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ВСТУП 

Актуальність проблеми визначає комплексний підхід, необхідний під час 

перекладу, адже лише знання іноземної мови з її лексикою та граматикою 

недостатньо для того, щоб бути компетентним перекладачем. Важливо 

досконало знати свою власну культуру та мову, а також розуміти культуру мови 

оригіналу, перш ніж намагатися знайти будь–який зв’язок з мовою перекладу. 

Структури різних мов можуть мати багато невідповідностей, що спричинює 

труднощі у збереженні та передачі значення слів у перекладі. Адже слово є 

лексичною одиницею і частиною лексичної системи мови, а його семантична 

структура є унікальною для кожної мови оригіналу та мови перекладу. 

Метою дослідження є аналіз тексту в мові оригіналу та мові перекладу та 

вивчення семантичних трансформацій у тексті, спрямованих на збереження 

змісту значення. 

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

1. Визначення змісту перекладу та особливостей відтворення художнього 

тексту; 

2. Дослідження перекладацьких трансформацій, а саме їх роль для 

досягнення адекватного перекладу; 

3. Визначення комплексних трансформацій, їх різноманіття та функції; 

4. Аналіз текстів на використання комплексних трансформацій у процесі 

перекладу. 

Об’єкт дослідження – оригінальні німецькі твори та їх український 

художній переклад. 

Предмет – перекладацькі трансформації у перекладі німецьких 

словосполучень українською мовою. 

Джерельна база дослідження – оповідання із книги Юдіт Германн 

“Нічого, крім привидів”, а саме – “Холодній синій колір” та “Aqua Alta”. 

Методами дослідження є: 
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 Філологічний аналіз тексту для аналізу художнього тексту, а саме 

знаходження підтексту та змісту. 

 Аналіз лінгвістичних статей для опрацювання теми та систематизації 

поглядів науковців на її реалізацію. 

 Зіставний метод та перекладознавчий аналіз для вивчення спільних та 

відмінних рис у тексті-джерела (німецькою мовою) та цільовому тексті 

(українською мовою). 

 Класифікація, що передбачає групування результатів дослідження 

відповідно до тематики. 

 Емпіричний метод для виявлення особливостей окремих стилістичних 

засобів. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1 Мета перекладу в сучасній міжкультурній комунікації 

 

Від початку процес перекладу пов’язаний з низкою суперечливих 

важливих питань, наприклад: яка роль перекладача і наскільки він може змінити 

текст вихідної мови, надавати пріоритет надається формі чи змісту або як 

боротися з відмінності між культурами та світоглядами, які створюють одну з 

найбільших проблем під час перекладу. Основна мета перекладу – ефективна 

передача інформації – автор має намір передати або слухач очікує отримати. Це 

одна з причин, чому з’явилися різні стратегії перекладу та які суперечки у кожної 

з них. Але спочатку потрібно визначити місце перекладача в трикутнику автор–

текст–аудиторія. 

Марина Уорнер у своїй роботі намагалася визначити, хто є перекладачем – 

мовчазна чи прихована постать, культуролог чи повноцінний учасник, співавтор 

тексту. Вона наполягає на останньому, вважаючи переклад культурно 

специфічним, сповненим місцевих звичаїв та алюзій, які не будуть сприйняті 

належним чином без допомоги того, хто зможе знайти еквіваленти. Процес зміни 

схожий не на конвертацію валюти, а на перетворення, які природно можна 

спостерігати щодня – вода і сніг, пісок і скло, глина і порцеляна. Незважаючи на 

різні способи створення, ядро залишається незмінним [1].  

Клайв Скотт, у свою чергу, стверджує, що переклад пов’язаний із 

феноменологією читання, залучаючи до процесу мислення читача, а не 

перевіряючи навички професійного перекладача. Більше того, процес включає 

не лише знання мов, а й екологію, антропологію, порівняльне літературознавство 

та естетику. Він також зазначив, що нині перекладачі літератури мають 

відігравати важливішу роль, ніж будь-коли [2]. 

Місце перекладу в міжкультурній комунікації є провідним. Метою 

перекладу є передача думок і подій через час і простір, водночас забезпечуючи 
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їх розуміння. У все більше глобалізованому світі, переклад виконує певну роль, 

руйнуючи мовні бар’єри. З професійної точки зору, перекладачі відіграють роль 

експертів з міжкультурної комунікації та є посередниками між людьми і 

культурами. 

Під час перекладу перекладач враховує лексичний склад, граматичну 

структуру та культурний контекст тексту вихідною мовою, щоб зрозуміти зміст, 

закладений у тексті, а потім передає те саме значення тексту цільовою мовою за 

допомогою лексики та граматичної структури, притаманним цільовій мові та її 

культурному контексту. У цьому процесі робиться все для того, щоб не втратити 

сенс. Раніше дотримання оригінального тексту вважалася одним із найбільших 

обов’язків перекладачів. Але сьогодні, з розвитком мов, впливом глобалізації, 

багатьох культур і різноманітністю поглядів у певному контексті, перекладач 

може дозволити собі дозволити певну адаптацію, щоб відтворити зміст або дух 

оригіналу. 

При цьому перекладач може натрапити на такі слова, які мають культурне 

підґрунтя і, отже, можуть бути неперекладними. Їх важко перекласти, якщо 

відсутній культурний контекст, але це не повинно вплинути на адекватність 

перекладу. 

 

1.2 Художній переклад як найскладніший вид перекладу 

 

Одним із найскладніших видів перекладацької діяльності вважається 

художній переклад. Адже завдання, яке полягає у передачі думок і почуттів 

автора художнього оригінального тексту засобами іншої мови та перетворення 

його образів у матеріал іншої мови є не з простих. 

Комісаров стверджує, що “Художній переклад – це переклад творів 

художньої літератури. Твори художньої літератури протиставляються всім 

іншим творам завдяки тому, що для них домінантною є одна з комунікативних 

функцій, а саме художньо-естетична або поетична. Основна мета будь-якого 

твору цього полягає у досягненні певного естетичного впливу, створенні 
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художнього образу. Така естетична спрямованість відрізняє художню мову від 

інших актів мовної комунікації, інформативний зміст яких є первинним, 

самостійним” [11, ст. 95]. 

Перекладач повинен балансувати між вихідною та цільовою мовами, 

зберігаючи стилістичні та експресивні особливості тексту, а також цілісний і 

точний зміст. В той час як точність перекладу дорівнює тотожності інформації, 

цілісність (адекватність) передається рівноцінними засобами [12, ст.10]. Варто 

виділити, що як би не старався перекладач, але точний переклад аж ніяк не може 

існувати, адже не існує дві однакові мови. Різниця у будові речень чи відсутність 

еквіваленту при перекладі спрямовує нас до проблеми втрати об’єму тексту. 

Перед перекладачем полягає завдання у розумінні думок автора і відтворенні 

образів, які були створенні під час творчого процесу автора. 

Згідно з Алексеєвим, на інтуїтивному рівні можна випадково потрапити в 

унісон та створити вдалий художній переклад, або можна і не створити. Було 

безліч випадків, коли, попри розуміння тексту і багатий досвід, перекладачу не 

вдалося передати атмосферу та складні нюанси стилістики автора [13, ст. 249].  

Зміст художнього перекладу полягає “не у передачі звуку до звуку, слова 

до слова чи фрази до фрази, а ланки ідейно-образної структури оригіналу до 

відповідної ланки перекладу” [14, ст. 260].  
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РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

2.1. Методика проведення дослідження 

 

Для кращої об’єктивності результатів та якісного дослідження неможливо 

обмежитися лише одним методом, тому у нашій роботі їх використано кілька. 

Першим етапом був філологічний аналіз тексту, а саме аналіз змісту 

цільового та вихідного тексту. Цей аналіз передбачав також вивчення інформації 

про біографію авторки і її характерний творчий стиль.  

Не менш важливим є аналіз лінгвістичних статей, які слугують основою 

для дослідження перекладацької проблематики та вирішення поставлених 

завдань. Переклад є старою наукою і безліч науковців внесли свій вклад у його 

розвиток, важливість цього завдання полягала у коректному та об’єктивному 

виокремленні думок, необхідних для глибокого розуміння проблеми. 

Після проведення вище згаданих аналізів, наступний крок полягав у 

перекладознавчому і в зіставному аналізі. Структури німецької та української 

мов суттєво різняться, тому не завжди просто передати не лише зміст, але й 

граматично відтворити речення. Під час цього аналізу ми виявили, що в 

більшості випадків, перекладач використовує метод перестановки та вилучення, 

адже у німецькій мові існує потреба у збереженні в реченні місця підмета, 

додатків та обставин, а в українській – ні. 

За допомогою класифікації та емпіричному методу ми змогли визначити 

та поділити на групи зібраний матеріал, а саме виокремили 20 прикладів. У 

підсумку це дало нам змогу виділити такі стилістичні засоби як стилістичний 

паралелізм, ампліфікацію, поліптон, антитезу, використання однорідних членів 

речення та оксиморон. 

Отже, поєднання вищезгаданих методів допомогло структурно та 

ґрунтовно розглянути оповідання Юдіт Германн та переклад Наталки Сняданко. 
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2.2 Особливості авторського стилю Юдіт Германн 

 

Варто зауважити, що структури німецької та української мов радикально 

різняться між собою, і адекватність передачі граматичних конструкцій однієї 

мови засобами іншої докорінно залежить від вмінь та навичок перекладача. При 

рівноцінному перекладі слід визначити точне значення граматичної форми 

оригіналу і знайти певний відповідник в українській мові, враховуючи те, що між 

текстом оригіналу та текстом перекладу, особливо на морфологічному рівні, 

спостерігаються суттєві міжмовні відмінності, в основі яких лежать особливості 

системи та норми мов. 

Для творів Юдіт Германн характерне складне синтаксичне оформлення, а 

саме вставні речення для яскравого виділення важливого, використання 

розділових знаків для поєднання багатьох простих речень з різноманітними 

видами зв’язку, використовуючи паузи для передачі динаміки подій та залучення 

читача. Стиль її письма є схожим до психологічного аналізу, адже атмосфера 

багатозначного мовчання і різкі зміни людського настрою відіграють шалену 

роль і забарвлюють текст характерним стилем Юдіт. 

У одній із статей Наталки Сняданко, Германн поділилася, що вона заздрить 

перекладачам і якби вона мала вибір, то перекладати було б для неї цікавіше, ніж 

писати. Адже перекладач, на відміну від письменника, вже має перед собою 

готовий, створений кимось світ, і йому залишається лише клопітка, але дуже 

цікава місія пошуку відповідних слів у своїй мові. Так звана “гра в бісер”, але 

вже без страху перед порожнім аркушем паперу, найбільшого страху 

письменника [3]. 

Збірка “Нічого, крім привидів” наповнена історіями з перерваними діями, 

думками та спогадами, які є вирвані з різних життєвих ситуацій. А перед читачем 

полягає завдання зібрати образ героїв по частинках – як пазл, беручи до уваги 

найдрібніші деталі. На основі коротких семи оповідань цілком можливо навіть 

зняти фільм, адже наповнений зміст та прості, але влучні, розповіді від першої 

особи (жінки) неодмінно б відгукнулися у серцях глядачів. У цьому досліджені 
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ми зосередили свою увагу на оповіданнях “Холодний синій колір” та “Aqua 

Alta”. 

Героїня першого твору, Йоніна, доросла жінка, яка має багаж досвіду за 

плечима, дитину та чоловіка, який ретельно ставиться до всіх справ та ремонту 

у їхній квартирі, що деколи дратує її. Їхнє життя схоже на рутину, коли вона 

раптово не отримає фото, з того самого моменту, коли у її серці запалився вогонь 

пристрасті до іншого чоловіка. Героїня другого твору, розповідає історію любові 

не до протилежної статі, а до батьків. Мандрівка, яка заживить рани від розлуки 

з коханим, допомагає поріднитися з батьками і дає шанс на турботу з їхньої 

сторони. Обидві історії містять детективні фрагменти з детальним описом 

почуттів героїнь та їхніх думок, адже швидка зміна подій – спогади героїнь – не 

залишать нікого байдужим та незацікавленим. 

Юдіт наповнює оповідання не лише сентиментальністю, але й 

характерною їй похмурністю: “Я помовчала, і вони також. А потім вони 

розповіли мені, що їдуть із весільної подорожі, і протягом усієї подорожі їх 

переслідували невдачі. Перед самим вінчанням від інфаркту помер священик, 

машина із весільними гістьми врізалася в дерево, а ресторан, у якому вони мали 

святкувати, згорів. Але, попри це все, вони щасливі” [6, ст. 73]. 

Наталка Сняданко використовує безліч синтаксичних трансформацій, а 

саме: змінює порядок слів, членує довгі речення, змінює розділові знаки, 

замінює, випускає чи додає сполучники. Завдяки цим змінам, український читач 

підхоплює вир руху героїв у простому, але сповненому емоційних сплесків 

життю. 

Юдіт Германн часто використовує клімакс, антиклімакс, лексичні повтори, 

поліптотон, анафору, епіфору, однорідні члени речення, ампліфікацію, 

парентезу, антитезу, паралелізм. Багатство широкого використання 

стилістичних засобів є характерною особливістю Юдіт Германн та вимагає від 

перекладача майстерності та уваги до тексту. 

 

 



11 
 

2.3 Аналіз перекладацьких трансформацій 

 

Згідно з Л. Бархударовим [4], який у своїй праці «Мова та переклад» 

здійснює аналіз перекладацьких трансформацій, є чотири види трансформацій. 

Їх застосування було виявлено і в процесі дослідження, тому проаналізуємо їх 

детальніше. 

1. Перестановки – тобто зміна порядку слів або словосполучень, а також 

інше розташування компонентів складного речення, наприклад: “Meine Mutter, 

die sich immer bemühte, so viele Pensionen, Bahntickets, Besichtigungspakete wie 

möglich schon vor dem Antritt der Reise gebucht zu haben, hatte mir noch zu Hause 

die Adresse ihrer Pension in Venedig aufgeschrieben” [5, ст. 84]. 

“Мама написала мені адресу їхнього пансіону ще вдома, вона завжди 

намагалася забронювати усі можливі готелі, квитки і екскурсії заздалегідь” 

[6, ст. 52]. 

В оригінальному тексті вияв турботи матері, а саме її допомогу з пошуком 

пансіону представлено в кінці речення. Перекладач використала метод 

перестановки для підкреслення головної інформації і почала речення з цього 

фрагменту, а тоді вже доповнила фразу. 

2. У досліджуваному тексті перекладу зафіксовано також заміни. Як 

відомо заміни – це синтаксична заміна в структурі складного речення: заміна 

частин мови, компонентів речення та словоформи, наслідок на причину (та 

навпаки), конкретизація, генералізація, членування і об’єднання речень, 

антонімічний переклад, наприклад: “Die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich in 

dieser Stadt aufhielten, ob ich käme oder nicht, erschien mir mit einem Mal fast 

ungehörig” [5, ст. 85]. “Мені видалося майже нахабством те, що вони 

перебувають у цьому місті просто так, незалежно від мого приїзду” [6, ст. 53]. 

У німецькій мові типовим є використання складних іменників, тому в 

цьому прикладі ми бачимо перехід з іменника (die Selbstverständlichkeit) у 

дієслівне словосполучення (мені видалося). 
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3. Присутні у перекладі і вилучення, наприклад: “Die Sommerhäuser sind 

einfache, niedrige Blockhütten mit zwei kleinen Schlafzimmern und einer Wohnkuche 

darin und einer Terrasse mit einem Pool, in den man heißes Quellwasser laufenlassen 

kann” [5, ст. 46]. “Дуже прості одноповерхові літні будинки із двома 

невеличкими спальнями і кухнею, перед будинком — тераса з басейном, який 

можна наповнити гарячою джерельною водою” [6, ст. 82]. 

Щоб не перевантажувати речення, перекладач, на нашу думку, опускає 

особливість побудови будинків, які є невідомими для українського читача, але 

натомість додає тире для невеличкої паузи і яскравого уявлення помешкання. 

4. Додавання: “…in dem ich rätselhafte zwanzig minuten auf sie warten 

musste” [5, ст. 86]. “…де мені довелося чекати на них аж двадцять хвилин, 

розмірковуючи, що ж вони там так довго роблять” [6, ст. 55]. 

Використовуючи елемент додавання, Наталка Сняданко залучає фантазію 

читача. Атмосфера задумливості та передача особливого настрою героїні додає 

характерності тексту. 

Рисунок 1 ілюструє використання перекладацьких трансформацій в 

перекладі.  

 

 
Рис. 1. Частота використання перекладацьких трансформацій 
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Слід зауважити, що дослідники, наприклад, Бархударов Л.С., також 

вказують, що згадані вище перекладацькі трансформації в «чистому вигляді» 

трапляються досить рідко, адже зазвичай вони комбінуються [4, ст. 190]. 

 

2.4 Відтворення авторських стилістичних засобів в українському перекладі 

 

Як автори, так і перекладачі не можуть уникнути стилістичних засобів, без 

яких жодний художній твір не є повноцінним. Основна причина їх використання 

– це зв’язок із читачем. Стилістичні засоби надають додаткового, яскравішого 

значення, ідею чи відчуття. Використовуючи їх, автор створює образ героїв, 

додає акценти або чіткість у тексі в надії залучити читача, а перекладач, зі свого 

боку, повинен зловити сенс повідомлення і передати його якнайкраще. 

Існує безліч літературних прийомів, від алегорії до антитези та метафори 

до ампліфікації. Коли ми читаємо, хочемо якомога глибше відчути історію і 

пройти через всі емоції, а стилістичні засоби допомагають нам краще побачити і 

збагнути сюжетну лінію. 

Аналізуючи твори Юдіт Герман, неможливо не помітити її особливу 

манеру письма і використання різноманітних прийомів. Серед останніх ми 

виділити такі: 

Синтаксичний паралелізм: 

“Sie kann nicht entscheiden und sie kann nicht widerstehen –ob sie will oder 

nicht, es fällt ihr wieder ein” [5, ст. 41]. 

“Вона не може прийняти рішення, не відчуває в собі достатньо сили для 

опору і всупереч власному бажанню занурюється у спогади” [6, ст. 76]. 

В українському варіанті перекладач опускає паралелізм, присутній в 

оригіналі, але речення не втрачає при цьому свого змісту. Увагу зосереджено не 

на дослівному перекладі, а на більш зрозумілій для потенційного читача 

структурі речення. 
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Цікавими з точки зору перекладу є й такі приклади: “Als wir größer wurden 

und es vermieden, mit ihnen zusammenzusein, als wir es vermeiden konnten und 

anfingen, ihnen aus dem Weg zu gehen” [5, ст. 80]. 

“Коли ми підросли і не хотіли більше їздити з ними, коли ми вже мали 

змогу і активно користувалися своїми можливостями якомога рідше бачитися 

з батьками, вони залишалися вдома” [6, ст. 47]. 

Адже тут окрім паралелізму Сняданко також використала прийом 

додавання, а саме: “вони залишалися вдома”. На нашу думку, паралелізм є одним 

із найкращих прийомів, який використовується для відтворення атмосфери 

твору.  

Ампліфікація 

“Der Himmel ist von einem leuchtenden, durchscheinenden Blau, alles andere 

ist Weiss, die Strasse ist Weiss, die Berge sind Weiss, tief verschneit” [5, ст. 40]. 

“Небо має колір блискучої пронизливої синяви, усе інше біле і вкрите 

товстим шаром снігу — вулиця, гори” [6, ст. 74]. 

У перекладі крім ампліфікації використано також прийом перестановки, на 

наш погляд, сприяє гармонійності речення. 

Поліптон: 

“Es ist still, in der Stille rutscht ein Schneebrett vom Dach, in der Ferne kann 

man die Islandpferde hören, die digitale Anzeige des Pools fällt lautlos auf Null” 

[5, ст. 70]. 

“Нечутно, в абсолютній нічній тиші, зсовується сніг із даху, десь далеко 

чути ісландських коней, цифровий термометр басейну безшумно спускається до 

нуля” [6, ст. 117]. 

При перекладі однокореневих слів перекладач використовує синоніми, 

щоб урізноманітнити речення. Ми зауважили тут і використання прийому 

додавання – “в абсолютній нічній тиші”, адже дослівний переклад “in der Stille” 

є просто “в тиші”. 

Антитеза: 

“…er sieht sexuell aus, und Irene sieht blass aus” [5, ст. 50]. 
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“…він сексуальний, а Ірена бліда” [6, ст. 89]. 

Завдяки протиставленю ми можемо побачити емоції Йоніни (головної 

героїні), а також відчути перше враження при зустрічі. 

“Zu irreal erschien mir dieses Venedig, eine Theaterkulisse, eine Unmöglichkeit, 

so seltsam, so bezaubernd kann kein wirklicher Ort sein” [5, ст. 90]. 

“Венеція здавалася мені занадто нереальною, театральними кулісами, 

чимось неможливим, таким дивним і таким чарівним не може бути жодне 

справжнє, реальне місце” [6, ст. 60]. 

Протиставлення “дивного” та “чарівного” у цьому прикладі додає шарму 

опису Венеції, яким так захоплювалася героїня: 

“Ist nicht überhaupt alles mehr oder weniger gefährlich, also ungefährlich, 

also nichts” [5, ст.80]. 

“Взагалі все на світі так чи інакше пов’язано із загрозою для життя, ніде 

не можна почуватися безпечно” [6, ст. 47]. 

Наталка Сняданко трансформує речення для кращого передачі змісту, 

використовуючи перестановку. 

Використання однорідних членів речення характерне для авторського 

стилю Юдіт Герман, наприклад: 

“Ein neutrales Zusammensein, eines, in dem ich nicht unruhig, nicht reuig, 

nicht traurig bin, nicht auf dem Sprung und nicht bemüht, ihnen irgend etwas 

weiszumachen, gibt es selten.” [5, ст. 92] 

“Нам рідко вдається поспілкуватися нейтрально, так щоб я не відчувала 

неспокою, розкаяння, суму, бажання пошвидше втекти і не намагалася їм щось 

довести.” [6, ст. 63] 

Слід звернути увагу на те, що окрім використання однорічних членів 

речення, Сняданко використовує замість прикметників іменники: 

“…ein bißchen merkwürdig, zurückhaltend und etwas durcheinander, aber 

gutaussehend, alle Beschreibungen trafen zu.” [5, ст.45] 

“…трохи дивака, самітника і не такого, як усі, зате з привабливою 

зовнішністю, і всі ці характеристики виявилися правильними.” [6, ст. 81] 
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Хлопець був настільки привабливим для героїні, що незважаючи на його 

дивакуваті особливості дівчину вабить його зовнішність.  

У проаналізованих авторських текстах часто присутні однорідні епітети, 

наприклад: 

“Er atmet ruhig und regelmassig, fast unhorbar…” [5, ст. 56]. 

“Він дихає спокійно і рівномірно, майже не чутно…” [6, ст. 97]. 

“Jetzt war ich aufgeregt, froh, dass ich sie überraschen konnte, aber auch 

beunruhig…” [5, ст. 85] 

“Я була збуджена, раділа, що зроблю їм сюрприз, але трохи хвилювалася” 

[6, ст. 53]. 

Варто зауважити, що цей прийом є одним із найулюбленіших у Юдіт 

Германн і вона часто використовує більш ніж два атрибути для опису.  

Оксиморон: 

“Alles Gute zum Geburtstag, mein altes Kind”, sagte meine Mutter zärtlich, mehr 

nicht, dafür war ich ihr dankbar” [5, ст. 92]. 

“Вітаємо з днем народження, моя доросла дитино», — ніжно сказала мама 

і нічого більше, я була дуже вдячна їй за це” [6, ст. 63]. 

“Моя доросла дитино” – цим виразом перекладач підтримує ідею автора і 

передає атмосферу та емоції матері, яка розуміє, що її донька вже доросла, але 

для неї завжди буде дитиною. 

Також у процесі аналізу було виділено цікаві приклади перекладу Наталки 

Сняданко, які, на нашу думку, демонструють її майстерність у перекладі. А саме: 

 “..aus heiterem Himmel.” [5, ст. 44] 

“..просто так” [6, ст.79] 

 “von moment zu moment” [5, ст. 46] 

“щомиті” [6, ст. 82] 

 “Sie kann nicht entscheiden und sie kann nicht widerstehen – ob sie will oder 

nicht, es fällt ihr wieder ein.”  [5, ст. 41] 

“Вона не може прийняти рішення, не відчуває в собі достатньо сили для 

опору і всупереч власному бажанню занурюється у спогади.” [6, ст. 76] 
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 “Warst du mit ihr zusammen? sagt Jonina” [5, ст. 44] 

“Ти був закоханий в неї? спитала Йоніна” [6, ст. 80] 

У перекладі останньої фрази Сняданко постає перед вибором – дослівний 

переклад чи відтворення змісту. Вибравши другий варіант (відтворення змісту), 

перекладач не лише точно передала зміст, але й краще показала почуття героїні. 

Додавання стало у пригоді і для перекладу наступного фрагменту та 

забезпечило розуміння змісту для українського читача: 

 “Größer, fremd?” [5, ст. 86] 

“Стала вищою, виглядала чужою?” [6, ст. 55] 

Наступні приклади свідчать про творчий підхід до перекладу, а саме зміну 

значення в описі ситуацій: 

 “…und Magnus wird sagen…” [5, ст. 79] 

“…а Магнус здивується…” [6, ст. 130 ] 

 “ dass Jonas zu Boden gegangen” [5, ст. 79] 

“а Йонас падав на сніг і не міг встати” [6, ст. 130] 

Важливим у перекладі є також використання тих стилістичних засобів та 

перекладацьких прийомів, які можуть допомогти читачеві краще зрозуміти зміст 

чи їдею твору, вказати на важливі особливості, за потреби пояснити необхідну 

ситуацію. Такі прийоми використовує і Наталка Сняданко, наприклад: 

 “Ich reiste in dieser Zeit oft in fremde Städte, blieb eine orientierungslose, zähe 

Woche lang und fuhr wieder ab” [5, ст. 67]. 

“Тоді я часто їздила до інших міст, залишалась там на тиждень, який 

минав поволі, я блукала, бо не вміла орієнтуватися, а потім від’їздила” [6, ст. 

105]. 

Використання додавання у реченні, наведеному вище, підкреслює не лише 

те, що дівчина блукала, але й наголошує на її особливості: неспроможність 

орієнтуватись в чужій місцевості. 

Рисунок 2 ілюструє використання стилістичних засобів в перекладі.  
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Рис. 2. Стилістичні засоби в перекладі 
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ВИСНОВКИ 

У сучасному світі переклад відіграє значну роль у комунікації держав та 

народів. Перед перекладачем постає досить складне завдання, адже дослівний 

переклад не завжди є змістовним та правильним. Дотримання форми оригіналу 

та відтворення єдності змісту засобами іншої мови, з урахуванням семантичної 

та прагматичної еквівалентності та без порушення будь-яких норм має істотне 

значення для адекватного перекладу. 

Актуальність художнього перекладу є беззаперечною. Слід зауважити, що 

роль перекладача, який трансформує текст та обирає відповідні мовні засоби, 

вирішує долю майбутнього твору, оскільки саме від нього залежить успіх 

оригіналу у чужих культурній та ментальній сферах. Лише коли перекладач 

правильною відчує матеріал і зможе вдало це передати рідною мовою – а читач, 

зі свого боку, не втратить змісту оригіналу – твір приречений на успіх. 

Перед перекладом варто не уникати аналіз твору, а саме його структуру на 

таких рівнях як лексика, семантика та стилістика. А також визначними є художні 

образи, які фігурують у творі та придають особливий шарм. Структури німецької 

та української мов кардинально відрізняються тому часто перекладач 

зіштовхується з перекладацькими трансформаціями для того щоб переклад був 

не лише професійний, але й доречним.  

Аналіз твору це лише початок роботи з текстом і не варто нехтувати 

автором, який вкладає свій зміст у слова. На нашу думку, Наталка Снядалко 

детально визначили особливості стилю Юдіт Германн і тонкощі її думок. 

Український читач з легкістю вловлює хвилини радості та переживань героїв. 

Результат аналізу оповідань Юдіт Германн «Холодній синій колір» та “Aqua 

Alta” показав нам широкий спектр використання різноманітних стилістичних 

засобів та методів перекладацьких трансформацій. Наталка Сняданко вдало 

передавала зміст творів українською мовою, використовуючи зрозумілі для 

українського читача конструкції та вміло адаптовуючи їх. 
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Варто зазначити, що проведений аналіз засвідчив, що для для досягнення 

адекватного перекладу важливий творчий підхід, а не лише використання 

дослівного перекладу. 

Для оповідань Юдіт Германн характерна певна монотонність та вирій 

думки, де читач схоплює ідею та йде за течією, що поставило перед Наталкою 

Сняданко чітке завдання – знайти золоту середину і допомогти українському 

читачу зрозуміти стиль авторки та хід її думок. Оповідання авторки містять 

численні стилістичні засоби: стилістичний паралелізм, ампліфікацію, поліптон, 

антитезу, використання однорідних членів речення та оксиморон.  

Наша вибірка складається із 20 прикладів, отриманих під час аналізу 

оригінальних творів та їх перекладу. Дослідження показало, що найбільш 

вживаним були використання антитези (15%), однорідних членів речення (20%) 

та синтаксичний паралелізм (10%), а також творчий підхід перекладача (40%) 

(рис. 1). 

Проведений аналіз вказує на потребу подальшого дослідження перекладу 

різноманітних текстів та порівняння лексичних та стилістичних особливостей 

німецької та українських мов, адже з часом ми можемо спостерігати зміни у 

структурі та лексичному складі мов під впливом зовнішніх й внутрішніх 

чинників і розвитку технологій. 

Переклади Наталки Сняданко свідчать про її професіоналізм та чудове 

«відчуття» мови, що забезпечило максимальне відтворення зміту оригіналу. 

Сподіваємося, що і надалі матимемо вдалі переклади, адже актуальність теми 

лише набирає обертів у нашому великому глобалізованому світі. 
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ДОДАТОК 1 

ФРАГМЕНТНИЙ ПЕРЕКЛАД ОПОВІДАННЯ Ю. ГЕРМАНН 

“ХОЛОДНИЙ СИНІЙ КОЛІР” 

 

Текст-джерело 

Auf dem Foto steht der Mond über der 

Straße, die zum alten Thingplatz fuhrt. 

Der Himmel ist von einem leuchtenden, 

durchscheinenden Blau, alles andere ist 

weiß, die Straße ist weiß, die Berge sind 

weiß, tief verschneit. Magnus, Irene und 

Jonina laufen auf die Kamera zu, Magnus 

geht in der Mitte, er ist unscharf, sein 

Gesicht ist nicht zu erkennen. 

 

Und jetzt hält sie dieses Foto in der Hand, 

früh morgens um neun, es ist noch nicht 

einmal hell, und ihr fällt alles wieder ein. 

Sie kann nicht entscheiden und sie kann 

nicht widerstehen -ob sie will oder nicht, 

es fällt ihr wieder ein. Sie weiß, wie sie 

mit Magnus im Auto die Barugata 

hinuntergefahren ist und Irene und Jonas 

winkend am Straßenrand zurückblieben. 

 

 

 

 

 

Цільовий текст 

На світлині видно місяць над вулицею, 

яка веде до площі Тінґ. Небо має колір 

блискучої пронизливої синяви, усе 

інше біле і вкрите товстим шаром 

снігу — вулиця, гори. Маґнус, Ірена і 

Йоніна наближаються до фотоапарата, 

Маґнус посередині, його зображення 

нечітке, обличчя майже неможливо 

роздивитися. 

 

І ось тепер вона тримає в руках цю 

світлину, рано-вранці о дев’ятій, на 

вулиці 

ще темно, і вона знову все пригадує. 

Вона не може прийняти рішення, не 

відчуває в собі достатньо сили для 

опору і всупереч власному бажанню 

занурюється у спогади. Вона згадує, 

як вони з Маґнусом проїхали 

машиною вздовж вулиці Баруґа - та, а 

Ірена з Йонасом залишилися позаду на 

тротуарі і махали їм на прощання. 
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Er verlor seinen Wohnungsschlüssel, 

sein Geld und seine Uhr, er flog aus 

seinem Job raus, schlug sich in den 

Kneipen mit irgendwelchen Typen 

herum und hatte das Gefühl, sein ganzes. 

Leben breche auseinander, grundlos, 

unerklärlich, aus heiterem Himmel. Er 

schien zu fallen, ohne daß ihn irgend 

etwas aufgehalten hätte. 

 

Irene kommt nach Island und bringt 

irgend jemanden mit, nicht Hjalmar, 

sondern irgend jemand anderen, ich 

kenne ihn nicht, zumindest ist er kein 

Isländer«. Irene. Was für ein fester, 

kompakter, kühler Name. “Warst du mit 

ihr zusammen?” sagt Jonina, es ist 

tatsächlich das erste, was sie wissen will, 

und Magnus stößt ein kleines, 

abwehrendes Lachen aus. “Nein, nie. Sie 

war ziemlich lange mit Hjalmar 

zusammen, sie haben sich erst getrennt, 

als ich schon nicht mehr in Berlin war”. 

 

Sie hat Magnus bei einem Abendessen 

kennengelernt, bei Freunden - er wurde 

ihr angekündigt, als jemand, der sie 

sicherlich interessieren würde, als 

gebildeter Psychologe, ein bißchen 

Він загубив ключ від квартири, гроші 

і годинник, його звільнили з роботи, 

він тинявся по кнайпах із якимись 

типами і не міг позбутися відчуття, що 

все його життя розпадається на дрібні 

шматки, без жодних причин, без 

пояснень, просто так. Здавалося, він 

стрімко летить униз, і ніщо не здатне 

його затримати. 

 

І раптом Маґнус говорить: — Ірена 

приїде до Ісландії і привезе когось із 

собою, не Х’ялмара, когось іншого, я 

не знаю його і він не ісландець. 

Ірена. Яке міцне, компактне і холодне 

ім’я. 

— Ти був закоханий у неї? — питає 

Йоніна. Це перше, що вона хоче знати. 

І Маґнус видобуває із себе ледь 

помітну заперечливу посмішку: 

— Ні, не був. Вони із Х’ялмаром дуже 

довго жили разом і розійшлися аж 

тоді, коли мене вже не було у Берліні. 

 

Вони з Маґнусом познайомилися під 

час вечері у спільних знайомих — 

його відрекомендували їй як людину, 

яка мусить зацікавити її, психолога за 

фахом, трохи дивака, самітника і не 
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merkwürdig, zurückhaltend und etwas 

durcheinander, aber gutaussehend, alle 

Beschreibungen trafen zu. Sie haben sich 

zwischendurch für vier Monate getrennt 

und sind jetzt wieder zusammen. 

 

Eine  Ansammlung kleiner 

Sommerhäuser an der Westküste, zehn 

Kilometer vom Meer entfernt, siebzehn 

Sommerhäuser am Hang und mitten im 

Moor. Buckelwiesen, Moos und 

Zwergsträucher und am Horizont die 

Berge, sehr weit entfernt. Das ist alles. 

Die Sommerhäuser sind einfache, 

niedrige Blockhütten mit zwei kleinen 

Schlafzimmern und einer Wohnküche 

darin und einer Terrasse mit einem Pool, 

in den man heißes Quellwasser 

laufenlassen kann. Jonina ist in 

Olurfsbudir am liebsten im Winter, wenn 

der Schnee das Moor zugedeckt hat und 

alles weiß ist bis zu den blauen Bergen 

hin. 

 

Magnus liegt auf dem Rücken im Bett 

und schläft, die Bettdecke bis zu den 

Schultern hochgezogen. Er atmet ruhig 

und regelmäßig, fast unhörbar, nachts 

tastet Jonina manchmal nach seinem 

такого, як усі, зате з привабливою 

зовнішністю, і всі ці характеристики 

виявилися правильними. Відтоді вони 

вже розходилися на чотири місяці, але 

тепер знову разом. 

 

Там, на західному узбережжі, стоїть 

кілька літніх будинків, десять 

кілометрів до моря, сімнадцять 

будівель одна біля одної і поряд із 

болотом. Горбисті галявини, мох, 

низькорослі чагарі і дуже-дуже далекі 

гори на обрії. От і весь ландшафт. 

Дуже прості одноповерхові літні 

будинки із двома невеличкими 

спальнями і кухнею, перед будинком 

— тераса з басейном, який можна 

наповнити гарячою джерельною 

водою. Йоніна найбільше любить 

бувати тут взимку, коли сніг закриває 

мох і все довкола, аж до далеких гір. 

 

 

 

Маґнус лежить в ліжку на спині і 

спить, натягнувши ковдру аж до 

плечей. Він дихає спокійно і 

рівномірно, майже нечутно, вночі 
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Bauch, um seinen Atem zu fühlen, sie 

kann ihn kaum hören. 

 

Nach welchem Maß soll man das messen, 

das Ende der Welt? Und wie weit ist der 

Horizont entfernt, und ist das immer und 

überall gleich weit? Und Magnus, früh 

morgens um fünf an der Pohlstraße Ecke 

Potsdamer, wie hat er da ausgesehen, und 

wo ist sie selbst gewesen in diesen 

Jahren? Es ist still, in der Stille rutscht ein 

Schneebrett vom Dach, in der Ferne kann 

man die Islandpferde hören, die digitale 

Anzeige des Pools fällt lautlos auf Null. 

 

 

 

 

Und Magnus wird sagen »Ich mache mir 

keine Sorgen, wovon redest du denn«. 

Sie wird ihn anrufen, bestimmt, gleich. 

Sie hat ihm nie erzählt, daß Irene und 

Jonas sich am allerletzten Abend 

gestritten haben, daß Irene Jonas die 

Wodkaflasche an den Kopf geschlagen 

hat, daß Jonas zu Boden gegangen und 

liegengeblieben ist. Sie hat Magnus auch 

nicht erzählt, daß sie Irene und Jonas 

gehört hat, jede Nacht, Nacht für Nacht, 

Йоніна часом торкається його живота, 

щоб переконатися, що він таки дихає. 

 

За якими критеріями можна 

визначити, де саме знаходиться край 

світу? І як далеко звідси обрій, чи 

всюди він розташований однаково 

далеко від людини, яка дивиться на 

лінію обрію? А Маґнус? Як він 

виглядав о п’ятій ранку на розі 

Польштрассе і Потсдамерштрассе? І 

де була вона сама протягом усіх цих 

років? Нечутно, в абсолютній нічній 

тиші, зсовується сніг із даху, десь 

далеко чути ісландських коней, 

цифровий термометр басейну 

безшумно спускається до нуля. 

 

А Маґнус здивується: 

— Я не турбуюся, чому ти вирішила, 

що я турбуюся? 

Йоніна обов’язково йому подзвфнить, 

з хвилини на хвилину. Вона ніколи не 

розповідала йому про сварку Ірени з 

Йонасом останнього вечора, про те, як 

Ірена била Йонаса пляшкою по голові, 

а Йонас падав на сніг і не міг встати. 

Не розповідала і про те, як вона 
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schon in der allerersten Nacht, Magnus 

hat das nicht gehört. Er lag neben ihr, er 

lag reglos neben Jonina und schien zu 

schlafen und schien das nicht zu hören. 

Aber so etwas hört man, ob man will oder 

nicht, man hört es, und man hört es erst 

recht, wenn kein Wind geht und ein 

Schnee fällt, der die Welt still macht.  

 

щоночі чула Ірену і Йонаса. Кожної 

ночі, і 

навіть тієї, останньої, а Маґнус не чув 

цього. Він лежав поряд із нею, 

нерухомий, здавалося, що він спить і 

нічого не чує. Але такі речі завжди 

чуєш, хочеш того чи ні, завжди чуєш, 

особливо тоді, коли немає вітру і падає 

сніг, який робить світ таким 

спокійним. 

 

ДОДАТОК 2 

ФРАГМЕНТНИЙ ПЕРЕКЛАД ОПОВІДАННЯ Ю. ГЕРМАНН 

“AQUA ALTA” 

 

Текст-джерело 

Als meine Eltern alt wurden, begannen 

sie wieder zu reisen. Sie waren mit mir 

und meinen Schwestern verreist, als wir 

Kinder und sie also jung waren, nach 

Schweden, Norwegen und an die 

französische Atlantikküste, aber diese 

Art von Reisen meine ich nicht. Als wir 

größer wurden und es vermieden, mit 

ihnen zusammenzusein, als wir es 

vermeiden konnten und anfingen, ihnen 

aus dem Weg zu gehen, blieben sie zu 

Hause, bepflanzten ihren Balkon und 

saßen da, den Juni, den Juli, den August 

Цільовий текст 

Коли мої батьки зістарілися, вони 

знову почали їздити. Раніше вони 

подорожували зі мною і моїми 

сестрами, коли ми ще були 

маленькими, а вони молодими, — до 

Швеції, Норвегії, до атлантичного 

узбережжя Франції, але я маю на увазі 

зовсім не такі мандрівки. Коли ми 

підросли і не хотіли більше їздити з 

ними, коли ми вже мали змогу і 

активно користувалися своїми 

можливостями якомога рідше 

бачитися з батьками, вони залишалися 
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über, bis es endlich wieder kühler wurde 

und dann Herbst und  schließlich Winter, 

und die Erinnerungen an die 

Strandnachmittage, die schlafenden 

Babys und Kleinkinder unter den 

Sonnenschirmchen, die Picknickkörbe 

und Sandburgen verblaßten - wir kamen 

und gingen und warfen die Haustür hinter 

uns zu und riefen auch erst auf der Straße, 

schon weit, weit weg “Bis heute abend, 

es wird sicherlich spät”. 

 

 

 

 

 

Meine Mutter, die sich immer bemühte, 

so viele Pensionen, Bahntickets, 

Besichtigungspakete wie möglich schon 

vor dem Antritt der Reise gebucht zu 

haben, hatte mir noch zu Hause die 

Adresse ihrer Pension in Venedig 

aufgeschrieben. Sie hatte »Es ist ganz 

nahe am Bahnhof, nicht zu verfehlen, 

wirklich« gesagt, als würde mir das die 

Entscheidung, nach Venedig zu kommen, 

irgendwie erleichtern. 

 

вдома, вирощували квіти на балконі і 

сиділи на ньому увесь червень, 

липень, серпень, аж поки знову не 

ставало прохолодніше, потім 

приходила осінь, а за нею і зима, разом 

з якою ставали блідими і нечіткими 

спогади про пообіддя на пляжі, сонних 

немовлят і малих дітей під 

парасольками, про зібрані на пікнік 

харчі у кошику, про замки з піску — 

ми приходили і йшли геть, гримали 

вхідними дверима і на прощання 

вигукували через плече, коли були вже 

далеко, надто далеко: «До вечора, 

буду пізно, дуже пізно». 

 

Мама написала мені адресу їхнього 

пансіону ще вдома, вона завжди 

намагалася забронювати усі можливі 

готелі, квитки і екскурсії заздалегідь. 

Вона сказала, що цей пансіон 

розташований «зовсім близько від 

вокзалу, його абсолютно неможливо 

проминути», так ніби це могло б стати 

для мене додатковим стимулом 

приїхати до Венеції. 
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Dennoch dachte ich, sie immerfort zu 

entdecken, am Tisch eines Restaurants, 

im Eingang eines Weinladens, in den 

Schatten einer Seitenstraße einbiegend. 

Ich war jetzt aufgeregt, froh, sie 

überraschen zu können, aber auch 

beunruhigt -wie würden sie überhaupt 

aussehen, meine Eltern in Venedig? Die 

Selbstverständlichkeit, mit der sie sich in 

dieser Stadt aufhielten, ob ich käme oder 

nicht, erschien mir mit einem Mal fast 

ungehörig. 

 

Und sie schüttelten den Kopf und zeigten 

auf das Cafe am Platz, in dem ich 

rätselhafte zwanzig Minuten auf sie 

warten mußte. Endlich kamen sie 

herunter, ich hatte inzwischen zwei 

Cappuccino getrunken und vier 

Zigaretten geraucht, meine Freude war 

fast verflogen. Sie liefen über den Platz 

und zankten sich über irgend etwas, 

meine Mutter redete eindringlich auf 

meinen Vater ein, der abwehrende 

Bewegungen machte und entnervt zum 

Himmel blickte. Und dann betraten sie 

das Cafe, vergaßen, worum auch immer 

es gegangen war, und blieben vor 

meinem Tisch stehen, fast andächtig und 

 

Але я чомусь сподівалася зустріти їх 

десь тут — за столиком ресторану, у 

дверях крамниці з вином, на вулиці, 

під тінню дерев. Я була збуджена, 

раділа, що зроблю їм сюрприз, але 

трохи хвилювалася — цікаво, як 

виглядають мої батьки у Венеції? 

Мені видалося майже нахабством те, 

що вони перебувають у цьому місті 

просто так, незалежно від мого 

приїзду. 

 

 

 

Але вони захитали головами і 

показали на кав’ярню посеред площі, 

де мені довелося чекати на них аж 

двадцять хвилин, розмірковуючи, що 

ж вони там так довго роблять. Врешті 

вони спустилися, я встигла за цей час 

випити два капучіно і викурити 

чотири сигарети, моя радість вже 

майже вивітрилася. Вони ішли 

площею і сварилися, мама 

виговорювала щось батькові, а він 

махав на неї руками, ніби 

захищаючись, і знервовано дивився на 

небо. Потім вони зайшли до кав’ярні і 
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so froh. Sah ich anders aus? Größer, 

fremd? Ich war braungebrannt und trug 

meine Haare wie immer, was sahen sie in 

mir, ihr großes Kind oder noch immer das 

kleine, das ich auf ewig bleiben würde, 

solange sie da waren? Ich stand auf, und 

wir umarmten uns. 

 

 

 

Ich folgte den Touristen, amüsiert und 

ein wenig überheblich. Zu irreal erschien 

mir dieses Venedig, eine Theaterkulisse, 

eine Unmöglichkeit, so seltsam, so 

bezaubernd kann kein wirklicher Ort 

sein. Ich lief über die Brücke des Cana-le 

Grande hinweg mit eben der 

Selbstverständlichkeit, die mir bei 

meiner Ankunft so lächerlich erschienen 

war, der Kanal war waschwasserblau, das 

Licht jetzt schwindend, die Palazzi am 

Ufer zogen sich in den Schatten zurück. 

 

Und müßte ich nicht für immer zu ihnen 

zurückkehren, da ich von all dem 

anderen, vom ganzen Rest des Lebens 

doch nun ohnehin alles weiß. Ein 

neutrales Zusammensein, eines, in dem 

ich nicht unruhig, nicht reuig, nicht 

забули, про що їм ішлося, стали біля 

мого столу, дивлячись на мене майже 

благоговійно, вони були страшенно 

раді мене бачити. Цікаво, чи я 

змінилася? Стала вищою, виглядала 

чужою? Я засмагла, моя зачіска була 

такою, як завжди, цікаво, кого вони 

бачили у мені: свою дорослу дитину 

чи все ще маленьку дівчинку, якою я 

залишатимуся для них завжди, поки 

вони живі? Я встала, і ми обійнялися. 

 

Венеція здавалася мені занадто 

нереальною, театральними кулісами, 

чимось неможливим, таким дивним і 

таким чарівним не може бути жодне 

справжнє, реальне місце. Я перейшла 

через міст каналу Ґранде з такою ж 

буденністю, яка видалася мені 

смішною під час приїзду, коли я 

дивилася на інших туристів, синя вода 

у каналі, світло, яке коливається, 

палаци на березі ховаються в тіні. 

 

 

 

І хіба не варто було б назавжди 

повернутися до батьків, бо про інше 

життя я знаю вже все. Нам рідко 
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traurig bin, nicht auf dem Sprung und 

nicht bemüht, ihnen irgend etwas 

weiszumachen, gibt es selten. Warum wir 

auf dem Markusplatz so 

beieinandersitzen konnten, ein Vater, 

eine Mutter, ein erwachsenes Kind, nicht 

mehr und nicht weniger, kann ich nicht 

sagen. 

 

 

 

Ich schwieg und sie schwiegen auch. Und 

dann fingen sie wieder an zu sprechen 

und erzählten mir, daß sie auf ihrer 

Hochzeitsreise seien und daß diese 

Hochzeit vom Pech verfolgt sei. 

 

вдається поспілкуватися нейтрально, 

так щоб я не відчувала неспокою, 

розкаяння, суму, бажання пошвидше 

втекти і не намагалася їм щось 

довести. І я не можу сказати, як нам 

вдалося так просто посидіти на площі 

святого Марка, посидіти, як звичайній 

родині — батькові, матері і дорослій 

дитині. 

 

 

Я помовчала, і вони також. А потім 

вони розповіли мені, що їдуть із 

весільної подорожі, і протягом усієї 

подорожі їх переслідували невдачі. 

Перед самим вінчанням від інфаркту 

помер священик, машина із 

весільними гістьми врізалася в дерево, 

а ресторан, у якому вони мали 

святкувати, згорів. Але, попри це все, 

вони щасливі. 

 

 

 


