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ТЕРМІНИ «ФОРЕНІЗАЦІЯ» ТА «ДОМЕСТИКАЦІЯ». ЇХ ПОХОДЖЕННЯ
ТА МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
TERMS «FOREIGNISATION» AND «DOMESTICATION». THEIR ORIGIN
AND PLACE IN THE CONTEMPORARY UKRAINIAN TERMINOLOGY
SYSTEM OF TRANSLATION STUDIES
У

статті

досліджується

походження

перекладознавчих

термінів

«форенізація», «доместикація», їх синонімів «відчуження», «одомашнення» та
корелятивних із ними понять. Аналізується сутність понять та частота
вживання

термінів

у

роботах

сучасних

теоретиків

українського

перекладознавства та перкладачів. Визначаються шляхи оптимізації існуючого
розмаїття перекладознавчих термінів у міжкультурний лексикон.
Ключові

слова:

українська

терміносистема

перекладознавства,

оптимізація, форенізація, доместикація, синонімія.

The article researches the origin of Ukrainian translation studies terms
«форенізація», «доместикація», their synonyms «відчуження», «одомашнення»
as well as some correlated concepts. It analyses what stands behind the concepts as
well as the frequency of the terminology use in the works of contemporary translation
studies theorists and translators. It identifies ways to optimise the existing variety of
translation studies terms into an intercultural multiligual lexicon.
Кey words: Ukrainian terminology system of translation studies, оptimisation,
foreignisation, domestication, synonymy.
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Актуальність статті зумовлена необхідністю дослідити становлення
терміносистеми сучасного українського перекладознавства, галузі науки, що
переживає бурхливий розвиток, а тому є продуктивною з точки зору
породження нових термінів. Одним з найголовніших завдань сучасної теорії
перекладу та термінознавства є створення послідовних і «читабельних»
метамов перекладознавства та уникнення їх фрагментарності й перетворення на
технічні

жаргони

[8;

11].

Об'єктом

дослідження

є

терміни

«форенізація»/»відчуження» та «доместикація»/»одомашнення», а предметом –
їх

походження

та

місце

в

терміносистемі

сучасного

українського

перекладознавства.
Історія українського перекладознавства перебуває у стадії розробки, не
випрацювано навіть критеріїв її дослідження [2]. Існує декілька коротких
оглядів розвитку вітчизняної перекладацької традиції (М. Зеров, Г. Майфет, О.
Фінкель, Г. Кочур, І. Корунець, М. Москаленко, Р. Зорівчак, В. Коптілов) та
перекладацької думки (Т. Шмігер).
Т. Шмігер

виокремлює

чотири

етапи

розвитку

українського

перекладознавства [3]. Говорячи про українське перекладознавство, автор має
на увазі вивчення перекладів як з української мови, так і на українську, зокрема
й

перекладів,

що

з'явились

в

діаспорі.

Він

переймає

періодизацію

західноевропейського перекладознавства Джорджа Штайнера, виділяючи
емпіричний (до XVIII століття), герменевтичний (XIX – друга чверть XX
століття), лінґвістичний і міждисциплінарний (від другої чверті XX століття й
дотепер) періоди. У застосуванні такого підходу до України дослідник лише
трохи зміщує часові рамки: емпіричний період припадає на початок XX
століття, становлення перекладознавства відбувається у 1920–1930-х, аналог
лінґвістичного

періоду

охоплює

середину

XX

століття,

а

до

міждисциплінарності наше перекладознавство підступає в останній чверті XX
століття.
На лінґвістичний період в українському перекладознавстві припадає
творчість Максима Рильського, який вважав себе учнем М. Зерова. Рильський
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пише про високий і низький стилі, аналізує проблеми еквіритмічности та
еквілініарності, тоді як радянські науковці схиляються до буквалізму і
перекладознавство повертається на теоретико-критичний етап.
Четвертий період – остання чверть ХХ ст. – це час перетворення
перекладoзнавства на міждисциплінарну галузь знань. «Щонайвагоміше»,
відзначає Т. Шмігер, – «незалежність України скасувала будь-які обмеження на
історичні й історіографічні дослідження. Як повноправні галузі української
науки, розвинулися науково-технічний переклад і дидактика перекладу, де
українській мові відводилася належна увага. У цьому велика заслуга
В. Карабана, О. Чередниченка, Я. Коваля, Р. Зорівчак, І. Корунця, Р. Кияка та
ін.» – пише дослідник [3, 47].
У

західноєвропейському

перекладознавстві

протиставлення

двох

перекладацьких стратегій, що враховують не лише мовну форму, а й культурну
складову оригіналу вводить німецький романтик Фрідріх Шлейермахер. Перша
стратегія передбачає, що перекладач прагне максимально точно відтворити
оригінальний текст засобами іншої мови, не вдаючись до спрощення й
адаптації, які завдають шкоди авторському задуму («перекладач залишає в
спокої письменника і змушує читача рухатися йому назустріч») [10, 217].
Згідно з другим типом, перекладач «залишає в спокої читача, і тоді йти
назустріч доводиться письменникові», тобто переклад з цієї точки зору являє
собою зручну для читача версію тексту, в якій складніші елементи, пов'язані з
мовою оригіналу або авторською манерою, затушовуються і нейтралізуються.
Ф. Шлейермахер підкреслював, що обидві стратегії абсолютно різні.
«...слідувати можна тільки одній з них, всіляко уникаючи їх змішання. В
іншому випадку результат може виявитися плачевним: письменник і читач
можуть взагалі не зустрітися» [10, 222].
1995 року в для позначення стратегій, зауваженних Ф. Шляєрмахером в
1813 році, американський історик і теоретик перекладу Лоуренс Венуті
використовує терміни «форенізація» та «доместикація» [13].
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Доместикація – це стратегія наближення тексту до культури мови, якою
він перекладається, при цьому може спостерігатися втрата інформації тексту
оригіналу. Форенізація – це стратегія збереження культурного компоненту
тексту оригіналу в перекладі [12, 251-252]. В залежності від суспільнополітичних настроїв кожна з перекладациких стратегій виходила на перший
план окремої країни в окремий період. Дискусії стосовно стратегій форенізації
та доместикації ведуться вже протягом тривалого часу, але погляди щодо них
змінювались разом з новими «поворотами» у розвитку перекладознавства.
Відповідно

до

періодизації

зарубіжного

перекладознавства,

запропонованої Мері Снелл-Хорнбі в книзі «Повороти перекладознавства»:
1970-ті роки були періодом «прагматичного повороту», 1980-ті роки –
«культурного», 1990-ті роки – «інтердисциплінарного емпіричного повороту»,
«глобалізаційного повороту», 2000-ті роки – «повороту тисячоліття». Дещо
іншу періодизацію, яка також спирається на поняття «поворотів», запропонував
Майкл Кронін: 1960-1970-ті роки – «лінгвістичний поворот», 1980-1990-ті роки
– «культурний поворот», 2000-і роки – «міжкультурний поворот» [4; 7 ;6].
До 60-х років ХХ-го сторіччя, коли почав з'являтися більш системніший
підхід до вивчення перекладу [5], основна увага приділялась мовній якості,
адаптації перекладу до вихідного тексту. В 1970-х роках переклад почали
розглядати з нової точки зору – соціальної, культурної та історичної [9]. Отже,
конфлікт між доместикацією та форенізацією як протилежними стратегіями
перекладу в західному перекладознавстві може розглядатися як культурний, а
не суто лінгвістичний, що спирається на засади, з одного боку, вільного та
буквального перекладу, а з іншого - на адекватність щодо цільової культури.
Важливо зауважити, що вільний та буквальний переклад не є синонімами
доместикації та форенизації, але іноді ці поняття дійсно перетинаються.
Чужість, дистанційованість мови та культури може виступати критерієм оцінки
рівня доместикації чи форенізації. Терміни «дослівний» та «вільний» переклади
фокусуються на мовній формі і стосуються мовного перекодування. А терміни
«доместикація» та «форенізація» прив'язуються до двох культур, завдяки тому,
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що «доместикація» передбачає певну заміну культури джерела на культуру
мови перекладу, а «форенізація» – збереження у перекладі розбіжностей
вихідної культури. Отже, терміни «доместикація» та «форенізація» можуть
бути використані не лише для аналізу відмінностей у мовній презентації, але й
у культурні конотації.
Терміни «форенізація» та «доместикація» широко використовуються в
сучасному

українському

перекладачами

(І. Корунець,

перекладознавстві
Л. Коломієць).

відомими
Часто

науковцями,

замість

терміна

«доместикація» українські теоретики перекладу широко використовують
термін «одомашнення», а замість «форенизація» – «очуження» (М. Іваницька,
С. Снігур, А. Якимчук, Л. Андрейко, М. Пилипчук). Деякі вчені вживають
коррелятивні поняття «тенденція» та «традиція» (В. Подміногін), «адаптивний»
та «резистивний переклад» (І. Клюканов). Отже, для перекладу термінів
«foreignisation»

та

«domestication»

науковцями

було

використано

транслітерацію для утворення запозичень «форенізація» та «доместикація» або
семантичне калькування для утворення українських вдповідників «очуження»
та «одомашнення». В деяких випадках взагалі вживаються корелятивні понятя.
Отже, в сучасному українському перекладознавчому дискурсі спостерігається
поширена синонімія. Необхідно зазначити, що з одного боку, наявність
декількох лексичних відповідників до одного поняття є помітним недоліком
терміносистем, але з іншого, синонімія є природним виявом розвитку лексики і
властива періодам активного нормування термінології, який і спостерігається у
наш час в українському перекладознавстві.
На думку Леони ван Варенберг, в умовах термінологічної синонімії буде
науково неправильно прагнути до скорочення підходів, термінів і понять [11].
Дослідниця пропонує оптимізувати існуюче розмаїття перекладознавчих
термінів та систематизувати їх в міжкультурний, багатомовний лексикон. Тобто
на основі вже опублікованих праць, дослідники у галузі перекладу кожної
країни

і

культури

можуть скласти

список важливих

термінів. Таке

термінологічне дослідження має складатися з трьох наступних завдань: 1.
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визначення термінів та вивчення їх у контексті, з якого вони походять; 2.
дослідження та тлумачення семантичних зв'язків між цими термінами; 3. пошук
вже існуючих перекладів цих термінів іншими мовами, та якщо таких
перекладів не існує, надання пропозицій щодо їх перекладу. Принаймні, останні
два завдання вимагають наукової дискусії та консультацій представників різних
мов та культур. Але оскільки сучасне перекладознавство – це наука, яка
розвивається украй швидко, бажано налаштувати роботу таким чином, щоб
дискусія постійно оновлювалась. Цей процес має бути діалогом, взаємодією
між викладачами, студентами, перекладачами, науковцями.
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