do not undervalue
ourselves nor decry our strength. We shall need self-confidence to tackle the
dangerous decade.
It is a time for action, action for the eighties.
The cynics among you will say that none of this is new. Quite right. It

120

isn’t. But there are no new magic formulae. We know what we have to do.
Our problems will only yield to sustained effort. That is the challenge of
political leadership.
Enduring success never comes easily to an individual or to a country.
To quote Walt Whitman: “It takes struggles in life to make strength; it takes
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fight for principles to make fortitude; it takes crisis to give courage and
singleness of purpose to reach an objective.” Let us go down in history as the
generation which not only understood what needed to be done but a
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generation which had the strength, the self-discipline and the resolve to see it
through. That is our generation. That is our task for the ‘80s.
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Міжнародні відносини, Країнознавство
Текст 19.
TYPES OF EUROPEAN DIPLOMACY
There exist certain standards of negotiation which might be regarded
as permanent and universal. Apart from these standards, which should be
common to all diplomacy, there are marked differences in the theory and
5

practice of the several Great Powers. These differences are caused by
variations in national character, traditions and requirements. One can thus
distinguish types, or species, of diplomacy and it is important that these
distinctions should be recognized. All diplomatists (the professionals
scarcely less than amateurs) are inclined to assume that their own conception

10

of the art of negotiation is shared more or less by those foreigners with
whom they are negotiating. This fallacy leads to misunderstanding.
It might be admitted, incidentally, that British statesmen are peculiarly
prone to this illusion. They are so accustomed, in domestic controversies, to
invoke the principle of fair dealing and to rely upon settlement by
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compromise, that they do not understand that such conceptions are not
always present in the minds of foreign negotiators. It was difficult, for
instance, for those who worked under Sir Edward Grey to convince him that
the envoy of some Balkan country did not possess the same sort of traditions,
intuitions and principles, as he had inherited himself: he was inclined to
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regard them, if not perhaps as Old Wykehamists, then at least as Old
Marlburians. If subsequent development led him to revise this opinion, he
would feel that a gross deception had been practiced upon him, and would
regard the foreign statesmen who had failed to live up to Old Marlburian
standards as a man of irredeemable iniquity.

25

The Americans, conversely, are convinced that all diplomats are
determined to ensnare, entangle and humiliate all those with whom they
257

negotiate. They enter a conference as a Daniel entered the den of lions,
conscious that it is only their own bright faith and innocence which will
preserve them from the claws of the wild beasts by whom they are
30

surrounded. It is in fact strange that, whereas an American business man will
negotiate with foreign business men in a spirit of almost reckless selfconfidence, an American diplomatist will, in the presence of continental
diplomatists, become overwhelmed with diffidence and suspicion. These
errors, of British optimism and American pessimism, might be corrected
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were the differences in the diplomatic methods and standards of the several
countries realized and accepted with greater clarity.
Sir Harold George Nicolson
Diplomacy

Текст 20.
GENERAL CHARACTER OF DIPLOMATIC ACTIONS
Diplomacy is the art of resolving international difficulties peacefully.
It is also the technique or skill which reigns over the development, in a
harmonious manner, of international relations. Art and technique obey
5

conventions and rules. The ritualistic aspects of diplomatic activities have
always been striking. Whereas states, governments and international
organizations frequently find their interests clashing in the course of
international events, their representatives, the diplomats, making use of
traditional methods, apply their instructions without passion and together
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seek harmonious solutions to various interests – even, should the occasion
arise, to pride as well.
The traditional rules of the diplomatic profession are, at times,
considered a little old-fashioned. But is this not true of proper and wellestablished social customs to which all must submit, by choice or by force?
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‘In fact,’ wrote Jules Cambon, ‘all is not devoid of sense in these solemn
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frivolities. Foreign agents represent something higher than themselves. The
honours given them are in reality addressed to the person they represent.
Protocol knows neither victor nor vanquished and imposes on nations, even
enemies, reciprocal respect without regard to their relative force.’ Thus the
20

fact that protocol respects ‘the dignity and independence of weak nations, is
something, after all’. Guaranteeing to the representatives of states the
immunities and precedence which are indispensible to them has a daily
influence on their lives and their activities.
All too many people think that diplomats pursue the objectives of their
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governments by subtle device and with refined concealment, misleading their
interlocutors, heads of governments, ministers and colleagues. Moreover, too
many people willingly repeat – with feigned belief in old quip which costs its
author dearly – that a diplomat is ‘an honest man sent to lie abroad for the
good of his country’. This was indeed the case in the period of the
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Renaissance. But in modern times, one of the most honourable
characteristics of the diplomatic profession is that the word of an
ambassador, who is expected to gain and to preserve the confidence of a
foreign government, is worth more than his writings in which a quibbling
and caviling person can always find grounds for dispute. Numerous authors
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have disposed of such misconceptions, but the legend dies hard. They insist
very firmly on the necessity for a diplomat never to tell an untruth. By
profession, diplomas should know how and when to change a conversation if
they see it moving towards a delicate phase of a subject. Moreover, when a
diplomat is asked an insidious question, he can always decline or side-step
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an answer to it. What he should not do is to make false statements, whether
on his own initiative or on orders from his government.
John R. Wood, Jean Serres
Diplomatic Ceremonial and Protocol. Principles, Procedures & Practices
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Текст 21.
DIPLOMATIC LANGUAGE
The expression “diplomatic language” is used to denote three different
things. In its first sense it signifies an actual language (whether it be Latin,
French or English) which is employed by diplomats in their converse or
5

correspondence with each other. In its second sense it means those technical
phrases which, in the course of centuries, have become part of ordinary
diplomatic vocabulary. And in its third, and most common, sense it is used to
describe that guarded under-statement which enables diplomatists and
ministers to say sharp things to each other without becoming provocative or

10

impolite.
I propose to begin by discussing the last of these three meanings.
“Diplomacy,” if I may repeat Sir Ernest Satow’s definition, “is the
application of intelligence and tact to the conduct of official relations
between states.” The need of intelligence is self-evident, but the equally vital
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need of tact is often disregarded. It is this latter need which has led
diplomatists to adopt a paper currency of conventionalized phrases in place
of the hard coins of ordinary human converse. These phrases, affable though
they may appear, possess a known currency value.
Thus, if a statesman or a diplomatist informs another government that

20

his own government “cannot remain indifferent to” some international
controversy, he is clearly understood to imply that the controversy is one in
which his government will certainly intervene. If in his communication or
speech he uses some such phrases as “His Majesty’s Government view with
concern” or “view with grave concern,” then it is evident to all that the

25

matter is one in which the British Government intend to adopt a strong line.
By cautious gradations such as these a statesman is enabled, without using
threatening language, to convey a serious warning to a foreign government.
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If these warnings pass unheeded he can raise his voice while still remaining
courteous and conciliatory. If he says, “In such an event His Majesty’s
30

Government would feel bound carefully to reconsider their position,” he is
implying that friendship is about to turn into hostility. If he says, “His
Majesty’s Government feel obliged to formulate express reservations
regarding …” he is, in fact, saying “His Majesty’s Government will not
allow …” The expression “in that event, my Government will be obliged to
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consider their own interests,” or “to claim a free hand,” indicates that a
rupture of relations is considered.
The advantage of this conventional form of communication is that it
maintains an atmosphere of calm, while enabling statesmen to convey
serious warnings to each other which will not be misunderstood. The
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disadvantage is that the public and sometimes even the statesmen
themselves, are not acquainted with the actual value, in diplomatic currency,
of the expressions used. On the one hand an ignorant or incautious use of one
of these phrases may give to a given situation a gravity which it does not
possess. On the other hand, when a really serious crisis arises, the public is
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apt to assume from the mildness of the language used that the crisis cannot
be as grave as “the alarmists” had given them to suppose.
Sir Harold George Nicolson
Diplomacy

Текст 22.
World politics is entering a new phase, and intellectuals have not
hesitated to proliferate visions of what it will be – the end of history, the
return of traditional rivalries between nation states, and the decline of the
nation state from the conflicting pulls of tribalism and globalism, among
5

others. Each of these visions catches aspects of the emerging reality. Yet
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they all miss a crucial, indeed a central, aspect of what global politics is
likely to be in the coming years.
It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new
world will not be primarily ideological or primarily economic. The great
10

divisions among humankind and the dominating source of conflict will be
cultural. Nation states will remain the most powerful actors in world affairs,
but the principal conflicts of global politics will occur between nations and
groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate
global politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines of
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the future.
Conflict between civilizations will be the latest phase in the evolution
of conflict in the modern world. For a century and a half after the emergence
of the modern international system with the Peace of Westphalia, the
conflicts of the Western world were largely among princes – emperors,
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absolute monarchs and constitutional monarchs attempting to expand their
bureaucracies, their armies, their mercantilist economic strength and, most
important, the territory they ruled. In the process they created nation states,
and beginning with the French Revolution the principal lines of conflict were
between nations rather than princes. In 1793, as R. R. Palmer put it, “The
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wars of kings were over; the wars of peoples had begun.” This nineteenthcentury pattern lasted until the end of World War I. Then, as a result of the
Russian Revolution and the reaction against it, the conflict of nations yielded
to the conflict of ideologies, first among communism, fascism-Nazism and
liberal democracy, and then between communism and liberal democracy.
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During the Cold War, this latter conflict became embodied in the struggle
between the two superpowers, neither of which was a nation state in the
classical European sense and each of which defined its identity in terms of its
ideology.
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These conflicts between princes, nation states and ideologies were
35

primarily conflicts within Western civilization, “Western civil wars,” as
William Lind has labeled them. This was as true of the Cold War as it was of
the world wars and the earlier wars of the seventeenth, eighteenth and
nineteenth centuries. With the end of the Cold War, international politics
moves out of its Western phase, and its centerpiece becomes the interaction
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between the West and non-Western civilizations and among non-Western
civilizations. In the politics of civilizations, the peoples and governments of
non-Western civilizations no longer remain the objects of history as targets
of Western colonialism but join the West as movers and shapers of history
Samuel P. Huntington
The Clash of Civilizations
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Текст 23.
The emergence and, particularly during the last decades, the enormous
expansion in number, range of tasks and functions of international
organizations may be viewed as a response to the objective need for
integration of international society at both the global (universal) and regional
5

level.
It is important to emphasize, however, that the many and varied efforts
towards integration have neither altered substantially the structure and
dynamics of international society nor brought mankind any further towards
the establishment of a world government within a more or less centralized

10

international system.
Active nationalistic competition, fierce pressures for protectionism,
and the stubborn defence of vested interests on a national scale, remain a
constant feature of relations, even between countries such as those of
Western Europe, which have set up supranational institutions endowed with

15

very wide competences and far-reaching powers of coordination.
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The proliferation of independent sovereign countries and the resulting
sharp increase in membership of intergovernmental organizations are
inevitably leading to the fragmentation of decision-making centres. Contrary
to the widespread expectation of a gradual concentration in power in a few
20

highly-integrated units, more and more countries are performing a significant
role in the international system.
Many important international bodies have become overly politicized,
with adverse effects on the performance of their institutional roles. Overconfidence in the possibilities of international organizations or gross

25

miscalculations by the parties have often led to the raising of issues not yet
ripe for fruitful discussion or outwardly intractable at a given moment.
Furthermore, a tendency has emerged to extend the competences of certain
bodies far beyond their pre-established boundaries.
Despite the magnitude of the political, economic and social problems,
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in the present phase of international relations, intergovernmental
organizations stand a significant chance of improving the overall climate and
of tackling successfully at least some aspects of major world issues on a
multilateral basis. The heterogeneity of international society, made up of
countries characterized by vastly different cultural backgrounds and the huge
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variations in living standards, should not prevent the rational exploitation by
all its members of the potentiality for cooperation provided by existing
organizations. As in the past, the success of these bodies, born of good
intentions but not by themselves representing a practical shortcut to world
peace and stability, will ultimately depend on the resolve of member
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countries not to abuse a collective instrument for the mere pursuit of national
interests and ends.
Giuseppe Schiavone
International Organizations: a Dictionary and Directory
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Текст 24.
From a legal point of view, intergovernmental organizations are the
products of treaties; the purely voluntary character of the participation of
sovereign countries in international organizations and international
cooperation efforts need not be emphasized. The formation of permanent
5

international groupings, although almost inevitably involving a limitation of
individual state sovereignty, cannot by itself be regarded as a preliminary
stage towards the establishment of co-operative federal structures and the
eventual institutionalization of world society. In fact, the majority of
countries continue to emphasize the paramount value of the state and

10

obstacles to any larger role for international organizations are not
diminishing.
The evolution of the international legal system invites comparison
with the evolution of national legal systems; the present legal framework of
world society then emerges as a relatively weak and primitive system bound

15

to develop gradually into a strong and highly organized pattern of rules.
Whatever the wisdom of such an assumption and its long-term implications,
existing international organizations essentially represent a more sophisticated
means of conducting inter-state relations when national interests are better
served through multilateral action of international concert.
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In the absence of a generally agreed system of classification of
international organizations, several possible criteria for distinction may be
put forward, each concentrating on a specific feature or set of features. From
a historical perspective, it can be observed that administrative and technical
unions of fairly limited scope preceded the creation of institutions with broad
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political, economic and social aims. However, any clear-cut classification of
organizations according to main objects of activity – preservation of peace
and security, economic development, financial aid, technical, cultural and
265

scientific exchange, humanitarian or military assistance – would prove to be
less than accurate and lead to glaring inconsistencies in a number of cases,
30

due t/o the overlap of functions and responsibilities.
A broad distinction may be made between organizations endowed with
a wide array of powers (legislative, administrative, judicial) and with
comprehensive competence and organizations with limited competence.
Another suggested distinction is based on the global, regional or sub-regional

35

scope of an organization. In a few cases the boundaries of a region are
defined according to political or ideological rather than strictly geographical
considerations. A further possible distinction – between supranational and
non-supranational organizations – rests on the degree of integration which
characterizes the organizations themselves and regards the nature and extent
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of the decision-making powers granted to particular organs. Supranational
organizations have the ability to take decisions which are directly binding
upon their member states, public and private enterprises as well as
individuals within these states, whereas traditional organizations can act or
execute decision only by or through member states.
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Giuseppe Schiavone
International Organizations: a Dictionary and Directory

Текст 25.
FUNDAMENTAL SECURITY TASKS OF NATO
NATO’s essential purpose is to safeguard the freedom and security of
all its members by political and military means in accordance with the North
Atlantic Treaty and the principles of the United Nations Charter. The
5

Alliance has worked since its inception for the establishment of a just and
lasting peaceful order in Europe based on common values of democracy,
human rights and the rule of law. This central Alliance objective has taken
on renewed significance since the end of the Cold War because, for the first
266

time in the post-war history of Europe, the prospect of its achievement has
10

become a reality.
NATO embodies the transatlantic link by which the security of North
America is permanently tied to the security of Europe. It is the practical
expression of effective collective effort among its members in support of
their common security interests.

15

The fundamental principle underpinning the Alliance is a common
commitment to mutual cooperation among the member states, based on the
indivisibility of their security. Solidarity and cohesion within the Alliance
ensure that no member country is forced to rely upon its own national efforts
alone in dealing with basic security challenges. Without depriving member
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states of their right and duty to assume their sovereign responsibilities in the
field of defence, the Alliance enables them to realise their essential national
security objectives through collective effort. In short, the Alliance is an
association of free states united in their determination to preserve their
security through mutual guarantees and stable relations with other countries.
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The North Atlantic Treaty of April 1949 – which is the legal and
contractual basis for the Alliance – was established within the framework of
Article 51 of the United Nations Charter, which reaffirms the inherent right
of independent states to individual or collective defence. As the preamble to
the Treaty states, the aim of the Allies is to “promote peaceful and friendly
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relations in the North Atlantic Area.” However, at the time of the Treaty’s
signature, the immediate purpose of NATO was to defend its members
against a potential threat resulting from the policies and growing military
capacity of the former Soviet Union.
The North Atlantic Treaty Organisation (NATO) provides the
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structure which enables the goals of the Alliance to be implemented. It is an
inter-governmental organisation in which member countries retain their full
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sovereignty and independence. The Organisation provides the forum in
which they consult together on any issues they may choose to raise and take
decisions on political and military matters affecting their security. It provides
40

the structures needed to facilitate consultation and cooperation between
them, in political, military and economic as well as scientific and other nonmilitary fields.
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0102.htm

Текст 26.
INTERNATIONAL CONFLICT
When we speak of international relations, we imply a level of
interaction, or behavior, and interdependence among actors. The
interdependence we refer to is among nations. Their organization determines
5

the configuration of the international system and the extent and intensity of
conflict within that system. Interdependence can be negative (e.g., GreeceTurkey) or positive (e.g., United States-Canada). Negative interdependence
implies a preponderance of competitive interests in the relationship, resulting
in suspicious and hostile attitudes where conflict is defined as win-lose

10

situation. Positive interdependence, on the other hand, is characterized by
largely cooperative interests.
International conflict, like peace, is a process rather than an end state.
It is active and dynamic rather than passive and static. Its behavior consists
of one nation’s organized and collective effort to control, influence, or
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destroy the persons and property of another nation. International conflict is
also a multicausal and multifaceted phenomenon. Its occurrence should not
(unless it is violent) be taken as an interruption of the existence of actors
with different values and interests. Given a system with fairly autonomous
and diverse units, linked in a relationship both competitive and cooperative,
268
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the potential for conflict is unbounded. This does not mean that every
relationship displays conflict. International conflict depends on a diffuse set
of structures, attitudes, and feelings.
Although other kinds of conflict may be annoying or disruptive – such
as public transport strikes at the municipal level – they rarely produce
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numerous casualties or large-scale violence. They can also be resolved by the
parties themselves, or by legal authorities. That is, they are regulated. The
same is not true of states, which exist in an anarchical environment without
enforceable laws or norms, where conflicts are unregulated and can quickly
spiral out of control. In such an environment, some conflicts will inevitably
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escalate into large-scale violence or war. Most international conflicts,
however, are resolved peacefully and constructively through regular
channels of diplomacy and international forums such as the United Nations.
Very few conflicts escalate to the point of war.
J. Bercovitch, R. Jackson
International Conflict. A Chronological Encyclopedia of Conflicts and Their
Management
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Текст 27.
THE PURPOSES OF DIPLOMATIC NEGOTIATION
The purpose of diplomatic negotiation is to obtain the acquiescence of
another state (or states) in adjustments in relations that advance national
interests and address national concerns. A refusal to negotiate is also a form
5

of negotiation. It may prolong a relatively favorable status quo and delay
concessions that will ultimately have to be made. It may permit the problem
to be resolved by the evolution of other forces. It may induce the other side
to improve its offer. It may buy time to create facts or otherwise strengthen
or consolidate a position of advantage. Delay may allow a favorable shift in
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the balance of perceived power between the parties to emerge. It may gain an
interval in which to make a show of resolve, gain allies, or prepare for war.
An offer to negotiate need not imply willingness – still less eagerness
– to settle the matter in dispute. It may gain time or divert the attention of the
other party while efforts are made to strengthen national power and lay a

15

basis for prolonged defiance. It may serve to silence a government’s critics
while building domestic and international political support for its bargaining
position. It may give the politically useful appearance of doing something
about a problem without actually having to address it.
When the other party sees much to lose and little to gain in reaching
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agreement on the issue in dispute, it may be necessary to broaden the
controversy or to create additional controversies that can be related to it. The
purpose of doing this is to make the status quo no longer acceptable to the
other party. Linking new points of difference to resolution of the original
dispute can alter the other party’s calculus of the costs and benefits of
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continued intransigence. This can give the other party a reason to
compromise it had previously lacked, especially when the issues now linked
to the original dispute touch on important interests. Such linkage can impel
the other party to a negotiation to consider the merits of a package deal.
Linkage may take the form of threats or actions to damage the other party’s
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interests, or offers to advance them, or both.
The principal objective of a negotiation may be to overcome serious
political differences that have precluded strategic cooperation between states
rather than to resolve the issues in apparent dispute between them. When this
is the objective, states may choose to resort to creative ambiguity or to a tacit
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or explicit agreement to disagree. The prerequisite for such deferral of
contentious issues is recognition by both sides of common interests of
greater importance than the disputes that divide them. The danger in such an
270

approach is that delay may complicate rather than simplify the disputes that
have been deferred.
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Chas W. Freeman, Jr
Arts of Power. Statecraft and Diplomacy.

Текст 28.
The “liberal peace” hypothesis alleges that democracies are less likely
to engage in militarized disputes with each other, that they are less likely to
initiate conflicts with other democracies, and when they do, they allocate
significantly more resources to the conflict than other polities. Democracies
5

trade more with each other, and are more cooperative with respect to
multilateral trading arrangements by forming trade blocs and joining FTAs.
Countries that trade more with each other are also less likely to engage in
militarized disputes. Conversely, countries that are conflict-prone deter trade
and investment and experience slower growth. This association between

10

trade, conflict and democracy has been a central concern of scholars in
international relations, working to establish the precise causal processes and
mechanisms. How these dynamics fit together has been a subject of
significant dispute among scholars in the field.
In the recent period however, an alternative form of cross-border
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conflict has garnered closer attention – transnational terrorism. While
terrorism is not war waged between states per se, it has many of the similar
features – it is a cross-national violent process that threatens people and
property, with attendant political and economic consequences. Moreover,
observers have argued that terrorism is responsive to changes in the same
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underlying variables: democracies are less prone to terrorism, and terrorism
is a response to increased globalization. This paper investigates the links
between democracy, commercial integration and terrorism in a systematic
manner.
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These themes have dominated public debate with regards to US
25

foreign policy. The Bush administration for instance insistув that the
instillation of democracy in the Arab world will stem the flow of antiAmerican terrorism, and increase the security of US assets and people, both
at home and abroad. President Bush’s speech at the Veterans of Foreign
Wars annual meeting in August 2005 explicitly equates “peace” with

30

“freedom”. Chuck Hagel, Republican US senator from Nebraska, in an
article in Foreign Affairs argues that the war on terrorism must be guided by
principles that expand democracy abroad. While it is not clear where this
hypothesis emerges from, one likely candidate is the administration’s reading
of the literature on the democratic peace. Similarly, the US National
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Intelligence Council’s 2005 report argues that globalization is a source of
insecurity for the US; the New York Times’ columnist Thomas Friedman in
his recent popular tract alleges that a “flatter” world (one without hurdles or
barriers for the flow of resources) makes transnational terrorism more likely.
This adds to the popular view that globalization and terrorism are linked.
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S. Brock Blomberg, B. Peter Rosendorff
A Gravity Model of Globalization, Democracy and Transnational Terrorism

272

Міжнародне право
Текст 29.
UNIVERSAL INTERNATIONAL LAW
Arnulf Becker Lorca
The idea that there is or should be law in the international world has
inspired a multiplicity of intellectual, professional, and institutional projects.
5

At the most basic level, this idea implies that there should be one
international law: a single set of legal rules, principles, and institutions
governing interstate behavior on a global scale. International law, however,
became a global legal order only during the course of the nineteenth century.
Before that, according to the prevalent view, international law’s range of
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validity was circumscribed to the interaction between European sovereigns;
international law – both as an idea and as a concrete legal order – was born
and developed in seventeenth-century Europe. In consequence, most
international lawyers understand that the process through which international
law became global involved the expansion of European international law.
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Although their explorations arrive at the same result, there is considerable
divergence in the description of the events leading to the emergence of a
universal international law.
For some, international law expanded when non-European states were
admitted as new members of the international community. For others, it
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expanded when international legal rules, doctrines or ideas were imposed
outside Europe to enable and justify formal or informal colonialism.
Followers of the first interpretation assume that international law is a legal
order that governs relations between states, an order including rules and
doctrines to attribute international legal personality. International law thus

25

achieves universality when a significant number of new states acquire
273

membership in the international community; such membership was
determined by the standard of civilization in the nineteenth century and is
now determined by the doctrine of recognition. Followers of the second
interpretation assume that international law manages cultural differences
30

between Western and non-Western polities. Thus, when the non-European
world was colonized or subjected to informal imperialism, international law
expanded but did not become universal. Although international law
recognized the sovereignty of Western states, it denied legal personality to
non-Western polities, legalizing the acquisition of overseas territories, on the
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basis of discovery and occupation, or through treaties in which the polities
ceded sovereignty or jurisdiction to Western powers.
The discrepancy between these two interpretations is not trivial. It
illustrates two sharply different realities at the root of the international legal
order that have developed up until today. More importantly, these two

40

accounts are contradictory; each one portrays the expansion of international
law as the geographical extension of an international legal regime of a
diametrically dissimilar character: a legal order valid between sovereign
equals or a set of legal relations sanctioning inequality. This article explores
the history of international law in the nineteenth century as containing both
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regimes of equality and inequality, both conferring and denying sovereignty.
Harvard International Law Journal. – Vol.51

Текст 30.
THE FUTURE OF INTERNATIONAL LAW IS DOMESTIC
(OR, THE EUROPEAN WAY OF LAW)
by Anne-Marie Slaughter, William Burke-White
International law has traditionally been just that – international.
5

Consisting of a largely separate set of legal rules and institutions,
274

international law has long governed relationships among states. Under the
traditional rules of international law, the claims of individuals could reach
the international plane only when a state exercised diplomatic protection and
espoused the claims of its nationals in an international forum. More recently,
10

international law has penetrated the once exclusive zone of domestic affairs
to regulate the relationships between governments and their own citizens,
particularly through the growing bodies of human rights law and
international criminal law. But even in these examples, international law has
recognized a clear demarcation between domestic and international politics.

15

The classic model of international law as separate from the domestic
realm reflects the traditional problems the international legal system sought
to address, namely the facilitation of state-to-state cooperation and the
treatment of one state’s nationals by another state. Whether regulating the
immunities of diplomats or the rights of ships on the high seas, the traditional

20

purposes of international law have been interstate, not intrastate.
Today, however, the challenges facing states and the international
community alike demand very different responses from and thus new roles
for the international legal system. The processes of globalization and the
emergence of new transnational threats have fundamentally changed the

25

nature of governance and the necessary purposes of international law in the
past few years. From cross-border pollution to terrorist training camps, from
refugee flows to weapons proliferation, international problems have
domestic roots that an interstate legal system is often powerless to address.
To offer an effective response to these new challenges, the international legal
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system must be able to influence the domestic policies of states.
To create desirable conditions in the international system, from peace,
to health to prosperity, international law must address the capacity and the
will of domestic governments to respond to these issues at their sources. In
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turn, the primary terrain of international law must shift – and is already
35

shifting in many instances – from independent regulation above the national
state to direct engagement with domestic institutions.
Harvard International Law Journal, Volume 47, Issue 2 (Summer 2006)

Текст 31.
RECOGNITION
by M.N. Shaw
International society is not an unchanging entity, but is subject to the
ebb and flow of political life. New states are created and old units fall away.
5

New governments come into being within states in a manner contrary to
declared constitutions whether or not accompanied by force. Insurgencies
occur and belligerent administrations are established in areas of territory
hitherto controlled by the legitimate government. Each of these events
creates new facts and the question that recognition is concerned with is how

10

far legal effects should flow from such occurrences. Each state will have to
decide whether or not to recognize the particular eventuality and the kind of
legal entity it should be accepted as.
Recognition involves consequences both on the international plane
and within municipal law. If an entity is recognised as a state in, for

15

example, the United Kingdom, it will entail the consideration of rights and
duties that would not otherwise be relevant. There are privileges permitted to
a foreign state before the municipal court, that would not be allowed to other
institutions or persons.
It is stating the obvious to point to the very strong political influences

20

that bear upon this topic. In more cases than not the decision whether or not
to recognise will depend more on political considerations than exclusively
legal factors. Recognition is not merely applying the relevant legal
276

consequences to a factual situation, for sometimes a state will not want such
consequences to follow, either internationally or domestically.
25

To give one example, the United States refused for many years to
recognise either the People's Republic of China or North Korea, not because
it did not accept the obvious fact that these authorities exercised effective
control over their respective territories, but rather because it did not wish the
legal effects of recognition to come into operation. It is purely a political

30

judgment, although it has been clothed in legal terminology. In addition there
are a variety of options open as to what an entity may be recognized as. Such
an entity may, for example, be recognized as a full sovereign state, or as the
effective authority within a specific area or as a subordinate authority to
another state. Recognition is a statement by an international legal person as

35

to the status in international law of another real or alleged international legal
person or of the validity of a particular factual situation. Once recognition
has occurred, the new situation is deemed opposable to the recognizing state,
that is the pertinent legal consequences will flow. As such, recognition
constitutes participation in the international legal process generally while

40

also being important within the context of bilateral relations and, of course,
domestically.
Malcom N. Shaw
International Law

Текст 32.
CIVIL WARS
by M.N. Shaw
International law treats civil wars as purely internal matters, with the
possible exception of self-determination conflicts. Article 2(4) of the UN
5

Charter prohibits the threat or use of force in international relations, not in
domestic situations. There is no rule against rebellion in international law. It
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is within the domestic jurisdiction of states and is left to be dealt with by
internal law. Should the rebellion succeed, the resulting situation would be
dealt with primarily in the context of recognition. As far as third parties are
10

concerned, traditional international law developed the categories of rebellion,
insurgency and belligerency.
Once a state has defined its attitude and characterised the situation,
different international legal provisions would apply. If the rebels are
regarded as criminals, the matter is purely within the hands of the authorities

15

of the country concerned and no other state may legitimately interfere. If the
rebels are treated as insurgents, then other states may or may not agree to
grant them certain rights. It is at the discretion of the other states concerned,
since an intermediate status is involved. The rebels are not mere criminals,
but they are not recognised belligerents. Accordingly, the other states are at

20

liberty to define their legal relationship with them. Insurgency is a purely
provisional classification and would arise for example where a state needed
to protect nationals or property in an area under the de facto control of the
rebels. On the other hand, belligerency is a formal status involving rights and
duties. In the eyes of classical international law, other states may accord

25

recognition of belligerency to rebels when certain conditions have been
fulfilled. These were defined as the existence of an armed conflict of a
general nature within a state, the occupation by the rebels of a substantial
portion of the national territory, the conduct of hostilities in accordance with
the rules of war and by organized groups operating under a responsible

30

authority and the existence of circumstances rendering it necessary for the
states contemplating recognition to define their attitude to the situation. This
would arise, for example, where the parties to the conflict are exercising
belligerent rights on the high seas. Other maritime countries would feel
compelled to decide upon the respective status of the warring sides, since the
278
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recognition of belligerency entails certain international legal consequences.
Once the rebels have been accepted by other states as belligerents they
become subjects of international law and responsible in international law for
all their acts. In addition, the rules governing the conduct of hostilities
become applicable to both sides, so that, for example, the recognizing states

40

must then adopt a position of neutrality.
Malcom N. Shaw
International Law

Текст 33.
THE LEGAL NATURE OF THE UNITED NATIONS
The United Nations is the legal organization of the international
community. It has a legal personality distinct from that of its members. That
fact is to some extent brought out by Article 104 of the Charter which
5

provides that “The Organization shall enjoy in the territory of each of its
members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its
functions and the fulfillment of its purposes.” There was apparently some
apprehension – for which there was no basis in fact – lest the express
conferment of ‘international personality’ upon the United Nations be

10

interpreted as creating a super-State. In the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations, approved by the First General Assembly
in 1946, Article 1 provided expressly that ‘The United Nations shall possess
judicial personality’ and that it shall have the capacity to contract, to acquire
and dispose of immovable property, and to institute legal proceedings. This

15

juridical personality is not limited to capacity for action in the sphere of
private law. The Charter itself recognizes the contractual capacity of the
organs of the United Nations in what is the wide sphere of treaties.
The United Nations, thus endowed with international personality of its
own in its capacity as the legal organization of the international community,
279
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is a juristic person sui generis. The question of the legal nature of the
potentially universal association of States constituting the political
organization of mankind transcends that of any accepted classifications of
composite States and, in particular, that of the difference between a
Confederation of States and a Federation. In so far as it is helpful to use these

25

traditional two types of a composite State as a standard of comparison, the
United Nations still approximates more closely to a Confederation than to a
Federal State. This is so in particular in view of the right of withdrawal from
the Organization, of the practical non-existence of any true legislative
powers vested in the United Nations, and of the virtual absence of any direct

30

relation between the United Nations and the nationals of the member-States.
At the same time the right of secession from the United Nations must
be deemed to be somewhat qualified both by the manner of the
acknowledgement of the right of withdrawal and by the studied absence of
an unqualified admission of a right to withdraw from the United Nations.

35

The wide powers of the Security Council in coping with situations
threatening international peace and security approach, in some respects,
those of legislation. And the concern of the Charter for fundamental human
rights and freedoms approximates, albeit in a rudimentary degree, to the
federal guarantee of individual human rights as found in Federal States.

40

Réparation des dommages subis au service des Nations Unies – The Court, 1949

Текст 34.
Two divergent, if not conflicting, philosophies of judicial method and
technique have played their part in the development of international
adjudication. The first approach leans towards conservatism in recourse to,
and strict conservatism in the elaboration of, general principles of law as an
5

explicit ground of international judicial decision; the second approach tends
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to welcome the opportunity to expound and develop such principles. There
are strong grounds of international public policy for preferring the second
approach.
The opportunity of the international judge to expound and develop the
10

law is nevertheless qualified by an obligation of restraint for two major
reasons. In much the same manner in which the judicial evaluation of custom
and the attitude towards proof of custom adopted by international courts and
tribunals can establish, consolidate, undermine or destroy the authority of
customary international law, so the judicial invocation or application of

15

general principles of law can create a solid body of precedent or sow
confusion. The acceptance of a general principle by a unanimous court or by
an imposing majority of the judges will, unless the principle is utterly wrong
or inapplicable, be a clear and perhaps an important gain for the law. The
recognition of such a principle in an individual or dissenting opinion may be

20

a welcome harbinger of things to come. But a welter of conflicting,
concurring and dissenting opinions invoking or refraining from invoking
different general principles, or disagreeing concerning the conditions of their
application, may discredit the whole process of recourse to general principles
of law as a means of determining and measuring international obligation. It

25

may also weaken the authority of the decision for its immediate purpose of
the settlement of the acutely controversial character or has a highly political
aspect or immediate political implications, a laconic unanimity may be more
impressive and serviceable than a wealth of legal reasoning. These are
questions of judgement not governed by any general principle.

30

The second ground for restraint is the lack of any general obligation to
submit to compulsory jurisdiction combined with the absence of procedures
of execution comparable to those available to municipal courts. The
international judge must also weigh the possibility that the terms of his
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decision may result in one or more of the parties to the potential next case
35

preferring not to submit it to him. When discussing compulsory jurisdiction
we observed that the limiting factor is not anything inherent in judicial
process but the willingness of the parties to abide by its results: in like
manner the basic factor limiting the scope for recourse to general principles
of law is not anything inherent in the process of such recourse but the extent

40

to which judicial agreement can be secured on the principles applicable and
the conditions of their application and the measure in which the decisions
resulting from the application of such principles command general
confidence and acceptance.
In this, as in so many other contexts, the key to the growth of
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international law by international adjudication is that it is a process of
growth.
C. Wilfred Janks
The Prospects of International Adjudication

Текст 35.
THE DEATH PENALTY, INTERNATIONAL LAW, AND HUMAN
RIGHTS
by John Paul Truskett.
In an increasingly global society, where transnational law evolves,
5

protecting people from death penalty is a crucial human rights consideration.
Abolition is necessary in promoting humankind’s dignity under international
law.
Today one hundred seventeen nations are completely abolitionist in
law or practice; however seventy-one countries have executed at least one

10

individual over the past ten years. Most of the retentionist nations are located
in Asia, North Africa and Middle East, while the USA and some Caribbean
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countries are the only retentionist Western jurisdictions. The increasing use
of the death penalty there appears to be a matter of serious concern.
International treaties exist today aiming to end the death penalty
15

because countries ratifying or signing one of the treaties promise to take an
abolitionist stance. Additionally, the United Nations calls on retentionist
nations to progressively restrict the number of offences for which capital
punishment might be imposed. A minority of countries has failed to
eliminate the penalty despite the transnational call for abolition.

20

Nations defying international agreements and ignoring entreaties of
allies increasingly position themselves as violators of human rights regarding
capital punishment. Irreverence for international human rights law and the
tribunals protecting it poses risk for retentionist countries. Nations executing
juvenile offenders show disrespect for a growing worldwide consensus by

25

killing foreign nationals who were never afforded their right to consul and
ignoring transnational norms against expanding the penalty. Therefore, the
adverse effects on retentionist nations through loss of credibility, prestige,
and future endangerment of its citizens abroad are inevitable.
Tulsa Journal of Comparative and International Law. Vol.11, Iss.11.2., 2003-2004

Текст 36.
DANCING WITH THE DEVIL
by David M. Crane
The real threat to humanity is bred in the fields of lawlessness in the
third world. Fertilized by greed and corruption, what grows out of these
5

regions of the world are terror, war crimes, and crimes against humanity.
Conflicts in these dark corners are evolving into uncivilized events,
appearing to be less political and more criminal in origin and scope. The key
players involved are not state but often non-state actors. Dark corners
283

become havens for criminal elements who live in a world of conflict, brutal
10

and certainly non-traditional in character. The catalyst for this type of nontraditional conflict is impunity and corruption. The impunity by which these
warlords move about a region unmolested breeds a lack of respect for the
rule of law. The corruption, so endemic in these societies, fosters a healthy
lack of respect for institutions of any kind. If we desire respect for the law

15

we must first make the law respectable. This lack of respect for the law and
for institutions becomes a powder keg which any warlord in the region can
ignite for their own personal criminal advantage and gain. The motives are
simply for control of the region, the power that it grants, satisfying the greed
that drives one to do these deeds. The result is a conflict where war crimes

20

and crimes against humanity rear their ugly heads. Most vulnerable in these
conflicts are non-combatants who are protected by the laws of armed
conflict. The international community is forced to react and create an
international tribunal to prosecute those who allegedly committed
international crimes.

25

Journal of International Law Vol.37, N.1, 2005

Текст 37.
PERSECUTION COMPLEX: JUSTIFYING ASYLUM LAW’S
PREFERENCE FOR PERSECUTED PEOPLE
by Matthew E. Price
The world’s asylum system is in crisis. Over the last fifteen years,
5

unprecedented numbers of people have sought asylum in Western Europe
and North America. As the number of asylum seekers has surged, a public
backlash against them has intensified, especially in Europe. Increasingly,
asylum seekers are seen as opportunists ready to exploit the relatively
generous social welfare systems of industrialized states, and as cultural
284

10

threats whose presence in large numbers may undermine the liberal and
secular values of their host countries. The problem has been especially acute
in Britain: more than 100,000 people sought asylum there in 2002, up twenty
percent from the year before, leading to regular accusations in the tabloids
that the government had lost control of its borders. Although the number of

15

new applicants in Britain declined sharply in 2003 and continued to fall
through 2005 due to a combination of changed international conditions and
draconian measures taken by the British government, asylum seekers still
continue to be assailed as “economic migrants” who intend to leech off of
Britain’s welfare state.

20

In the United States, and increasingly in Europe as well, the war on
terror has also generated suspicion of asylum seekers. Some commentators
have expressed concern that the asylum system is a back door through which
al-Qaeda operatives may attempt to enter the West. Indeed, one of the 1993
World Trade Center bombers entered the United States as an asylum seeker.

25

Law enforcement authorities also express concern that asylum seekers have
become a lucrative source of income for transnational human smuggling and
trafficking gangs, which themselves may have ties to terrorists.
Faced with historically high numbers of asylum seekers, as well as
increasing domestic pressure to curb asylum, states are erecting barriers to

30

entry; introducing onerous procedural requirements to reduce the number of
people eligible for asylum; reducing public benefits available to asylum
seekers pending the decision on their applications; detaining asylum seekers
pending determination of their status, often in facilities housing common
criminals; and expediting the determination process at the cost of giving

35

asylum seekers less time to prepare for their hearings and gather evidence in
support of their claims. Although these methods, have led to a decline in the
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total number of new applications filed in the West, asylum nonetheless
remains a volatile political issue.
Harvard International Law Journal, Volume 47, Issue 2 (Summer 2006)

Текст 38.
COUNTER-TERRORIST OPERATIONS AND THE RULE OF LAW
Gerald L. Neuman
Since 2001, the United States Government has felt impelled to
supplement the criminal justice model of counter-terrorist action with
5

military action. There is no war on terrorism as such, but there does exist an
armed conflict between the United States and Al Qaeda. Neither of the
received categories of modern international humanitarian law, international
armed conflict between states or internal armed conflict within a state, fits
this conflict. But Al Qaeda has shown itself capable of carrying on military

10

operations on a scale that justifies characterization as armed conflict.
Moreover, given the informal structure of Al Qaeda, these hostilities may
shade into conflict with a less distinct class of terrorist organizations
pursuing Islamist political goals.
This conflict differs from the kinds of struggles involved in most

15

decisions of the European Court of Human Rights about terrorism. Most
such decisions have concerned either separatist violence or revolutionary
violence within a state. Local insurgents seeking to gain control of all or part
of a state’s territory face different incentives that limit the degree of their
destructiveness against people and places. Separatists who appeal to world

20

opinion to validate their claims confront different constraints than groups
that reject the legitimacy of international law.
When the military model frames counter-terrorist operations, rule of
law aspirations have lesser relevance than in the criminal justice model. They
286

continue to play an important role, but in a more limited manner. Armed
25

conflict should not be wholly unrestrained, and rule of law conceptions
inform both the restrictions that international humanitarian law imposes and
the means of enforcing them. However, rule of law values of transparency,
predictability, and egalitarianism are incompatible with military needs of
flexibility and surprise. The ideal of the rule of law concerns legitimate

30

governance, not defence against those outside a state’s authority.
The distinction between interstate use of force and governance also
underlay the decision of the Court in Bankovic v Belgium. That decision held
that Yugoslav civilians subjected to NATO aerial bombardment during the
Kosovo intervention were not within the jurisdiction of NATO member

35

states in a manner that would make the European Convention on the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms applicable. While
Bankovic has been criticized, its approach appears fundamentally correct. In
particular, Bankovic illustrates the importance of understanding human rights
treaties as positive institutional embodiments of moral principles.

40

European Journal of International Law (2004), Vol. 15 No. 5

287

Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес

Текст 39.
LESS DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD ECONOMY
The world economy as a whole has grown more slowly in the 1980s
but there had been remarkable progress in some countries – notably in Asia –
along with stagnation or even serious setbacks in Africa and Latin America.
5

The gap between the richest and the poorest countries in the world has
widened, and so have the differences among the developing countries. The
majority of the world population live in countries where average economic
conditions have been improving, especially when account is taken of the
very rapid growth of the Chinese economy. But, for the majority of

10

developing countries, the 1980s have been years of falling per capita
incomes and standards of living.
The reasons for the state of the world economy include the slowdown
of growth in developed economies, the volatility in international financial
and foreign exchange markets, and the uncertainty that prevails with regard

15

to the manner and timing of the resolution of the international debt problem.
The model of the world economy that underlies the baseline scenario
projecting major macro-economic variables to the year 2000 incorporated the
currently prevailing constraints on world economic growth. In that scenario,
the developed market economies would grow at 2.5 to 3 per cent in the

20

1990s, and the centrally planned ones, at 4 per cent. In South and Southeast
Asia, overall gross domestic product (GDP) growth would be in the order of
5 per cent, substantially faster than the rate of population; and in China it
would be even faster. However, in Latin America and Africa, per capita
growth would be negligible.
288
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Alternative scenarios exploring the impact of realistic economic policy
changes have been studied. These might add about one half of a percentage
point to the rate of growth in developed market economies and as much as
one or two percentage points to the rate of growth of developing countries.
Governments will, however, have to anticipate many structural

30

changes and difficult policy issues in the next decade. Demographic trends
are fairly predictable and provide a good starting-point for their analysis. The
fastest growth (3 per cent) will occur in Africa, where the task of recovery
and restoration of self-sustained growth will be particularly difficult. The
labour force in developing countries will generally grow by 2.5 to 5 per cent,

35

while it will grow by less than 1 per cent in developed market economies.
Employment is likely to grow more slowly than the labour force in most
countries, and employment will be a concern for all groups of countries.
On the one hand, the use of energy – in particular, of hydrocarbons –
is expected to continue to grow more slowly than GDP for the remainder of

40

the century. On the other hand, growth of energy consumption in developed
market economies will be met by imports, which will contribute to changes
in the structure of world trade, and real prices of oil may rise.
Текст 40.
FOREIGN TRADE AND ECONOMIC GROWTH
The proposition that trade is an engine of growth seemed amply
confirmed in 1989 when the volume of world merchandise trade, growing at
6.7 per cent, continued to lead the expansion in the world economy. While

5

this represented a slow-down from the 9.0 per cent recorded in 1988, it none
the less marked the fifth consecutive year in which the increase in world
trade exceeded the increase in world output.
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Despite this performance, there are some clouds on the international
trade horizon. These include growing concerns about the proliferation of
10

international trade arrangements, as well as about the formation of trading
blocs and their eventual impact on the global trading system. Then, too, there
is apprehension about protectionism and the tendency for some countries to
substitute “managed trade” for free trade. Tensions are also mounting owing
to difficulties in reaching agreement on key agenda items of multilateral

15

trade negotiations.
While the prognosis is that in 1990 the growth of the volume and
value of world trade will once again exceed the growth of world output by a
sizeable margin, the longer-run outlook for world trade will be heavily
affected by policy decisions in the coming months. It should then be clearer

20

whether the international trading system will enjoy the fruits of further
multilateral liberalisation or whether there will be increasing reliance on
bilateral arrangements, with some of the trade diversion that this often
implies.
Текст 41.
CRISIS MANAGEMENT AND RESOLUTION
Financial systems globally have held up quite well in the face of a
range of adverse events in recent years. But thankfully, financial systems and
policymakers have not been tested to date by a full-blown crisis involving a

5

significant cross-border Large and Complex Financial Institutions failure, or
by simultaneous failures of several internationally active institutions, with
potential spillovers to other large institutions and economies more broadly.
While such an event may be unlikely, the need for effective coordinated
arrangements to deal with it is pressing because, in their absence, the costs

10

may be very large indeed. Furthermore, EM and other host countries may
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face quite similar issues, even if their concerns do not necessarily relate to
the largest LCFIs. There have been several notable cases of bank failures
with cross-border dimensions in the past that have provided useful lessons
for policy-makers.
15

Decisive action in cross-border context is challenging for a number of
reasons, including the difficulties of obtaining a complete picture of the
soundness of institutions and markets in crisis from different authorities; the
complexity of large firm structures; and the technical difficulties in winding
down an entity that is engaged in complex trading strategies across multiple

20

legal jurisdictions. Issues also surround the extent to which liquidity and
capital can be moved around a cross-border group. Adding to the difficulties,
private sector solutions are less easy to implement in a cross-border setting,
in which the sheer number and diversity of counterparties makes it difficult
to bring them to a single table, and a “rescue” merger may have to overcome

25

competition law hurdles (e.g., in the EU context). The complexity and size of
an LCFI can deter otherwise willing participants in a private rescue
operation.
Various country authorities have worked to improve domestic crisis
management arrangements and payments systems in recent years, as well as

30

signing international memoranda of understanding (MOU) on the
management of financial crises in banks with cross-border establishments.
However, even with an MOU, coordination may be difficult where there are
substantial differences of views and even conflicts of interest between
authorities, as well as technical and broader constraints on cross-border

35

coordination.
At the technical level, differing legal and regulatory structures may
prove to be major obstacles in an extreme and fast-moving event. These
structures may include legal limits to cooperation and information exchange;
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relevant MOUs that are unenforceable in practice; complexities that arise in
40

coordinating a clean-up with creditors across different jurisdictions and
investor types; the application of very different insolvency regimes, with
differences in creditor priorities or different approaches to “universality”
versus “territoriality”; and different treatment of assets and approaches to
set-off and netting.
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Global Financial Stability Report April 2007
International Monetary Fund

Текст 42.
INTERNATIONALIZATION
Internationalization has several dimensions. In the last two decades,
international trade has grown at an average annual rate twice that of world
GDP (6 per cent versus 3 per cent). Nations and regions are therefore
5

increasingly open to trade in goods and services, meaning that foreign
markets account for an increasing share of domestic production and that
imports account for an increasing share of domestic expenditure. The
international mobility of financial capital has increased relentlessly since the
1960s. While the tight correlation between national saving and domestic

10

capital formation remains (and on average current account surpluses or
deficits are small relative to the flows of domestic saving and capital
formation), this link is weakening with each passing decade. In addition,
small net international flows of funds do not rule out very large gross flows
of funds, and for international portfolio diversification and insurance against

15

nation-specific shocks, gross rather than net flows matter. While there
remains a strong home bias in financial portfolio composition, international
diversification and risk sharing are increasingly important for portfolio
holders everywhere. The average daily turnover in the foreign exchange
markets worldwide is today in excess of $1 trillion.
292

20

Enterprise is becoming increasingly “footloose”. Even if corporate
headquarters do not yet easily skip over national boundaries, individual
production plants, R&D establishments and other production or support
activities relocate more and more freely in search of new markets and the
lowest cost of production and distribution. FDI permits the international re-

25

allocation of bundled finance, managerial capacity and technical know-how.
Increasing financial openness has given rise to sudden surges of
capital inflows or outflows that have complicated macroeconomic
management in countries as diverse as Italy and the United Kingdom on the
one hand, and the Czech Republic, Malaysia, Mexico and Thailand on the

30

other. Several sets of issues arise. The first relates to the causes of these
capital surges. In addition to capital account liberalization measures, these
include domestic and external causes. The second concerns the consequences
of surges of capital inflows or outflows. After determining the causes and
consequences, we can consider possible remedies or policy interventions. At

35

the level of an individual country these range from the (re-)imposition of
administrative or tax barriers to capital inflows or outflows and other kinds
of foreign exchange controls, to changes in domestic financial regulation and
supervision, and changes in the conduct of fiscal, monetary and exchange
rate policy. At the systemic level they include international cooperation and

40

surveillance to achieve a more coordinated set of national economic policies
and to improve the quality of national economic management.
Edmond Malinvaud, R.H. Sabot
Development strategy and management of the market economy

Текст 43.
GOVERNMENT FINANCIAL SUPPORT FOR DEBT
RESTRUCTURING
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Some emerging market economies are faced with an actual or
potential sharp devaluation in the context of dollarized financial sector. The
5

first best response would be obtaining additional capital and then
restructuring. However, the scale of potential losses may require government
intervention. Given sufficient fiscal space, the government can consider a
number of possible interventions (there may also be significant recessionrelated losses that will require more orthodox approaches).

10

Recapitalization: The government could wait for the devaluation to
impact bank’s balance sheets. Then, fiscal resources could be deployed to
recapitalize banks (to the extent that additional capital from shareholders is
not available), forcing the banks’ owners to absorb the first tranche of losses.
This option might be relatively low cost, because banks’ existing owners

15

would take a large hit and the government might recover some of the
recapitalization casts at a later date. However, foreign ownership of the
banks might raise difficulties (the banks might simply walk away,
substantially reducing availability, at least in the short run). In addition,
households and corporations might be left with liabilities that they cannot

20

pay, leading to a steady drip of defaults that continues to weaken bank
balance sheets and saps confidence. In response to the current crisis,
Romania has attempted to avoid complications that could arise from high
foreign ownership of domestic banks by actively seeking support for
recapitalization from their parent banks in the context of an IMF-supported

25

program. Meanwhile, Hungary has enacted a bank support law with
provisions for capital enhancement by either voluntary or mandatory means.
Temporary subsidy of loan repayments: if the exchange rate were
expected to overshoot, then the government could negotiate with banks to
temporarily reduce debt service in foreign currency terms, with the
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government making up the difference. This would limit the wave of defaults,
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protecting the banks’ balance sheet. However, this option poses significant
risks: if the devaluation were to persist, then the government’s exposure
could quickly escalate, while continued uncertainty about the eventual
outcome could sap confidence in the banks, perhaps depreciating the
35

currency further and precipitating the deposit run, necessitating a full bank
sector bailout.
Currency conversion of bank assets: The government could absorb a
significant fraction of the foreign currency loss up front (perhaps requiring
the banks to take a haircut on the foreign currency value of the loans) by

40

swapping foreign currency-denominated government paper for the troubled
assets and converting the latter to local currency-denominated loans (with the
consent of the borrower and the lender). These could later be sold on (the
government would want to go into the banking business full time), perhaps at
a reduced loss if the exchange rate were to recover. This policy can
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potentially reallocate foreign currency risk and losses to those able to bear
them – assuming that the government has sufficient resources. In comparison
to devaluing and recapitalizing the banks afterwards, this up-front conversion
has the benefit of avoiding costly defaults and foreclosures and drawn-out
uncertainty that could sap confidence and further depreciate the exchange
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rate. However, currency conversion might prove prohibitively expensive for
most governments.
Atish R. Ghosh, Marcos Chamon, Christopher Crowe et al.
Coping with the Crisis: Policy Options for emerging Market Countries Countries
– IMF Staff Position Note, 2009

Текст 44.
COPING WITH THE CRISIS: POLICY OPTIONS FOR EMERGING
MARKET ECONOMIES
The current financial turmoil is confronting emerging market
economies (EMEs) with two shocks – “a sudden stop” of capital inflows
295

5

from the global deleveraging processes, and a collapse in export demand
associated with the global recession – that in turn are leading to a sharply
tighter domestic credit conditions and slumping aggregate demand. This
article discusses the main policy options for EMEs confronted by these
shocks, recognizing that specific prescriptions must be tailored to individual

10

country circumstances.
Given the global dimension of the crisis, country policies to attract
financing are likely to be less effective: some EMEs were ripe for crisis,
money is leaving due to global rather than to country factors. As such,
solutions need to involve a global response through liquidity provision and
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macroeconomic stimulus. A broad range of countries have responded with
efforts to restore their financial sectors to health – and as these policies
deliver results, global recession and deleveraging should subside, with
favorable spillovers to EMEs. In the meantime, global liquidity provision by
International Monetary Fund and other international financial institutions is a
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lifeboat for some EMEs that can reduce the severity of the global shock and
allow countries to pursue supportive policies rather than measures
destructive to national and international prosperity.
EMEs entered the global slump with different initial conditions. Some
were ripe for a homegrown crisis associated with the end of unsustainable

25

credit booms or fiscal policies; others were just bystanders caught up in the
storm. In the first group, unsustainable booms have left in their wake debt
overhangs (high levels of debt that will likely require restructuring and
possibly write-downs), especially unhedged foreign currency-denominated
debt. Disincentives to engage in unhedged foreign exchange borrowing
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should be considered to avoid a repeat of this crisis in the future. But the
priority now is to pursue policies that are appropriate to solve the debt
overhang and bring about recovery. Key elements of an appropriate policy
296

package include (i) greater official financing, which expands the “policy
space” available to EMEs to pursue supportive macroeconomic policies,
35

while instilling confidence that should limit downward pressures on
exchange rates and other asset prices; (ii) strengthening bankruptcy
procedures to reduce inefficiencies inherent in debt workouts/restructurings
in the wake of the crisis; (iii) easing monetary policy to boost activity while
guarding against excessive rate depreciation and associated balance sheet
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repercussions; and (iv) pursuing expansionary fiscal policies without
jeopardizing policy credibility and sustainability of the public finances.
Insolvencies. The financing and external demand shocks have resulted
in significant downward pressures on emerging market currencies. Balance
sheet effects and recessions are severely straining corporate and household
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sectors, and leading to the risk of widespread insolvencies. Therefore, a
critical element of the policy response is to ensure an adequate legal
institutional framework to facilitate rapid debt workout. This is especially
important where the debt overhang is large and – if unaddressed – is likely to
extend the duration of recessions in concerned countries long the global
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slump abates.
Atish R. Ghosh, Marcos Chamon, Christopher Crowe et al.
Coping with the Crisis: Policy Options for Emerging Market Countries – IMF Staff
Position Note, 2009

Текст 45.
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ECONOMIC SPILLOVERS
Vivek Arora and Athanasios Vamvakidis
EXPLORING THE IMPACT TRADING PARTNERS HAVE ON EACH OTHER'S GROWTH
Economic integration among countries has increased significantly in recent
5

decades, recent decades, with the share of world trade in GDP rising from an
average of 26 percent in the 1960s to 42 percent in the 1990s. Common wisdom
holds that as countries become more integrated, they are increasingly influenced by
each other’s economic development. Some economies are even considered to be
engines of global or regional growth. Countries that trade a lot also tend to grow
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faster – a link that has been extensively documented.
But just how large is the impact of external economic conditions on a
country’s growth? And as the world economy becomes more integrated, has the
importance of growth spillovers increased? We undertook three studies to try to
answer these questions.
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Our results show that economic conditions in trading partners do in fact
matter significantly for growth. After controlling for other growth determinants,
we found that a country’s economic growth is positively influenced by both the
growth rate and relative income level of its trading partners. Our findings also
suggest that countries benefit relatively more if their trading partners grow faster
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than they themselves do and are richer. And we found evidence that some
countries are indeed engines of global or regional growth: the impact of the United
States is significant in many countries around the world, and South Africa matters
for economic growth in the rest of Africa. In all three cases, we found the
estimated impact of growth spillovers to be relatively large. It has been larger in
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recent decades and for open economies, implying that international spillover
effects may increase in importance as globalization continues.
What theory tells us
Economic conditions abroad – including growth rates and income levels –
are thought to influence a country’s growth through several channels.
298
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The most obvious channel is trade linkages: a rise in trading partners’
growth leads to an increase in their demand for imports, which then
contributes directly to an increase in the net exports of the home country.
And the positive implications of trade for economic growth are not limited
to countries that run surpluses, since countries can benefit from technology
transfers and other efficiency gains associated with international trade.

35


With growing foreign direct and portfolio investment, the spillover effects of
trading partners may also be transmitted through financial linkages.



Finally, there may be indirect effects, with business and consumer
confidence in major countries influencing confidence in other countries.
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Finance and Development, September 2005, Volume 42, Number 3

Текст 46.
MANAGING A BROADER PORTFOLIO OF ASSETS
Social and environmental assets are critical – but underprovided. Policy
solutions are understood – but not implemented.
5

Societies need to manage a broad portfolio of assets – not just human and
physical capital, but also environmental assets (such as fresh water and fish stocks)
and social assets (such as trust). These assets are not perfectly substitutable. The
immediate gains of depleting or degrading them can be outweighed by costs in
productivity and lost options, as illustrated by forest conversion in Madagascar.
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Productivity growth in agriculture is critical to poverty reduction in
Madagascar, where nearly three-quarters of the population live in rural areas and
where three quarters of that population is poor. But conversion of Madagascar’s
biodiversity-rich forests, the potential focus of a future ecotourism industry, to
mostly unsustainable, low-yield agriculture has been costly. Much of the new

15

cropland is degraded, and hillside erosion clogs downslope waterways. The
country has experienced a decrease in its per capita GDP from $383 (in 1995
dollars) in 1960 to $246 today. Madagascar is not the only country that has
depleted or degraded forest assets without realizing gains in other assets. On
299

average, forest depletion in low-income countries lowers net savings by 1.5 percent
20

of GDP.
Why are environmental and social assets particularly threatened and
underprovided? Because of externalities: the actions of one person may impose
environmental costs (such as pollution) and social costs (diminished trust in
institutions) on other people – costs that the responsible party does not bear. Free
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riders have no incentives to contribute to the maintenance of public goods from
which they cannot be excluded.
The solution to these problems is well known: policies that align individual
and social incentives, either through taxes, subsidies, and regulation, or through the
deliberate creation of new market mechanisms. Failure to adopt such policies –
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even when they appear to be “win-win” – is most often the result of distributional
problems – vested interests, inability to channel dispersed interests, and inability to
make credible long-term commitments.
World Development Report 2003

Текст 47.
INSTITUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Problems that require lasting solutions are often not susceptible to quick
fixes. Such problems require the coordination of many actors. Inclusion in the form
of voice and access to assets facilitates coordination: more inclusive processes lead
5

to more sustainable outcomes; voice and wider ownership of assets lead to more
inclusive processes.
Avoiding inflation and protecting investors, ensuring labor and service
delivery, maintaining environmental assets and systems for using them, preventing
crimes and maintaining peace are all coordination problems. Markets work well for
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addressing some kinds of coordination problems – matching suppliers and
demanders of goods, services, and physical assts – if supporting institutions such
as property rights are in place. Mechanisms for other kinds of coordination
300

problems, especially those in the social and environmental sphere, are often
lacking, undeveloped, faulty or weak.
15

Coordination mechanisms typically fail in three ways. First, they fail to take
the long view. Cities grow without adequate provision for transport right of way.
Short-term political fixes evolve into constituencies for perverse subsidies. Second,
they fail to represent dispersed interests. The voices of the many who are affected
by pollution may be less audible than the voices of those who pollute. Third, they
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fail to commit to allow assets to thrive. Wasteful destruction of forests,
overexploitation of fisheries, plundering of people’s savings through inflationary
monetary policies – all reflect a lack of social mechanisms for restraint.
The collapses of the Newfoundland cod fisheries and of the U.S. energy and
financial and risk management services company Enron illustrate these

25

coordination failures – common problems in disparate realms. Potentially
renewable assets – fish in one case, trust in the other – were depleted to the shortrun benefit of some but the long-run loss of society.
Effective coordination requires institutions (informal and formal rules and
organizations) that undertake the following functions: picking up signals
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(information, feedback, anticipation of future problems), balancing interests
(transparency, voice, forums for negotiation), and executing agreed-on decisions
(commitment and enforcement mechanisms). Such institutions are often lacking or
are flawed, when some interests are dispersed or when some groups in society are
poor or in other ways disenfranchised. Groups that lack assets tend also to lack
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voice, security, and a stake in the larger society, hampering institutions’ ability to
perform needed coordination functions. The result is a vicious cycle in which
biased institutions implement policies that lead to an increase in polarization and
unequal asset distributions.
That policies affect institutions and asset distribution is widely understood;

40

less well known is that asset distribution affects the quality of institutions and
policies.
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This cycle can be broken. Certain mechanisms for promoting transparency,
feedback, accountability, commitment, and negotiation of interests have been
successfully applied in fragile lands, rural areas, and urban areas. These
45

mechanisms do not change institutions overnight but help to build momentum for
lasting change. Over the long run, fostering inclusiveness is essential. South Africa
and Malaysia, among other countries, demonstrate that societies can make decisive
moves toward inclusiveness when it becomes clear that failure to do so will be
unsustainable.
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World Development Report 2003

Текст 48.
In ordinary usage, “economic interdependence” typically refers to some
measure of the value of economic transactions between two countries, or between a
country and the rest of the world, perhaps scaled to total national output or to some
measure of total financial assets. But these measures are not satisfactory from an
5

analytical point of view. On close inspection, there are really two quite different
phenomena that are commingled in the term interdependence, each of which in
turn is multi-dimensional.
One of them concerns how much adjustment a country has to make to
“foreign” events under conditions of normal economic activity, where frequency as

10

well as cost is taken into account. When the requirements to adjust run both ways
between

the

two

countries,

Keohane

and

Nye

call

this

“sensitivity

interdependence”. It involves marginal (as opposed to average) relationships, along
with the magnitude and frequency of disturbances normally emanating from
foreign economies. The measures of sensitivity involve such factors congenial to
15

economists as marginal propensities to spend on foreign products or assets,
elasticities of substitution in reproduction, and relative size of the economies in
question. This notion of interdependence is in harmony with the methodological
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discussion of interdependent systems of the 1950s, which also focused on marginal
relationships between the variables under examination.
20

Some political scientists do not like the use of the term interdependence, on
the grounds that it creates terminological confusion with the other concept, more
relevant to them. The difficulty is worse than that: sensitivity interdependence may
be rising even when vulnerability interdependence is falling, and even for the same
reason.

25

In the discussion of concepts and definitions of interdependence it will be
useful to distinguish between several types of interdependence. There is first of all
structural interdependence, whereby two or more economies are highly open (at
the margin) with respect to one another, so that economic events in one strongly
influence economic events in the other. It is this sort of interdependence which has
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been implicit in the discussion above. Its presence implies that each country will
have a strong interest in information about both the structure of the other economy
and the likely events there. Detailed knowledge about developments in the German
economy may be just as important for framing Dutch economic policies, for
instance, as knowledge about the structure of the Dutch economy.
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Second, there may be interdependence among the objectives of economic
policy; that is, one country will be concerned about the attainment of policy targets
in the other country. This would be trivially so when the targets are the same, such
as the exchange rate between them; or, less obviously, when they are both subject
to some overall constraint, such as that the current account positions of the world
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must add up to zero. Less trivial cases involve direct concern for developments
elsewhere. Such concern has been clearly manifested in non-economic realms, as
when country A’s demand for defense expenditures depends directly on defense
expenditures outside the country (positively when the foreigner is an adversary,
negatively when he is an ally, unless institutional arrangements for burden-sharing
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are present), or when the residents of country A feel strongly about human rights
conditions in foreign countries.
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Ronald W. Jones, Peter B. Kenen
Handbook of International Economics
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Міжнародна інформація
Текст 49.
In descriptions of modern society, the term “information society” is
frequently used, and rightly so. Information is no longer one element among many:
today, it is the crucial element which characterizes society as a whole.
5

The dissemination of information has become indispensable. An increasing
number of people are involved in creating information, and just as many spend
their free time consuming it. The reason for this is obvious: information helps
justify decisions. It clarifies, or at least provides, both the reasons behind decisions
and their consequences. We request information to overcome ignorance, and we

10

hope that it helps us make better decisions.
It is no wonder, then, that information is set to become a key factor in
politics, business and in the lives of individuals in a rational, enlightened and
democratic Europe. To gain acceptance, politicians are increasingly obliged to
inform the public of their decisions. Information and communication technologies

15

make political decisions more transparent, and therefore help legitimize them.
Business also increasingly depends on information. Technological progress
has led to an ever-growing range of opportunities. This, in turn, has led to a greater
need for making and justifying decisions. Companies are constantly facing new
challenges such as realigning business strategies, adapting to changing

20

environmental conditions, and deciding whether to outsource production to another
country. All of these challenges require that companies make major decisions; to
do this, they need an abundance of information – from market research to
consulting services – which is transferred and saved securely through IT support.
As consumers of information, individuals also have to make decisions on a

25

daily basis. Which products should I buy? Where and how should I spend my free
time? Even the most mundane decisions can be difficult without the right
information. More importantly, information and the knowledge that is derived
305

from it is the best way to maximize career opportunities and improve one’s
personal wealth.
30

Access to information has therefore become critical. Today, access to the
modern information and communication technologies that have made the
information society possible has become a pre-requisite for equal opportunities and
social justice as well as for success in business.
The following volume therefore focuses on the current status of the
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information society in a new, enlarged Europe. The authors present a detailed look
at the information societies in 25 EU member countries and three accession states:
They shed light on the process of transformation that both old and new member
states have experienced on their way to becoming information societies. The
authors examine how information and communication technologies have

40

influenced social cohesion, and look at the role of European governments in a
digitalized economy. They also discuss ways in which companies are dealing with
information management. The only available comprehensive data on the European
information society collected at the industry and country level is included. All of
them make this book indispensable for anyone who wants to gain valuable insight
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into the European information society.
Soumitra Dutta, Arnoud De Meyer Amit Jain, Gérard Richter (eds)
The Information Society in Enlarged Europe

Текст 50.
A WILL TO CLOSE THE DIGITAL DIVIDE
To no one’s surprise, the United Nations World Summit on the Information
Society, which attracted mostly delegates from the deprived side of the digital
divide, concluded that the World Wide Web is not as global as it is made out to be.
5

“Unlike the French Revolution, the Internet revolution has lots of liberty,
some fraternity and no equality,” Shashi Tharoor, the UN under secretary-general
for information and communications, said in an interview.
306

Only 1 percent of people in the world’s poorest countries are connected to
the Internet. The 400,000 residents of Luxembourg have more Internet capacity
10

than all of Africa’s 760 million inhabitants, according to the International
Telecommunication Union, the UN agency that organized the summit meeting in
Geneva.
But many here maintained that the problem was not limited to a lack of
technology, or even a lack of funds. Many leaders from underprivileged countries

15

simply said that they did not have a voice in the way the Internet is run.
The only thing that both the private- and public-sector representatives at the
meeting had in common was “suspicion of U.S. control,” Eli Noam, head of the
Columbia Institute for Tele-Information, said in an interview at the meeting.
“Even if it is not true, there is a perception that the U.S. government is

20

running the Internet,” Noam said.
While civil groups could successfully interact with existing Internet forums
on governance issues, Noam said he feared that they would be “co-opted” into a
partnership with the United Nations, “in the belief that it will liberate them from
the U.S. government and Microsoft.”
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The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a company
incorporated in Santa Clara, California, and under contract to the U.S. Commerce
Department, became a kind of straw man for what is perceived as the U.S.
government’s control because it is the Internet’s semiofficial governing body.
Some countries moved to put this governing body, known as ICANN, along

30

with all other types of governance issues – including spam and child pornography
– under the auspices of the United Nations, within the framework of either the
International

Telecommunication

Union

or

the

UN

Information

and

Communications Technologies Task Force.
But Internet luminaries like Nicholas Negroponte, as well as business
35

leaders, used the Geneva meeting to caution against involvement by such agencies,
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stressing that the strength of the Internet came from the fact that it had a grassroots approach to regulation.
The danger of a UN solution, Noam said, is that it would slow things down
and “increase the weight of the Internet no-show countries who have very little
40

participation and a low user base but are sovereign countries and therefore want
full sovereignty over the Internet.”
In the end, the delegates agreed that a UN working group should be set up to
examine whether intergovernmental oversight of groups like ICANN is necessary.
A similar committee will be set up to review how connecting the world’s poor
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should be financed.
International Herald Tribune, December 15, 2003

Текст 51.
THE SILENCE OF THE DAMNED
Kim Jong Il loves to surf the Web, while his people can barely stay afloat
by B.J. Lee and Hideko Takayama
Are you pining for the lost glories of the great information-technology gold
5

rush? Believe it or not, there’s a virtually untouched market of 20 million people –
hardworking, motivated and desperate for the freedom and mobility exemplified by
the wired world. They don’t know the meaning of the words “dot-bomb” or
“bandwidth glut.” They’ve never heard of Steve Case or Jeff Bezos. The place is
virgin territory for anyone with a bit of e-talant and dream.
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Just a friendly tip: don’t go there. It’s hard to imagine a worse place than
North Korea to be in the IT business. Let Great Leader Kim Jong Il enthuse all he
wants about the prospects for e-trade development. Business people who have
visited the place can only shake their heads. North Korea scarcely has a
communications infrastructure worthy of the name. There’s one phone line for

15

every 20 or so inhabitants. (South Korea has one for every 1.7 people.) Many
telephones in rural areas are so primitive they don’t even have dials, never mind
308

keypads – just an old-fashioned lever to ring the operator. Electricity is tightly
rationed. But it’s as free as sunshine compared with North Korea’s real limiting
resource: information. For half a century Pyongyang has kept a stranglehold on the
20

flow of facts and ideas. News rarely gets into or out of the country except as the
government allows.
North Korea is said to be the only country in the world without a direct
connection to the Internet. Free access to information is what the Net is all about,
and North Korea’s leaders are well aware that knowledge is power. They have no
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intention of sharing it.
Kim is the country’s No. 1 new-technology fan. A North Korean official in
Seoul says the “great leader” spends as much as two hours a day surfing the Web.
Kim made a point of asking Madeleine Albright, then U.S. secretary of State, for
her e-mail address when she visited him. “Without computers,” he has been quoted
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as warning, “one cannot escape from ignorance and stupidity.” Back in 1990 he
established the Korea Computer Center to develop homegrown software. The
enterprise now has 4.500 workers and only about 900 programmers, most in their
20s and 30s. The North’s techies have created several banking and voicerecognition programs to help in trade with China, India, Iran and Pakistan. They
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created a computerized handbook for acupuncturists and wrote a software version
of the ancient game of go that’s distributed in South Korea. One of their crowning
achievements is the word-processing program Changduk. The key combination
Control-J automatically types Kim Jong Il’s name in big boldface characters;
Control-I produces the name of Kim’s father and predecessor, Kim Il Sung, in

40

equally grand style. It’s a valuable feature for anyone preparing public documents
in North Korea.
IT experts say North Korea’s greatest handicap is its isolationism. The
country’s techies are not fully informed about what’s being done elsewhere.
Instead they are designing software for an export market whose needs they don’t
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understand, in competition with products they have not seen. “What’s common
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sense here is not common sense in Pyongyang,” says a Tokyo-based businessman
who deals with the North. Does anyone out there have Kim Jong Il’s e-mail
address? Maybe you could send him a message.
Newsweek, July 9, 2001

Текст 52.
A DIGITAL AGENDA FOR EUROPE
The Digital Agenda for Europe is one of the seven flagship initiatives of the
Europe 2020 Strategy, set out to define the key enabling role that the use of
Information and Communication Technologies (ICT) will have to play if Europe
5

wants to succeed in its ambitions for 2020.
The objective of this Agenda is to chart a course to maximise the social and
economic potential of ICT, most notably the internet, a vital medium of economic
and societal activity: for doing business, working, playing, communicating and
expressing ourselves freely. Successful delivery of this Agenda will spur

10

innovation, economic growth and improvements in daily life for both citizens and
businesses. Wider deployment and more effective use of digital technologies will
thus enable Europe to address its key challenges and will provide Europeans with a
better quality of life through, for example, better health care, safer and more
efficient transport solutions, cleaner environment, new media opportunities and
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easier access to public services and cultural content.
The ICT sector is directly responsible for 5% of European GDP, with a
market value of € 660 billion annually, but it contributes far more to overall
productivity growth (20% directly from the ICT sector and 30% from ICT
investments). This is because of the high levels of dynamism and innovation

20

inherent in the sector, and the enabling role the sector plays in changing how other
sectors do business. At the same time, the social impact of ICT has become
significant – for example, the fact that there are more than 250 million daily
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internet users in Europe and virtually all Europeans own mobile phones has
changed life style.
25

The development of high-speed networks today is having the same
revolutionary impact as the development of electricity and transportation networks
had a century ago. With the on-going developments in consumer electronics, the
lines between digital devices are fading away. Services are converging and moving
from the physical into the digital world, universally accessible on any device, be it
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a smartphone, tablet, personal computer, digital radio or high-definition television.
It is projected that by 2020 digital content and applications will be almost entirely
delivered online.
This great potential of ICT can be mobilised through a well-functioning
virtuous cycle of activity. Attractive content and services need to be made
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available in an interoperable and borderless internet environment. This stimulates
demand for higher speeds and capacity, which in turn creates the business case for
investments in faster networks. The deployment and take-up of faster networks in
turn opens the way for innovative services exploiting higher speeds.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245:EN:NOT

Текст 53.
THE INFORMATION SOCIETY
The conquest of the cyber-frontier is a sequel to the grand technological
narrative of the conquest of space. The latter gave us the cliché ‘global village’,
while the former has already enshrined the expression ‘global information society’.
5

The irresistible rise of the notions of ‘information society’ and ‘information age’
has become indissolubly linked to the spectacular rise in the use of ‘global age’
vocabulary. We are promised a new society that will necessarily demonstrate
‘greater solidarity’ and be ‘more open and more democratic’. Yet the notion of a
global information society itself is the result of a geopolitical construction.
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A new ideology that we dare not speak its name has become part and parcel
of ‘the nature of things’ and suddenly ranks as the dominant paradigm of social
change. The notion of the ‘information society’ carries with it a body of beliefs that
release symbolic forces, which not only enable action, but in fact trigger it and
orient it in certain directions rather than others. These forces set the agenda for

15

action and research programmes run by governments and supranational
policymakers. Witness the number of Ministries of Industry, Technology and
Science throughout the world that have appended ‘and the Information Society’ to
their names, or even abandoned their former label in favour of this new one.
The same beliefs guide the strategies for worldwide expansion devised by

20

so-called ‘global’ companies. They have mapped out the way military and
diplomatic institutions are to make war and peace. They have given rise to a
definition of change and of ‘novelty’ focused exclusively on technological
progress. They have universalised a new sort of ‘common sense’ to legitimise
these choices and distinctions, as if they alone were possible or reasonable, when

25

in fact they belong to a particular system of truth. This form of hocus-pocus is
recurrent in contemporary history. Indeed, the scheme of the information society
arose during the Cold War as an alternative to the two conflicting systems
embodied by the superpowers, at the same time as the ‘end of ideology’ thesis.
The notion of the information society took formal shape in the wake of the
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invention of artificial intelligence machines during the Second World War. It
became a standard reference in academic, political and economic circles from the
1960s. The manufacture of a world of images related to the ‘information age’
continued apace throughout the following decade. The true geopolitical meaning of
the neologisms created at the time to designate the new society would not come to

35

light until the eve of the third millennium.
The second half of the twentieth century has indeed witnessed the creation
of belief in the miraculous power of information technology.
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The stakes of the new digital universe are too multiform and
interdisciplinary to be left to technological determinism alone. They concern a
40

multiplicity of social, political and economic actors. This archaeology of the
‘information age’ is thus, at the same time, an invitation to rethink the complexities
and contradictions involved in the way information and communication
technologies are appropriated by each society, in a world-economy containing
radical inequalities and conflicts of interest.
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Armand Mattelart.
The Information Society. An Introduction

Текст 54.
WHAT IS THE INFORMATION SOCIETY? WHY JOIN IT?
International, national, and special interest groups offer different treatments
of the information society. Several different approaches are particularly instructive
as to the dimensions and dynamics of the information society, a topic of current
5

interest. The European Union, in particular, has woven a relatively coherent
tapestry of the theories, definitions, and policies of the information society. The
European Commission drafted its information society policies based on a postindustrial and technologically- and economically-deterministic definition set forth
in an expert report: “The information society is on its way. A “digital revolution”

10

is triggering structural changes comparable to last century’s industrial revolution
with the corresponding high economic stakes. The process cannot be stopped and
will lead eventually to a knowledge-based economy.”
The main reason to join the information society appears to be the desire to
share in the riches it offers, be they viewed as economic prizes or as human
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development gains. There is a tradition of viewing the information society as a
reprise of a power struggle over controlling telecommunications but the
information society can also be seen as a strategy to foster social inclusion.
Social Change by Design and Default

313

The latter part of the twentieth century was filled with studies of social
20

change that occurred by design or by default. Change and technology, in particular,
were linked in a creation dynamic. Innovative information and communication
technologies attracted more attention as computers became more ubiquitous and
integrated into everyday life. Technology transfer was seen as an engine of
economic growth and development, key considerations for nations trying to move

25

to a market economy while undergoing institutional change. Modernization set the
temporal dimension of change while globalization set its spatial terms.
Globalization implied both breadth, as in a borderless world, and depth, as in
something true at all levels. Modernization and globalization spanned social,
economic, cultural, and political change processes and formed the twin origins for

30

the information society.
Elements of Information Society Policy
While there are myriad information society policies, three major information
society policies that build on modernization and globalization exemplify the
prominence of the information society on the international agenda. Each of these

35

information society policies follows a generic policy process that includes problem
recognition and specification, identification and selection of alternatives, policy
promulgation and implementation, and evaluation.
While the definition of information society is fungible, these three embody
recognizable elements of information society policy. These include 1) a social

40

shaping frame for technology that specifies a socio-technical environment, 2)
conformity to generic public policy processes, and further, 3) policy is an artifact
linked to the actors and to historical progression. These issues presume different
populations for policymaking, implementation, and beneficiaries. Timing is an
important variable in the policy process as it conditions the goals, alternatives, and

45

environment related to the information society policy. Information society policy
assumes that a relationship exists between technology and society; the purpose of
the plan is to shape the relationship. Because the policy is an artifact linked to the
314

actors and to historical progression, numerous tools of social research can be
applied to its study.
50

Ellen K. Sullivan
The Webmaster’s Tale: Joining the EU Information Society

Текст 55.
FORMAL INSTITUTIONS
The first perspective on consensus building focuses on the formal
institutions that will be involved in the decision process. According to Scott,
5

organizational sociologists refer to this approach as the rational systems
perspective since the analysis centers on the formalized structures found in the
institution, on the specific procedures that will be used, and on the organizational
goals that will be pursued. Issues such as the larger social context of the decision,
the individual characteristics of the participants in the process, and the specific

10

actions that are taken within the organization are not addressed. Instead, this
perspective emphasizes the considerable influence of the internal structural
features of an organization on the nature of the ultimate decision that is made.
As a result, the first step in using this perspective to analyze the consensus
building process is to determine the structure and procedures that will be used to

15

make the particular decision in question. A particularly useful concept in this
regard is the notion of decision units initially developed by Hermann, Hermann, &
Hagan for the study of foreign policy decision-making. One of the key
contributions of this concept is to stress the importance of identifying the actors
and arenas that will be most relevant in a given situation. This, in turn, makes it

20

possible to consider how the nature of each particular decision unit might affect the
dynamics of the decision process. This is true in the case of foreign policy because
authority can be exercised in a wide range of arenas by a potentially diverse range
of actors. It can be argued that this realization is even more important in the case of
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international bodies such as the UN System because they are composed of a whole
25

series of somewhat autonomous organizations.
Even with the case of the General Assembly alone, the range of potential
decision units, each with their own structures and procedures, is quite large. In
terms of actors, there are nine types which can play a role: representatives of
member states, representatives of groups of states functioning as a bloc, executive

30

heads including the Secretary-General, secretariat staff, presiding officers elected
each session, representatives from nongovernmental organizations (NGOs),
representatives from other international governmental organizations (IGOs),
representatives from multinational corporations (MNCs), and the media. In terms
of arenas, there are three types which must be considered: the Plenary which

35

formally approves all decisions of the other arenas, the seven (now six) main
committees of the Assembly in which the major work of the session is completed,
and issue specific bodies that work closely with the relevant committees and
provide annual reports to the Assembly.
Once the relevant actors and arenas are identified for each particular

40

decision, then it is possible to consider the effects of the structure, procedures, and
goals of that decision unit on the consensus building process. In terms of structure,
the key issues include the size of the decision unit, the structure of formal
leadership in the decision unit, and the role of smaller formal negotiating groups.
In terms of procedures, the focus is on their comparative rigidity versus flexibility.

45

Finally, in terms of goals, it is necessary to determine if there is any common
ground within the decision unit at the outset of Assembly debate on an issue. As a
result, size, formal leadership, negotiating groups, procedures, and goal
convergence are the five independent variables suggested by this perspective.
Courtney B. Smith

50

Three Perspectives on Global Consensus Building: a Framework for Analysis

Текст 56.
GLOBALIZATION AND TERRORISM
316

Globalization affects the costs, benefits and resources available for terrorist
activities. Firstly if terrorism emerges from a sense of relative deprivation, then
globalization, in so far that it encourages economic growth, may mitigate terrorist
5

tendencies. On the other hand, if globalization is associated with increased inequality across countries and groups, then we might expect globalization to lead to more
violence. On the costs side of the equation, the lowered barriers to flows of goods,
money, people and ideas, makes the networks of terrorist operations cheaper to
operate. Terrorist themselves find it easier to move across increasingly permeable

10

borders; resource flows across borders necessary to finance terrorist operations
become more difficult to monitor by authorities overwhelmed by the growth of the
international financial system. Norms of privacy in international banking make
information about these resource flows scarce. The fact that customs agents inspect
only a small fraction of goods imported make the smuggling of terrorist materiel

15

cheaper, while the freer low of information make the knowledge and techniques of
terrorist action more easily transferred. Globalization, like democracy, affects the
costs, benefits and resources constrains of terrorists in many ways.
The popular discourse seems to put some of the blame for transnational
terrorism on “globalization” – this increased flow of goods, services, ideas, people

20

and culture across international borders. The Economist suggests that the relative
ease with which resources and people move around the world increases the risks
associated with transnational terrorism, while Paul Martin, as Canadian Finance
Minister in 2002 claimed that the terrorists themselves are hostile to the process of
globalization, witnessed by the choice of target by the 9/11 hijackers – a center of

25

world trade and finance.
Krug and Reinmoeller argue that globalization is an important determinant
of terrorism. In their paper, they build a model to explain the internationalization of
terrorism as a natural response to globalizing economies. As countries become
more economically integrated and market-oriented, there is no discrimination

30

between what certain terrorist groups might see as “bad” products and “good”
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products or investments. Moreover, the same advances in technology that allow for
easy access of goods and services also allow for easy access to military hardware
and technology. In short run, globalization may have the consequence of creating a
series of winners and losers. These same losers will have easier access to retaliate
35

in response to their losses thereby multiplying the effect of globalization on
terrorism.
An alternative view put forth by Crenshaw is that it is naive to believe that
globalization is encouraging international terrorism. So that while globalization
and terrorism may be seemingly impacting one another, there is something more

40

complicated at work. Put differently, the latest incidence of terrorism is not
necessarily driven by globalization. Instead, the latest wave of terrorism should be
seen as a series of civil wars which may be motivated by a strategically unified
reaction to American power, rather than directly to globalization.
S. Brock Blomberg, B. Peter Rosendorff
A Gravity Model of Globalization, Democracy and Transnational Terrorism
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Текст 57.
THE INFORMATION PROFESSION: A DOMAIN DELINEATED
The information needs of governments, institutions, businesses and
individuals can be satisfied only if they can be matched to the available resources,
and those resources can then be made accessible to the potential users. The
5

quantity and complexity of information, and of the systems and services through
which it can be provided, have grown in tandem with the growth of our
information needs and our dependence upon effective provision. The information
professionals would seem to be the intermediaries between information sources,
information systems and information users. They might be – perhaps should be –

10

key players in the information society.
We can identify three strands of information which interlock but which are
essentially different. These might be defined as:
• public information
318

• personal information
15

• private information.
We shall also need to consider three similarly interwoven aspects of
information storage and provision. These are:
• information sources
• information networks and systems

20

• information agencies.
The distinction between them is critical to understanding the proper role of
the information professional.
For our purposes, public information is information which is intended to be
in the public domain. This statement, however, needs some further refinement. The

25

phrase ‘public domain’ is not used here as it is used by an intellectual property
lawyer; in that context, it means information, texts, designs, and so on which are
no longer protected by the relevant laws, and can be freely used, copied and
reproduced, like a book whose copyright has expired. In the present context, the
phrase is used less precisely, to mean information which is intended to be publicly

30

available within the normal constraints of law and commerce. By this definition,
any information on the web is in the public domain even if a charge is made for
access.
Public domain information – collected, analysed and prepared for use –
takes many forms. A conventionally published printed book is a useful paradigm

35

of the phenomenon, but by no means the only example. Statistical information
assembled by governments, for example, is available through electronic media, in
various printed publications and perhaps through teletext services.
Once this concept of public domain information is accepted, the distinction
between it and private information is comparatively easy to establish and define. It

40

is simply information which is not intended for public circulation, having been
assembled and stored to satisfy some private purpose. Uncontentious examples
include marketing information assembled by a company, which would be valuable
319

to its competitors (and probably acquired more cheaply by copying) and whose
general availability would therefore be disadvantageous to those who had incurred
45

the expense of collecting it.
The distinction which is being suggested between private and personal
information is essentially that between information relating to institutions,
organizations, companies and groups, on the one hand, and, on the other hand,
information relating to identifiable individuals.

50

John Feather
The Information Society. A Study of Continuity and Change.

Текст 58.
INFORMATION WARFARE
Information Warfare in its broadest sense is a struggle over the information
and communications process, a struggle that began with the advent of human
communication and conflict. Over the past few decades, the rapid rise in
5

information and communication technologies and their increasing prevalence in
our society has revolutionized the communications process and with it the
significance and implications of information warfare. Information warfare is the
application of destructive force on a large scale against information assets and
systems, against the computers and networks that support the four critical

10

infrastructures (the power grid, communications, financial, and transportation).
However, protecting against computer intrusion even on a smaller scale is in the
national security interests of the country and is important in the current discussion
about information warfare.
Information warfare has become the new post-Cold War era national

15

security catch phrase. The Senate Permanent Subcommittee on Investigation held
Security in Cyberspace hearings in June of 1996. President Clinton issued
Executive Order #13010 on July 15, 1996, forming a commission to conduct a risk
assessment of our national information infrastructure to protect against information
warfare. On October 25, 1996, The New York Times ran the story “A New
320

Battlefield: Rethinking Warfare in the Computer Age,” outlining possible threats
to national security and tranquillity posed by information warfare.
Despite its rise in prominence among the concerns of our national leaders
and increased public discussion, information warfare remains an ambiguous and
5

vague concept that has been used in a variety of contexts. Much of the discussion
surrounding information warfare has focused primarily on the means of
information warfare (organization and resource issues), while the scope and
meaning of information warfare have remained largely undefined. Therefore, a
clear and lucid definition of information warfare is needed.

10

Information warfare in its broadest sense is a struggle that involves the
communications process, a struggle that began with the advent of human
communication and conflict. Over the past few decades, the rapid rise in
information and communication technologies and their increasing prevalence in
our society has revolutionized the communications process and with it the

15

significance and implications of information warfare.
The Brown Commission defines information warfare as “activities
undertaken by government, groups, or individuals to gain electronic access to
information systems in other countries ... as well as activities undertaken to protect
against it.” This definition is problematic. It is overly broad and runs the risk of

20

confusing mischief and crime with warfare. With no distinction between crime and
mischief on the one hand and war on the other, the DoD might find itself launching
a counter-offensive against a 13 year old boy. The definition also does not account
for a physical assault (i.e. a good old-fashioned bombing) of the nation’s
information infrastructure. Information warfare must be considered what it is

25

called, warfare. It is the application of destructive force on a large scale against
information assets and systems, against the computers and networks that support
the four critical infrastructures (the power grid, communications, financial, and
transportation). However, the definition given by the Brown Commission
highlights the important fact that protecting against computer intrusion, even on a
321

smaller scale, is currently in the national security interests of the country and is
important in the current discussion about information warfare.
Brian C. Lewis
Information Warfare
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
ISO 9:1995 Information and

Буквальний переклад

documentation – Transliteration

етимологічний буквалізм, 52

of Cyrillic characters into Latin

семантичний буквалізм, 53

characters – Slavic and nonSlavic languages, 82, 116
Language Master. див. Системи
машинного перекладу
LOGOS. див. Системи
машинного перекладу
STILUS. див. Системи
машинного перекладу
SYSTRAN. див. Системи
машинного перекладу
Абсолютний дієприкметниковий
комплекс. див. незалежний
дієприкметниковий комплекс
Адекватність перекладу, 40
адекватність і точність перекладу,
41
формальна точність, 40
Атрибутивні сполучення, 133
атрибутивні групи з внутрішньою
предикацією, 137
багаточленні атрибутивні групи,
134

Види перекладу
вимоги до усного і до письмового
перекладача, 29
критерії класифікації перекладу,
22, 34
машинний переклад, 23
системи машинного перекладу,
23
статистичний машинний
переклад, 25
письмовий переклад, 33
переклад спеціальної
літератури, 33
переклад художньої літератури,
33
усний переклад
послідовний переклад, 30
система записів під час
послідовного перекладу, 30
синхронний переклад, 31
Види синонімів
ідеографічні синоніми, 67

особливості, 133

контекстуальні синоніми, 70

перенесений епітет, 138

парні синоніми, 68

способи перекладу, 137
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семантико-стилістичні синоніми,

словникові відповідники, 64
Вільні словосполучення, 140

67
стилістичні синоніми, 67
Відповідники, 64
аналог, 19, 66
еквівалент, 19, 64
імітація форми оригіналу, 82
калькування, 50, 84, 105, 120,
150
повне калькування, 51
часткове калькування, 51
транскодування, 82, 104
адаптивне транскодування,
83, 120
змішане транскодування, 83,
120
транскрипція, 83, 119
транслітерація, 82, 113
контекстуальний переклад, 107
контекстуальні заміни, 19, 72

Ґенералізація понять. див.
узагальнення понять
Гіперонімічне перейменування.
див. узагальнення
Граматика, 154
визначення, 154
категорії часу і виду, 165
вживання часових форм у
підрядних реченнях умови і
часу, 166
відсутність видової
диференціації у форм Past
Indefinite, 169
переклад форм Present Perfect,
168
узгодження часів, 166
категорія відмінка, 157
присвійний відмінок, 158

антонімічний переклад, 79

категорія особи, 162

компенсація втрат, 81

категорія роду, 159

конкретизація понять, 73

категорія стану, 169

логічний розвиток понять під
час перекладу, 77
узагальнення понять, 75, 106

вживання пасивного стану в
українській та англійській
мовах, 170

оказіональні відповідники, 64

категорія числа, 156

описовий переклад, 19, 70, 107,

лексико-граматичні

149

трансформації, 155
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синтаксичні комплекси, 58, 172

Міжнародна асоціація

каузативні комплекси, 173, 175

синхронних перекладачів

незалежний дієприкметниковий

(АІІС), 9

комплекс, 176
особливості, 177
об’єктний дієприкметниковий
комплекс, 175
об’єктний інфінітивний
комплекс, 173
прийменниковий інфінітивний
комплекс, 174
суб’єктний дієприкметниковий
комплекс, 176
суб’єктний інфінітивний
комплекс, 173
Додавання під час перекладу, 62,
174
Дослівний переклад, 49
Засоби перекладу, 43, 46
Інтернаціоналізми, 87
псевдоінтернаціоналізми, 87, 88
справжні інтернаціоналізми, 87
Інформаційний переклад. див.
переклад спеціальної
літератури
Комбінована реномінація, 108
Контекст, 47

Міжнародна федерація
перекладачів (FIT), 9
Найдавніші письмові переклади,
7
Біблія, 7
Vulgata, 7
Септуаґінта, 7
Гільгамеш, 7
Об’єднання речень, 59
ПАРС. див. Системи машинного
перекладу
Передання латинських букв
англійських власних імен та
географічних назв в
українській мові, 114
Переклад
визначення, 11
навчальний і професійний
переклад, 11
переклад як процес, 13
переклад як результат, 13
Перекладознавство
моделі та теорії перекладу, 16
Повноцінний переклад. див.
Адекватний переклад
Подвійне керування, 171
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Пояснювальний переклад. див.
описовий переклад
Проблема (не)перекладності
тексту, 42

Соціолінгвістична зумовленість
словосполучень, 129
Способи перекладу, 43
Теорія перекладу

Пропуски під час перекладу, 60

загальна теорія перекладу, 18

Реалії, 77, 150

спеціальні теорії перекладу, 35

вибір способу передачі реалій,
108

теорія машинного перекладу, 36
теорія спеціального перекладу,

визначення, 96

37

класифікація, 98

теорія усного перекладу, 36

способи перекладу, 103

теорія художнього перекладу,

Розчленування речень
внутрішнє розчленування, 57,
173, 174
зовнішнє розчленування, 59
Семантичний неологізм, 105
Ситуативний відповідник, 107
Ситуація, 48
Слова широкої семантики, 74,
132
Сполучуваність

36
часткова теорія перекладу, 37
Теорія рівнів еквівалентності, 17,
45
Традиція у перекладі власних
імен та географічних назв, 121
Українсько-англійська
транслітераційна таблиця, 117
Універсалії перекладацькі, 19
буквалізми, 20

граматична сполучуваність, 130

відповідники, 19

лексико-фразеологічна

інваріант перекладу, 19

сполучуваність, 128

інформаційний запас, 20

морфо-синтаксична
сполучуваність, 128
норми сполучуваності, 127
понятійна сполучуваність, 129

одиниця перекладу, 19
Фонові знання, 48
Фразеологізми. див.
Фразеологічні одиниці
Фразеологічні одиниці, 141
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визначення, 141
декодування фразеологічних
одиниць, 145
ідіоматичність, 143
класифікація, 142, 147

розпізнавання фразеологічних
одиниць, 144
Централізованість структури
речення, 57
Школи перекладу

перекладацький неологізм, 150

Багдадська школа перекладу, 6, 7

принцип перекладу чогось

Вадстена, 8

звичного таким самим звичним,

Толедська школа перекладу, 7

149, 151
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