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Поняття фрейму вперше застосував М. Мінський у 70-х рр. для 
позначення моделі репрезентації знань у сфері штучного інтелекту. Після 
нього фрейм почали досліджувати у різних галузях, таких як соціологія (І. 
Гофман) психологія (Ґ. Бейтсон) та ін. У лінгвістику це поняття вводить Ч. 
Філмор у 1982 р. для позначення семантичного інструменту для аналізу 
знання, необхідного для розуміння (Fillmore, 2010). Поряд з фреймом він 
також вводить поняття сцени, де фрейм розглядається як мовна частина 
цього знання, а сцена – як позамовна (досвід, загальні знання про світ та ін.).  

Ця теорія викликала інтерес також у перекладознавців і у 1986 р. М. 
Снелл-Хорнбі та М. Ваннерем вперше застосовують її у сфері перекладу, 
визначаючи фрейм як текст, а сцену – як уявлення та óбрази, які цей текст 
викликає у реципієнта, що варіюються залежно від культури та особистого 
досвіду кожної людини. У 1990 р. теорію сцен та фреймів у 
перекладознавстві розвивають Г. Фермеєр та Г. Вітте. Вони розглядають 
переклад як сукупність 5 процесів та наводять наступну схему для його 
репрезентації: сцена (автор вихідного тексту) → вихідний фрейм → сцена 
(перекладач) → перекладений фрейм → сцена (реципієнт) (Vermeer/Witte, 
1990). 
 Теорія сцен та фреймів особливо продуктивна при аналізі перекладу 
оказіоналізмів, так як оказіоналізми – дуже складні продукти 
словотворення. Їх переклад – справжній виклик для перекладача, тому що 
на момент перекладу в мові ще не існує їхніх еквівалентів і він повинен 
шукати нові шляхи для передачі таких конструктів. Аналіз дослідження 
показав, що перекладачі рідко вдаються до створення оказіональних 
еквівалентів у мові перекладу (Herzschaufel – серце-лопата, Erwartungsmütze 
– шапка-очікування) та часто змінюють фрейм з метою адекватної передачі 
сцени (feuerzündgockelrot – щоки наливаються кров'ю). 
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