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ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ПАРЕМИЙ: СИСТЕМА КОНСОНАНТИЗМА
В статье описаны основные тенденции исторического развития системы консонантизма
древнегреческого языка, определяются факторы формирования фонетических вариантов древнегреческих паремий, анализируются особенности их фонетического варьирования.
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THE PECULIARITIES OF THE ANCIENT GREEK PROVERBS
PHONETIC VARIATION: THE CONSONANTISM
The article outlines the key tendencies of the ancient Greek consonantism historic development,
deals with the factors of the phonetic variants’ of ancient Greek proverbs formation, analyzes its phonetic variation peculiarities.
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СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ОБРОБКИ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ФАХОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ
МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
У статті розглянуто ключові стратегії обробки й перетворення фахової інформації в аспекті медичного перекладу. Розкрито роль соціально-культурних особливостей, визначальних для
перекладу. Проаналізовано вплив концептуалізації на досягнення еквівалентності перекладу.
Ключові слова: медичний дискурс, концепт, концептуалізація, еквівалентність, науковопопулярні тексти, стратегії перекладацької обробки фахової інформації.
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Перекладач медичних текстів має справу не просто зі зразком конкретного дискурсу, а з особливою терміносистемою та фаховою інформацією, перетворення якої
становить чималі труднощі навіть для досвідченого експерта. Оскільки переважна
більшість медичних перекладачів не є професійними лікарями, то рівень їхньої медичної обізнаності нижчий, аніж у фахівців, що володіють глибокими знаннями своєї
галузі. Незважаючи на це, перекладачі змушені приймати стратегічні рішення, що
спираються на індивідуальну медичну обізнаність.
Перекладачі науково-популярних медичних текстів беруть на себе роль не лише
трансляторів спеціальних знань, а й медіаторів міжкультурної комунікації, які мають
на меті виконати переклад, зважаючи на когнітивні та етнокультурно обумовлені особливості потенційних реципієнтів. Саме професійність або ж не професійність реципієнтів можна назвати однією з відправних точок, що диктує перекладачу вибір тих
чи інших перекладацьких стратегій відтворення фахової інформації.
Коли мова йде про медичного перекладача, то він вирішує інформаційно-комунікаційні завдання, залежно від типології текстів. Тому в межах медичного перекладу
П. Ліннел виділяє такі групи текстів:
1) інтрапрофесійні (для представників однієї галузі);
2) інтерпрофесійні (для представників різних галузей);
3) професійно-непрофесійні (для непрофесійних реципієнтів) [12, с. 143].
Залежно від того, з якими текстами має справу перекладач, він вдається до тих
чи інших стратегій. Якщо мова йде про інтрапрофесійні та інтерпрофесійні тексти,
то він прагне зберегти чистоту професійної комунікації внаслідок “лінгвістичної економності” [4], адже, як і автор, так і реципієнти є спеціалістами в конкретній галузі
медицини. Перекладач не ставить собі за мету спростити інформацію, а намагається
якнайточніше її відтворити, дотримуючись чіткості, інформаційної дискретності та
обмеженої варіативності [5].
Натомість третя група текстів цієї класифікації спрямована на непрофесійних реципієнтів. Саме до неї належать науково-популярні тексти медичного спрямування.
С.В. Вострова стверджує, що в таких текстах відбувається поєднання інформаційного та емоційного впливу на реципієнта, що здійснюється шляхом імплементації низки
стратегій [3].
Е.В. Будассі наголошує на важливості стратегії зменшення щільності інформації,
що опредметнюється завдяки редукційним процесам, які полегшують сприймання
та створення нових фреймів. Ця стратегія реалізується трьома способами: апеляцією
до наявних моделей ситуативних знань, переходом від абстрактного знання до конкретного пояснення та вилученням надлишкової інформації [2]. Дотримуючись цієї
стратегії, перекладач часто вдається до описового перекладу, а також використовує
термін і паралельно надає його еквівалентний синонім.
С.В. Вострова обстоює стратегію позиціювання, що ґрунтується на вирізненні
конкретного обʼєкта з низки схожих та формуванні потрібного уявлення про цей
обʼєкт в адресата. Вона також наголошує на стратегії інтимізації, що спрямована на
скорочення дистанції з реципієнтом та викликання його довіри [3].
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Надзвичайно важливий аспект у роботі перекладача з науково-популярним текстом медичного спрямування полягає в залученні соціально-культурного та історичного досвіду представників мовних спільнот, задля чого перекладач часто вдається
до реконтекстуалізації, змінюючи стратегії викладу інформації, тобто пристосовуючи
мовні явища, притаманні медичному дискурсу оригіналу, до нового дискурсу цільової мови [5].
Ця стратегія, насамперед, спричинена розбіжностями в концептуалізації, тобто
накопиченні ментального досвіду про традиційні та оригінальні уявлення та динамічній когнітивній діяльності, що спрямована на осмислення певних категорій [11].
Для кращого розуміння концептуалізації ми беремо за основу семантичний трикутник, що ілюструє співвідношення думки, символу та референта.
Ʉɨɧɰɟɩɬ

Ɍɟɪɦɿɧ (ɋɥɨɜɨ)

Ɋɟɮɟɪɟɧɬ

У вершині модифікованого трикутника стоїть референт, який має форму, що виражена в слові (у даному випадку терміні), та концепт, що співвідноситься з мисленням. Це дає підстави стверджувати, що концепт є ментальним утворенням, яке А.П.
Бабушкін розуміє, як “будь-яку дискретну одиницю колективної свідомості, яка відображає предмет реального або ідеального світу, що збережена в національній пам’яті
носіями мови у вигляді пізнаного, вербально позначеного субстрату” [1].
Усі концепти поєднуються за допомогою спеціальних звʼязків у спеціально організовані системи за асоціативною чи ієрархічною логікою. Ми виділяємо такі системи медичних концептів:
1. Анатомічні (spleen – селезінка, brain – мозок, lungs – легені);
2. Клінічні та діагностичні (leukemia – лейкоз, typhoid fewer – черевний тиф,
tumor – пухлина);
3. Фармацевтичні (vinscristine – вінкристин, penicillin – пеніцилін);
4. Медичні спеціалісти та заклади (general physician – терапевт, Cancer Institute –
Інститут Раку).
Ключового значення в процесі перекладу набуває не лише розуміння концептуальних систем мови оригіналу та мови перекладу, але й таке явище, як девербалізація. Модель девербалізації в перекладі забезпечує вираження змісту в результаті
мапування концептів та їхніх взаємозвʼязків. Цей процес полягає в повному абстрагуванні від вихідної мовної форми вираження та відділенні від неї значення. А.Ю. Підгірна визначає девербалізацію як переклад з однієї концептосфери в іншу [6]. Отже,
девербалізація сприяє формуванню чіткої одиниці мислення та знаходженню вдалої
форми для оформлення змісту слова чи терміна в мові перекладу [7].
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Коли медичні перекладачі працюють із фаховою інформацією, то вони мають
справу зі спеціальною термінологічною системою, тому тут можна говорити власне
не про переклад термінів, а про еквівалентність концептів в англійській та українській мовно-мовленнєвій системі. Тому, Е. Вюстер зазначає, що еквівалентність – це
співвідношення концептів різних мов, що мають однакові характеристики [15].
У своїй статті “Equivalence in translating international trade terminology” Д. Коркодел наводить схему, що описує природу еквівалентності в перекладі термінів [8,
с. 68].
ɉɪɢɪɨɞɚ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ

Ɍɟɪɦɿɧ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ

Ɍɟɪɦɿɧ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ

Виходячи зі схеми, спершу перекладач ознайомлюється з терміном мови оригіналу, співвідносить його з концептом концептуальної системи конкретної галузі знань,
а потім знаходить відповідний концепт у мові перекладу та встановлює відповідний
термін мови перекладу. Це дає підстави стверджувати, що мова йде не про переклад
термінів, а про переклад концептів, що відбувається на основі концептуальної еквівалентності. Для її встановлення перекладач має зважати на:
- семантичну еквівалентність, тобто еквівалентність значень слів, що, у свою
чергу, може призвести до проблем із лексичним та граматичним оформленням;
- ідіоматичну еквівалентність, яка насамперед стосується емоційної та соціальної площин, адже ідіоми та розмовні конструкції вважаються непростими для перекладу;
- експериментальну еквівалентність, що виникає в тому разі, коли певний ситуативний контекст має бути перекладений так, аби відповідати вимогам культурного
контексту цільової мови.
Концептуальна еквівалентність стосується доречності досліджуваного концепту
та ситуацій, що відбуваються з представниками цільової культури, тому певні терміни можуть мати еквівалентне семантичне значення, але не концептуальну еквівалентність [10, с. 1423].
Наведена схема ілюструє ідеальний розвиток подій, коли конкретному концепту
мови оригіналу відповідає лише один концепт мови перекладу, власне який і обирає
перекладач:
Red blood cells and white blood cells and platelets sprouted up in an otherwise
scorched field of bone marrow (4, c. 111).
На почасти випаленому полі кісткового мозку зароджувались еритроцити, лейкоцити і тромбоцити (2, с. 138).
Досить часто можна спостерігати випадки, коли один концепт містить у
собі інший, тобто коли відбувається субординація концептів, і такі випадки
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викликають великі перекладацькі труднощі. Е. Вюстер називає субординаційні концепти “Leitersynonyme”. У міжмовній комунікації звʼязок між підпорядкованим концептом тієї чи іншої мови навряд чи можна назвати еквівалентністю, навіть якщо
термін мови перекладу може використовуватися в аналогічних контекстах, як і термін
мови оригіналу [14]:
Brain tumors like hers are a rare but recognized cause of dementia and can be
surprisingly large by the time they start to cause problems (3, с. 101).
Така пухлина, як у неї, – рідкісна, але визнана причиною старечого слабоумства,
і може бути на диво великого розміру, коли почне викликати проблеми (1, с. 106).
Наведений варіант перекладу ілюструє застосування субординованого концепту,
адже dementia – це макроконцепт, що означає слабоумство, а варіант перекладу старече слабоумство вважається підпорядкованим, бо позначає різновид слабоумства.
Ми пропонуємо власний варіант перекладу, де ми уникнули субординації концептів
для точнішого відтворення значення:
Такі пухлини, як у неї, – рідкісні, але вони вважаються причиною слабоумства та
можуть бути на диво великими, коли почнуть викликати проблеми.
Нерідко перекладачі схильні використовувати один концепт замість іншого в контексті міжмовної комунікації. Інколи це відбувається через необачність, адже недостатньо високий рівень медичної обізнаності перекладача дається взнаки. У багатьох
випадках перекладач обирає саме таку стратегію, спираючись або на культурний контекст, або на когнітивні особливості потенційних реципієнтів.
Передусім, це стосується концептів, що не мають мовного вираження в певній
культурі, але це не означає, що вони відсутні в концептосфері народу. Розглянемо
приклад, що ілюструє, як національні особливості можуть впливати на переклад медичних спеціальностей та професій:
I carried out the operation first thing the next morning with Patrik, the senior registrar
who was working with me at the time (3, с. 138).
Наступного ранку я робив цю невідкладну операцію разом із Патриком, який тоді
був моїм старшим інтерном (1, с. 145).
У британській медичній традиції посада the senior registrar існувала до медичної
реформи, що відбулась у 1990-х роках. Ним могла бути особа, що нещодавно закінчила навчання та виконувала переважно консультативні функції. Оскільки в українській
медичній традиції така посада відсутня, то перекладач вирішив обрати найбільш подібну за концептуальним навантаженням професійну ієрархічну ланку – старший
інтерн. Однак, ми пропонуємо власний варіант перекладу, в якому посада the senior
registrar матиме найближчий концептуальний відповідник у системі національних
медичних спеціальностей, яким виступатиме слово – інтерн:
Наступного ранку я відразу провів операцію разом із Патриком, який був моїм
інтерном на той час.
Отож, наше дослідження вказує на те, що вибір стратегій обробки фахової інформації медичного тексту насамперед є продуктом міжкультурного діалогу, який
необхідно провадити перекладачу. Саме культурні аспекти ми вважаємо лакмусом
перекладацьких рішень, адже ментальні фрейми англо- та українськомовних осіб
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суттєво різняться. Для уникнення концептуальної асиметрії в перекладі перекладачу
необхідно вийти за межі формальних лінгвістичних особливостей тексту та постійно
вдосконалювати свою міжкультурну компетентність.
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ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АТМОСФЕРИ ЖАХУ В РОМАНІ СТІВЕНА
КІНГА “ПРОТИСТОЯННЯ”
У статті розглядається ґенеза та особливості літератури жахів, а також аналізується
специфіка відтворення атмосфери жаху на різних рівнях мови при перекладі роману Стівена
Кінга “Протистояння” сучасною українською літературною мовою.
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Недивним є той факт, що літературна форма, так тісно пов’язана з первинними
інстинктами, налічує стільки років, скільки і сама людська думка. Ще з давніх-давен дикий спосіб життя, забобони, сни, невідомі та непередбачувані явища космосу породжували в наших предків відчуття страху, яке керувалося підсвідомістю,
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