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УДК 811.112.’25 
Савенко Р.П.  

 
КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВИ  

ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ 
 
Зіставне вивчення мов є надзвичайно важливим як для теорії 

перекладу з одної мови на іншу, так і для практичної його реалізації. 
Мовні та мовленнєві норми відрізняються одна від одной не тільки за 
якістю, але й в кількісному аспекті. Підрахунки показують,1 що нерід-
ко та чи інша категорія мовних засобів у текстах на різних мовах зу-
стрічається з різною частотністю: наприклад, в німецькому мовленні 
вдвічі частіше, аніж в російському, вживаються модальні дієслова. 
При перекладі з німецької на російську необхідно приблизно полови-
ну німецьких речень з модальними дієсловами перекладати іншими 
засобами російської мови. 

Пор.:  – Du hättest vorsichtiger sein müssen. 
 – Тебе следовало быть осторожнее. 
Модальні дієслова німецької мови допомагають замінити деякі 

російські граматичні конструкції зі значенням модальності. 
Пор.:  – Was soll ich sagen? Ich bin ratlos. 
 – Что мне сказать? Я в нерешительности. 
В російській мові є також граматичні форми, які передають де-

якою мірою значення, що виражається німецькими модальними діє-
словами. 

Пор.:  – Das wollten Sie wissen? Nun will ich Ihnen sagen. 
 – Так вы это хотели узнать? Что же, я вам отвечу. 
У цьому реченні майбутній час дієслова доконаного виду де-

якою мірою передає модальність, що виражається дієсловом wollen. 
Іноді модальність, що позначається німецьким дієсловом, в російсь-
кій мові може бути виражена смислом всього російського вислову. 

Пор.:  – Auch der schönste Sommer muss einmal ein Ende haben. 
 – Даже самое чудесное лето когда-то кончается. 
Беручи до уваги різну частотність модальних дієслів в німецькій 

і російській мовах, необхідно перекладати німецькі вислови з модаль-
ними дієсловами за допомогою не тільки аналогічних російських діє-
слів, а й лексичних та граматичних засобів, при підборі яких слід орі-
єнтуватися на норми російської мови. Без урахування кількісних роз-
біжностей в мовах перекладний текст набуває іноземного лексико-
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граматичного акценту, що негативно відбивається на еквівалентності 
його сприйняття. 

Специфікою теорії перекладу є постійне співвіднесення фактів і 
цілих комплексів фактів у площині різних мов. За наявності спільних 
рис двох мов, які належать до однієї лексичної системи (як, напри-
клад, в російській та німецькій), у них знаходиться багато специфіч-
ного, іноді і несумісного. Це спонукує лінгвістів встановлювати від-
повідності і шукати розбіжності, узагальнюючи по можливості пара-
лелізм досліджуваних об’єктів. А.В. Федоров2 встановлює три основ-
них типи граматичного розходження між мовами, з яких один нале-
жить мові оригіналу, другий – мові перекладу, третій – їм обом. При-
кладом першого випадку, коли в оригіналі наявні елементи, які не 
знаходять собі формальної відповідності в мові перекладу, слугує 
артикль в німецькій мові. Артикль є виразником граматичної катего-
рії, що відсутня в російській мові. В другому випадку, навпаки, в мові 
перекладу можуть бути елементи, що не мають відповідності в мові 
оригіналу, наприклад, категорія виду дієслова і форми її вираження, 
які відсутні в німецькій мові і неминуче проявляються в російській. І, 
нарешті, третій випадок, коли в тій чи іншій мові формально наявні ті 
чи інші елементи, однак вони розрізняються за функцією або за стилі-
стичною забарвленістю. Цей випадок можна проілюструвати наявніс-
тю в німецькій мові часового речення з indem, яке, здавалося б, можна 
передати російським “в то время как”, але яке знаходить кращу від-
повідність у вигляді дієприслівникового звороту.  

Однак ці окремі випадки не вичерпують можливості граматично-
го розходження між мовами. При їх зіставленні виявляються ще й 
кількісні відмінності, тобто різноманітна частотність тих чи інших 
явищ, спільних для двох мов. Надзвичайна стабільність кількісних 
співвідношень може характеризувати мову також специфічно, як її 
характеризують, наприклад, фонетична або лексична системи. У зв’я-
зку з цим кількість може стати якістю мови, яку необхідно враховува-
ти при перекладі. Це тим більше важливо, що кількісна впорядкова-
ність даної мови є ніби його латентною закономірністю, що не має 
такої виразності і чіткості, як вищезгадані особливості мов при їх зі-
ставленні. Розкриття таких явно не детермінованих лінгвістичних 
фактів можливе шляхом застосування певних прийомів статистики. 
Стійкі й типові для кожної мови кількісні характеристики виявляють-
ся в найрізноманітніших аспектах. Як приклад ми можемо вибрати 
частотність відмінкових словоформ іменника в російській і німецькій 
мовах при аналізі підмови наукової прози.3 За нашими спостережен-
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нями, в російській та німецькій мовах частотність проявлення того чи 
іншого відмінка іменника різко відрізняється. Якщо розташувати в 
ранговому порядку, то в обох мовах він постає різним.  

Пор.: німецька мова – 1) Dativ – 31.2 %; 2) Nominativ – 29.8 %; 3) 
Akkusativ – 22.2 %; 4) Genetiv – 16.6 %. 

Російська мова – 1) родовий відмінок – 39.9 %; 2) називний – 20.6 %; 
3) знахідний – 13 %; 4) місцевий – 11.6 %; 5) орудний – 8.4 %; 6) даваль-
ний – 5.8 %. 

У галузі вживання відмінків в німецькій мові значно яскравіше, 
ніж в російській, проявляється тенденція до уніфікації. Ця тенденція 
проходить за двома лініями: за лінією основних синтаксичних функ-
цій окремих відмінків, а також за лінією відмінкових форм окремих 
членів речення. В німецькій мові називний відмінок має дві синтакси-
чні функції: підмета і предикативного імені. Називний відмінок є уні-
версальною формою підмета, випадки вживання іменника як предика-
тива в іншій формі дуже рідкі (Er ist guter Laune). В російській мові 
називний відмінок також вживається в двох функціях – підмета та 
іменної частини присудка. Однак основною формою предикативного 
іменника в сучасній російській мові є орудний відмінок, який все бі-
льше витісняє називний. Таким чином, німецькому називному преди-
кативному в російській мові може відповідати: 1) називний, як прави-
ло, в реченнях з нульовою зв’язкою, тобто для теперішнього часу дій-
сного способу; 2) орудний відмінок – у всіх інших випадках. 

Пор.:  – Er ist Student. – Он студент. 
 – Er war Student. – Он был студентом. 
 – Er wäre jetzt Student. – Он был бы теперь студентом. 
 – Er wurde Student. – Он стал студентом. 
Цим пояснюється більш висока частотність вживання номінати-

ва в німецьких реченнях (29,8 %), ніж в російських (20,6 %). 
Основна функція знахідного відмінка в обох мовах – вираження 

прямого додатка. Розходження між німецькою (22.2 %) і російською 
(13 %) мовами проявляється у відношенні форми прямого додатка. 
Наприклад, російському знахідному відповідає німецький акузатив з 
відповідним артиклем, російському родовому – німецький акузатив 
без артикля, оскільки об’єктом у цьому випадку є, як правило, імен-
ник речовий або загальний у множині.  

Пор.:  – Er hat Brot und Geld mitgenommen. 
 – Он взял с собой хлеба и денег. 
 – Er hat das Geld mitgenommen. 
 – Деньги он взял с собой. 
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 – Er brachte uns die Bücher. 
 – Он принес нам книги. 
 – Er kaufte uns Bücher. 
 – Он накупил нам книг. 
У німецькій мові конструкції з абсолютним знахідним досить 

широко поширені. В сучасній російській мові такі конструкції майже 
не зустрічаються, їм відповідають місцеві конструкції або дієприслів-
никові звороти. 

Пор.:  – Er trat ins Zimmer den Hut in der Hand. 
 – Он вошел в комнату со шляпой в руке (держа шляпу в 

руке). 
Велике розходження між частотністю датива (31,2% в німецькій 

мові і російським давальним відмінком 5,8%) не стає вирішальним. 
Ця різниця повністю визначається вживанням прийменників з цим 
відмінком, які є надзвичайно активними в німецькій мові. Саме їх 
використання, а не інші функції датива, насичують будь-який науко-
вий німецький текст. Кожна з мов, які порівнюються, має свої чіткі і 
незмінні правила стосовно керування прийменників, і при переході з 
однієї мови на іншу разом з уживанням відповідного прийменника 
відбувається обов’язкова і загалом непомітна для перекладача субсти-
туція відмінка.  

Зовсім іншу картину являє друге розходження між мовами: 
останній за рангом німецький генитив і перший в російській мові – 
родовий. Висока частотність родового відмінка в російській мові по-
рівняно з німецькою не може пояснюватися більш активним викорис-
танням російських прийменників з родовим відмінком (для, от) або 
дієслів, які потребують доповнення в родовому відмінку (просить, 
желать). Не пояснюється вона і наявністю в російській мові констру-
кцій з родовим відмінком (налить воды, мало смысла), які є чужими 
для німецької мови. Основна маса вживання родового відмінка в обох 
мовах припадає на спільну для них конструкцію – приіменниковий 
генитив, тобто двочленне словосполучення, яке складається з імені, 
що визначається, та імені, що визначає, у родовому відмінку.  

За твердженнями Л.Р. Зиндер, Т.В. Строєвої4, в німецькій мові 
такі конструкції займають всередньому 93% всіх випадків уживання 
генитива, в російській – 80%. Таким чином, для обох мов характер-
ною є одна й та ж сама конструкція. У зв’язку з цим при перекладі 
різна кількісна характеристика стає досить суттєвою. Розглянемо, що 
стоїть в німецькому тексті на місці російського приіменникового ро-
дового. Передусім у мові оригіналу ми знаходимо ту ж саму констру-
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кцію з визначальним генитивом, що і в російській мові. Ці випадки не 
потребують ілюстрації. У випадках, коли в німецькій мові немає ге-
нитива, можна встановити такі типові співвідношення: 

1) Найчастіше в оригіналі російському приіменниковому генити-
ву відповідає складне слово. 

Пор.:  – Sprachgeschichte – история языка. 
 – Tonstärke – сила звука. 
2) У німецькій мові замість визначального генитива в іменнико-

вій групі може бути певне прийменникове сполучення. 
Пор.:  – ein Komplex von realen Tatsachen, realen Kräften, 
 – комплекс каких-то реальных факторов, реальных сил. 
Замість присубстантивного генитива вживається датив з прийме-

нником von. Така заміна має місце, якщо генитив не може бути вира-
женим формально – ні за допомогою флексії самого іменника, ні за 
допомогою артикля (при власних назвах, загальних у множині). 

Пор.: – liefert (…) die Grundlage für die Methodenlehre, 
 – образует (…) основу методологии. 
3) У німецькій мові наявне визначальне підрядне речення: 
Пор.:  – der Anteil, den die Einzelnen dabei haben, 
 – вклад отдельных индивидов. 
4) У німецькій мові дієслово (найчастіше інфінітив) з додаткови-

ми членами – в російській мові дієслівна частина з генитивом, який 
до неї примикає. 

Пор.:  – sehr verschiedenartige Kräfte, deren Wesen zu ergründen die 
Aufgabe sehr verschiedener Wissenschaften ist,  

 – весьма большое разнообразие сил, выяснение сущности 
которых составляет удел самых разнообразных наук. 

5) У деяких реченнях в німецькій мові ми бачимо прикметник, 
який визначає іменник, в той час як в російській мові наявний імен-
ник у сполученні з генитивом. 

Пор.:  – Achtsamkeit auf die (…) fremde Aussprache, 
 – следить за произношением окружающих. 
6) Співвідношення адвербіальної групи в німецькій мові російсь-

кому приіменниковому генитиву. 
Пор.: – dass durch die besondere Natur eines jeden Objekts seine 

Entwicklung in besonderer Weise bedingt sein muss, 
 – что специфическая природа каждого объекта обусла-

вливает особенности его развития. 
Група “обставини” передається в російській мові іменником 

(наприклад, in besonderer Weise – особливості), що тягне за собою 
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вживання визначального генитива з відповідною загальною перебудо-
вою речення. 

7) Часто німецькі прийменники та інші службові засоби переда-
ються в російській мові сполученням імені з залежним родовим відмі-
нком. 

Пор.:  – durch die Sprechtätigkeit desselben…, 
 – под влиянием их речевой деятельности; 
 – als Hilfsmittel,  
 – в качестве вспомогательного средства. 
8) У німецькій мові те слово, яке в російській є визначальним, 

може бути відсутнім, таким чином відсутнім є і генитивне сполучення: 
Пор.: – dass direkter mündlicher Verkehr notwendiges Erfordernis 

für die Mustersprache sei, 
 – что непосредственно устное общение является необ-

ходимой предпосылкой для возникновения образцового 
языка. 

9) Російському генитивному сполученню може відповідати і одне 
слово в німецькій мові, включаючи у себе значення двошарової групи. 

Пор.:  – aus dem allgemeinen Getriebe, 
 – из общего потока движения. 
В останніх пунктах ми стикаємося зі значною економією в німе-

цькій мові.  
10) Німецькі імена є для нас більш завершеними в лексичному 

відношенні, тобто не потребують елемента, який доповнює та уточ-
нює, як в російській мові. 

Пор.:  – Jede Ungleichmäßigkeit in dieser Beziehung ist aber auch 
für das ästhetische Gefühl beleidigend, wenn sie nicht zur 
Charakterisierung dienen soll. 

 – С другой стороны, всякое нарушение этого единообра-
зия, если только оно не служит для характеристики 
действующих лиц, оскорбляет также и эстетичес-
кое чувство зрителей. 

11) Часто спостерігається вживання присвійного та інших займе-
нників у німецькій мові, які співвідносяться з яким-небудь іменником 
у попередньому контексті та замінюють його. Така заміна іменника 
автоматично знімає і можливість вживання визначального генитива. 

Пор.: – Durch die Bühne wird also für die Lautverhältnisse eine 
festere Norm geschaffen, als durch die Umgangsprache 
eines bestimmten Bezirkes. Aber auf die lautliche Seite 
beschränkt sich auch ihr regelnder Einfluss.  
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 – Таким образом, сцена создает более прочную норму 
для фонетики, чем разговорная речь того или иного 
округа. Но зато регламентирующее влияние сцены 
ограничивается лишь этим звуковым аспектом. 

Вважається, що вживання присвійного займенника в цих випад-
ках російської мови є цілком можливим, однак є більш поширеним у 
німецькій мові. 

12) Значні розбіжності спостерігаються у вживанні так званого 
родового роздільного відмінка. В сучасній німецькій мові сфера вжи-
вання роздільного родового дуже обмежена порівняно з російською.5 
Родовий роздільний визначає ціле, частина якого виражена у попере-
дньому визначальному слові. В російській мові за наявністю відно-
шення частини і цілого завжди вживається родовий відмінок без при-
йменника або з прийменником “из”. 

Пор.: – Die Hälfte des Satzes besteht… 
 – Половина предложения состоит…; 
 – …einer der Sätze…, 
 – …одно из предложений… 
Таким чином, тут представлені найтиповіші співвідношення між 

різними німецькими конструкціями і російськими сполученнями з ро-
довим відмінком. Відмітимо, що в деяких наведених вище прикладах 
при перекладі були змушені відмовитися від структури заміни. Так, 
наприклад, складне слово німецької мови “Sprachgeschichte” часто не 
може бути перекладене російським словосполученням “история язы-
ка”. Те саме стосується і прийменникових визначальних груп німецької 
мови, як групи з von та mit (ein Komplex von realen Tatsachen – комплекс 
каких-то реальных факторов) тощо. В інших випадках при перекладі 
можна було б зберегти той чи інший німецький зворот, однак перекла-
дач пішов іншим шляхом, використавши більш звичні, частково навіть 
стійкі конструкції своєї мови. Як наслідок цього, переклад став не тіль-
ки правильним у змістовому відношенні і літературним за своїм мов-
ним втіленням, а й здатним виявити деякі приховані специфічні якості, 
які роблять його мову по-справжньому російською, а не “онімеченою”. 
Це проявилося в тому, що статичні характеристики перекладу були точ-
но підібрані до характеристик оригінального російського тексту. 
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