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Щороку в нашій країні видаються у перекладі на мови народів СРСР сотні художніх 
творів. Кожна третя книжка — перекладна. Постійно підвищується виконавський рівень 
перекладів, разом з ним зростає і вимогливість читача. Однак відмінності культур, 
світоглядів, літературних традицій, часова відстань між першотвором і перекладом 
ставлять перед читачем ряд запитань, які він не спроможний вирішити самостійно. 
Зорієнтуватись у цій складній проблематиці, по-науковому її осмислити допомагає йому 
насамперед критика перекладу, а ще більшою мірою — переконливо і доступно викладена 
теорія. 

Нещодавно у видавництві «Вища школа» вийшла друком нова книжка В. В. Коптілова 
«Теорія і практика перекладу». Її автор, доктор філологічних наук, професор Київського 
держуніверситету, наукові праці якого відомі далеко за межами нашої країни, має також 
значний досвід перекладача-практика. Йому належить ряд українських (переважно 
поетичних) перекладів. 

Пропонована нашій увазі книжка задумана як навчальний посібник. Проте вона здатна 
задовольнити потреби не лише студентів та перекладачів-початківців, яким її 
безпосередньо адресує у передмові автор, а й значно ширшої читацької аудиторії. 

Назва посібника не випадкова і багато в чому зумовлена не лише побудовою, а й 
характером викладу дидактичного матеріалу. Насамперед у розділі «Теоретичні відомості 
про переклад» розглядаються методологічні засади радянської перекладознавчої науки, 
яка ґрунтується на марксистсько-ленінській гносеології. З цими питаннями органічно 
пов’язані й підрозділи «Художній переклад і ідеологічна боротьба» та 
«Інтернаціональне і національне в художньому перекладі». Спростування так званої 
теорії неперекладності і співзвучних їй нігілістичних положень буржуазних критиків, 
викриття спроб фальсифікації першотвору, накреслені в теоретичній частині, послідовно 
підтверджуються всім наступним розглядом конкретних художніх текстів. 

Щоб «побачити ніби «зсередини» процес перекладу» (с. 96), автор радить перед 
порівняльним аналізом деяких фрагментів спробувати перекласти їх самим. Пропонуючи 
свій погляд на співвідношення можливого й необхідного у відтворенні художнього світу 
оригіналу, досвідчений перекладач-практик апелює до творчої уяви читача, радить 
доповнити його власними спостереженнями. 

Більшість прикладів для порівняльного аналізу підібрано з трьох братніх літератур: 
російської, української і білоруської, хоч є також із сербохорватської, польської, 
англійської, німецької, французької. Аналіз перекладів на білоруську мову полегшують 
коментарі до окремих слів, зокрема щодо їх органічності у лексичному фонді, напр.: 
«українізми в білоруському тексті» (с. 114) тощо. Конкретність і цілеспрямованість вказівок 
у пропонованих читачеві завданнях роблять їх посильними і водночас творчими. Власну 
інтерпретацію можна звірити з вже існуючою в авторитетних перекладознавчих працях, 
поданих списком після кожної рубрики. Саме існування таких посилань забезпечує книжці, 
незважаючи на її обмежений обсяг та широку проблематику, значну наукову докладність і 
інформативність. 

Пропонується нове тлумачення з ряду теоретичних питань, зокрема, у підході до 
іншомовного відтворення такого складного пласта виражальних засобів, як народна 
фразеологія. В. В. Коптілов відстоює думку про те, що перспективним шляхом 
перекладацького пошуку у випадках безеквівалентної фразеології є спосіб синтезу на 
основі народних традицій нового виразу: «який відповідав би змістові фразеологізму 
оригіналу, а формою нагадував би приказку рідної мови» (с. 84). 

Дбайливе ставлення до мови, висока культура слова — неодмінний показник 
виконавського рівня перекладу в оцінці В. В. Коптілова. Адже об’єктом перекладацької 



творчості стають, як правило, речі високохудожні, а отже, стилістично досконалі. «Тисячі 
тонн словесної руди» перебере митець, щоб знайти один точний і вірний оригіналу 
відповідник. Знайомимося з творчою лабораторією М. Рильського-перекладача. Це 
чернетки поетичних перекладів О. С. Пушкіна з Літературно-меморіального музею поета-
академіка — приклад високої принципової вимогливості до власної праці. 

Доречність і високопробність зразків — характерна риса книжки. Редакторська праця 
В. І. Леніна над перекладом «Комуністичного маніфесту» К. Маркса і Ф. Енгельса (у розділі 
«Переклад публіцистичних і наукових творів») блискуче підтверджує думку про те, що 
«справа перекладача — це аж ніяк не байдужа, не пасивна, не споглядальна справа» 
(с. 147). 

Діалектика наближення перекладу до істини першотвору — процес поступовий і 
суперечливий. Належно оцінити кожний крок цього поступу, кожний конкретний переклад 
можна лише з урахуванням теперішніх здобутків перекладацької справи і теоретичної 
думки. З ними знайомить нас нова книжка В. В. Коптілова. 

 
 


