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Не менш складним є переклад часто вживаного в російській мові 

прийменника по, який в українській має низку відповідників, 

наприклад: з, за, на, у, до тощо (інструктаж по техніці безпеки, 

викликати по службових справах (правильні варіанти: інструктаж з 

техніки безпеки, викликати у службових справах)). І це лише "глибоко" 

поодинокі приклади помилок, які трапляються в текстах документів. 

Отже, сучасний стан культури ділової мови потребує подальшого 

вдосконалення на всіх мовних рівнях, оскільки ділова сфера 

залишається однією з основних "життєво необхідних" галузей 

діяльності людини. 
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НІМЕЦЬКІ ОКАЗІОНАЛІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ПОВОЄННОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Феномен оказіоналізмів на матеріалі різних мов досліджували 

різні вчені протягом багатьох років, однак ціла низка питань 

залишається нез‘ясованою. В процесі даного дослідження були 

проаналізовані стратегії перекладу оказіоналізмів німецької мови 

українською на прикладі романів Г. Мюллер «Гойдалка дихання», 

Ґ. Ґраса «Бляшаний барабан», які належать до одних із найважливіших 

творів німецької повоєнної літератури, та їх перекладів українською 

мовою, виконаними Н. Сняданко та О. Логвиненком відповідно.  

Мовні системи німецької та української мов суттєво 

відрізняються, тому перекладач повинен звертатись до різних 

граматичних, стилістичних та лексичних трансформацій при 

перекладі. Аналіз перекладу оказіоналізмів у романах чітко 

показує, що більшість німецьких оказіоналізмів не мають постійних 

еквівалентів в українській мові. Лише 15 з усіх наявних 

оказіоналізмів (6%) в романах перекладені за допомогою 
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оказіоналізму, наприклад Ausgelöffeltheit – «вичерпаність». 

Найчастіше перекладачі вдаються до описових конструкцій у 

вигляді словосполучень іменник в Н.в. + іменник в Р.в.: 

Brandstifteraugen – «очі палія», (загалом – 52, 20%); прикметник + 

іменник: Blechkuss – «бляшаний поцілунок» (загалом – 47, 18%); 

дескриптивних перифразів: Hautundknochenzeit – «коли ми всі 

перетворилися на ходячі скелети, шкіру і кості» (загалом 44, 17%); 

словосполучення з прийменниками: Nachtkoffersachen – «речі з моєї 

нічної валізи» (загалом 30, 12%). Трапляються також і граматичні 

трансформації, як перехід однієї частини мови в іншу: 

glaszersingende (Potenz) – «здатність розтинати скло», (загалом 17, 

6%); переклад за допомогою генералізації: Gerüstbuckel – «горб» 

(загалом 12, 4%). Досить рідко використовують перекладають 

оказіоналізми дослівно, тобто переклад українською синтаксично 

еквівалентний німецькому оригіналу: gnädigblass – 

«аристократично-блідий» (також 12, 4%). 

Отже, найчастіше для передачі оказіональних словоутворів 

використовують дескриптивні перифрази, а саме словосполучення 

типу іменник в Н.в.+іменник в Р.в., прикметник+іменник, 

прийменникове сполучення, перехід з одної частини мови в іншу та 

непохідну лексику.  
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