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КОнтеКстуальне значення леКсичних Одиниць

Вживаючи термін контекстуальна заміна, ми маємо на увазі використання у перекладі 
іншого слова або словосполучення (чи образу) замість того, які в мові перекладу 
формально відповідають слову або словосполученню оригіналу. Контекстуальна 
заміна передбачає відмову від використання існуючих еквівалентів або аналогів [4].
У наш час ця тема є особливо актуальною, оскільки кожна мова змінюється і в процесі 
свого розвитку кожне слово отримує все більше і більше значень, які в певному 
контексті вимагають певного перекладу. Перекладач повинен чітко усвідомлювати 
зміст тексту, щоб використати правильний метод перекладу та підібрати вірне слово.
Цією темою постійно цікавляться лінгвісти усього світу, зокрема такі відомі нам 
особистості як Л. С. Бархударов, І. В.Корунець, Т. Р.Левицька, О. М. Фітерман та 
інші. Кожен з них пропонує декілька прийомів перекладу лексичних одиниць 
з контекстуальним значенням. Однак у всіх зустрічаються ось такі 5 методів: 
диференціація і конкретизація понять, генералізація понять, логічний розвиток 
понять при перекладі (змістовий переклад), антонімічний переклад та компенсація 
втрат при перекладі.
Наприклад, українське слово «автомат» має ось такі еквіваленти у англійській 
мові: 1. automatic machine; 2. slot-machine; 3. automatic telephone; 4. submachine gun 
(tommy gun). Схожа ситуація постає і з англійським словом «bank», що має наступні 
українські еквіваленти: 1. берег (річки); 2. банк; 3. вал/насип; 4. мілина; 5. замет; 6. крен, 
віраж(авіац.); 1. поклади (корисних копалин) [2, c.19]. Однак варто пам’ятати, що при 
перекладі допустимим є лише один варіант слова, що точно передає зміст сказаного чи 
написаного.

Щодо конкретизації, то її використовуємо для заміни слова з більш широким 
значенням на слово з більш вузьким значенням. Розглянемо такі приклади: «Dinny 
waited in a corridor which smelled of disinfectant. (J. Galsworthy, End of Chapter) Динни 
ожидала ее в коридоре, пропахшем карболкой. (пер. Ю. Корнеева и П. Майковой)» 
[1, c.211].

Англійському «disinfectant» відповідає українське «дезинфікуючий засіб», 
однак стилістично цей вираз дозволений лише в офіційному  та науковому жанрі.  

Для англійської мови особливо характерним є вживання числівників, а 
також зазначення точних мір і ваг для більшої конкретизації опису. Однак не завжди 
перекладач вдається до цього прийому. Наприклад, те що відоме американцю не 
завжди зрозуміле українцю і навпаки. Тоді він використовує повністю відмінний 
йому метод генералізації. 
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Генералізація – заміна лексичної одиниці вузького значення більш широким. 

Ось приклад генералізації в перекладі Дж. Селінджера: «..Не comes over and visits me 
practically every weekend. - ...Він часто до мене приїздить, майже кожен тиждень. Then 
this girl gets killed, because she's always speeding. - А потім дівчина гине, тому що вона 
постійно порушує правила»  [1, c.213].

Антонімічний переклад – це лексико-граматична трансформація, що 
передбачає заміну будь-якої одиниці вихідної мови протилежною за значенням 
одиницею в цільовій мові з відповідною перебудовою всього речення, щоб зберегти 
зміст [4, с.79].
Власне кажучи, цей прийом полягає у передачі поняття протилежним, часто із 
запереченням, тобто антонімом українського відповідника даного слова. Найчастіше 
цей прийом є не просто бажаним, а єдиним для перекладача. Усім відомі вирази 
«Take it easy», «Mind your own business» ми звикли перекладати як «Не переживай», 
«Не лізь не в свої справи». При цьому мало хто з нас задумується над тим, що це і є 
антонімічний переклад.

Дещо важче віднайти цей прийом у прикладі Т.Р.Левицької та О.М. Фітермана: 
«Snowdrifts three feet deep. (D. W., 1959) Замети висотою в один метр» [3].

Як пояснюється у самій книжці словосполучення, «глибокі замети» має місце в в 
українській мові, однак не можна сказати «замети глибиною в один метр». 

Наступним методом є компенсація. Це лексико-граматична трансформація, 
що передбачає передачу смислового або стилістичного відтінку не там, де він 
виражений в оригіналі. Дуже часто один стилістичний засіб заміняється при 
компенсації втрат іншим. Необхідність у компенсації виникає у зв'язку з тим, що у ряді 
випадків неможливо знайти повний відповідник (тобто, смисловий і експресивно-
стилістичний) для передачі у перекладі окремого сегмента оригіналу [4, с.82].

Наприклад: «..My parents would have about two haemorrhages a piece if I told 
anything pretty personal about them. - ...У моїх предків, напевно, стались би по два 
інфаркти на брата, якби я став говорити про їхні власні справи» [1, c.219].

Перекладач змінює  емоційну структуру речення завдяки виразу «по два 
інфаркти на брата», і тим самим компенсує  неточність перекладу. Разом з тим, було 
збережено жанрово-стилістичну приналежність речення. 

І останнім залишається прийом змістового розвитку. Це лексико-семантична 
заміна слова або словосполучення вихідної мови одиницею цільової мови, значення 
якої є логічним продовженням або наслідком значення вихідної одиниці [4]. Цей 
прийом не так поширений, як попередні однак теж буває незамінним при певних 
ситуаціях. 

Так, наприклад заголовок газетної статті «Women Man Ships» найкраще 
перекласти «Жінки ведуть кораблі», хоча дієслово to man має словниковий 
відповідник «комплектувати особовим складом». «Time's up, Joe.» -  говорить 
лондонський службовець товаришеві в барі підчас обідньої перерви, і перекладач 
абсолютно правильно уникає прямого відповідника «Наш час закінчився» або 
«Перерва закінчилася», оскільки ці вирази, особливо перший, недостатньо розмовні . 
У цьому випадку найкраще перекласти «Час йти, Джо». По-суті, ми тут  маємо справу 
із заміною явища його причиною або наслідком [5]. 

Таким чином, контекстуальне значення слова полягає у тому, що кожне слово 
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попри своє головне, має й другорядні значення, які вживаються залежно від ситуації 
по-різному. 
 Переклад лексичних одиниць надзвичайно складний саме через 
контекстуальне значення. Перекладачу мало спиратись на словникові знання, варто 
уміти знайти смисл речення та підібрати правильний еквівалент, користуюись 
фоновими знаннями. Лише тоді переклад буде якісним та правильним.
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