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У сучасній німецькій художній літературі дуже поширеним явищем є вживання перед 
прямою мовою замість дієслів мовлення, говоріння (sagen, sprechen тощо) дієслів інших 
семантичних груп, зокрема дієслів lachen — сміятися, lächeln — посміхатися, kichern — 
хихотіти, jubeln, frohlocken — радіти, тріумфувати, scherzen — жартувати, spotten / 
spötteln — насміхатися, кепкувати, iriumphieren — тріумфувати, sich wundern — 
дивуватися, staun — дивуватися, бути враженим, schluchzen — ридати, схлипувати та ін. 

Відтворення лексичних значень мовлення цих дієслів, що зустрічаються в 
перекладених українською мовою творах Г. Манна «Вірнопідданий» (К., 1954), 
Е. Клаудіуса «Про тих, хто з нами» (К., 1969), Б. Апітца «Голий серед вовків» (К., 1966), 
підтверджує закономірність вживання дієслів семантичної групи психічного стану на 
позначення говоріння. 

У більшості випадків спостерігається ідентичність передачі розглядуваних значень 
мовлення українською мовою: 

 
Der erste Arbciter lachtc: «Wahrscheinlich 
tagsüber, wenn...» (E. Claudius) 

Перший робітник засміявся: — Мабуть, 
протягом дня, коли ... 
 

 
При перекладі значення мовлення дієслів höhnen — глумитися і spotten / spötteln — 

кепкувати український перекладач, як правило, цілком слушно вказує й на об’єкт дії, хоч в 
німецькому тексті таке уточнення відсутнє: 

 
«Wir haben dir auch nichts gesagt davon», 
höhnte Brendel (В. Apitz) 
 

— А ми й не казали тобі про це, — глумився 
над ним Брендель; 

«Scharfsinnig», spottete Reineboth, «jeder auf 
seine Weise»(В. Apitz) 

— Дуже глибокодумне зауваження. — 
кепкував з нього Рейнебот, — кожен 
викручується, як уміє. 

 
Вказівка на об’єкт дії не порушує адекватності перекладу— вона лише уточнює 

значення дієслова, хоча і в українській мові присудок можна вжити без додатка. 
Трапляються випадки, коли український перекладач, навпаки, випускає якийсь член 

речення, що стоїть після дієслова, так би мовити, оголює його перед прямою мовою, чим 
теж підкреслюється лексичне значення мовлення: 

 
Die Hände abtrocknend, setzte sich Köhn auf 
die Bank neben Krämer und lächelte wissend: 
«Tja, wie macht man das...» (В. Apitz) 

Витерши насухо руки, Кен сів поруч з 
Кремером на лаві і посміхнувся: — Отож-то 
і воно, як виходить, кажеш... 

Те, що явище розвитку значення мовлення у дієслів семантичної групи психічного 
стану властиве слов’янським мовам, добре розкриває можливість сполучуваності цих дієслів 
з непрямою мовою. 

Певний інтерес викликають випадки відходу від оригіналу в пунктуаційному 
оформленні. Вони полягають у тому, що в оригіналі після дієслів на позначення психічного 
стану, які вводять пряму мову, часто стоїть крапка, а в перекладі зв’язок між окремими 
компонентами тексту посилюється з допомогою двокрапки: 

 
Da jubelte Guste. «Das wird mein schönster 
Ring sein» (Н. Mann) 

Тут Густа зраділа: — Це буде мій 
найкращий перстень. 

 



Інколи в тих самих випадках спостерігається в перекладі переміщення дієслова в 
постпозицію, а зв’язок оформляється комою і тире: 

 
Sie schmeiehelte. «Oh, alle sind nicht so ideal 
wie mein licber Sohn» (H. Mann) 

— О, не всі такі ідеалісти, як мій любий 
син, — підлещувалась вона. 

 
Слід, однак, відзначити, що послідовності у передачі такого зв’язку першим або 

другим способом немає. 
Особливо показовими є випадки, коли в оригіналі дієслово на позначення психічного 

стану з вторинним значенням — значенням мовлення стоїть в постпозиції, після прямої 
мови, утворюючи самостійне речення, а перекладач поєднує обидва речення, хоч 
постпозиція, здавалося б, більше свідчить тут на користь первинного значення: 

 
«Erkälten Sie sich hier nur nisht». Diederich 
höhnte (Н. Mann) 

— Дивіться, щоб ви не застудились тут, — 
глузував Дідеріх. 

 
Іноді при перекладі німецького речення, в якому дієслово із значенням мовлення 

знаходиться в інтерпозиції, перекладач ставить після дієслова крапку: 
 

«Kenn ich, kenn ich», kicherte der Alte, «hat sie 
mir auch immer gesagt» (E. Claudius) 

— Чули вже! Чули! — хихотів старий. — 
Вона і мені це торочила! 

 
Розглянуті відступи від оригіналу (поділ одного речення на два чи кілька або, 

навпаки, поєднання двох речень в одне) немовби підкреслюють позитивне ставлення 
перекладачів до стилістичної функції дієслів на позначення психічного стану, які вводять 
пряму мову. Ці відступи не порушують, що дуже важливо, змісту оригіналу, а свідчать про 
закономірність явища розвитку стилістичного значення в дієсловах на позначення 
психічного стану. Підтвердженням даної закономірності є також використання в значенні 
мовлення описових зворотів: 

 
Er nannte seinen Namen, worauf sie frohlockte, 
sie seien alte Bekannte (II. Mann) 

Він назвав своє прізвище, і вона скрикнула 
від радості: вони ж старі знайомі. 

 
Описові форми передачі такого значення властиві як німецькій, так і українській 

мові. Тому перекладачі часто до них удаються. Практика художнього перекладу засвідчує 
активне використання дієслів на позначення психічного стану людини для урізноманітнення 
лексичних засобів, зокрема, при виборі дієслів мовлення, говоріння, що вводять пряму мову 
персонажів, супроводжують невласне-пряму мову в художньому тексті. 
 


