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Макалада котормонун сапатын аныктоонун тактык 
жана адекваттуулук талаптары каралган. Аталган нор-
мативдик талаптардын макамын аныктоо аракети көрүл-
гөн. Мындай аракет тактык менен адекваттуулукту экви-
валенттүүлүктүн деңгээлдери менен салыштыруу аркылуу 
жүргүзүлгөн. Мындан тышкары аталган түшүнүктөрдүн 
өнүгүп, өзгөрүүсү тарыхый өңүттөн да иликтенет.  

Негизги сөздөр: котормо, котормонун сапаты, так-
тык, тууралык, адекваттуулук, эквиваленттүүлүк, эквива-
ленттүүлүктүн деңгээлдери. 

В данной статье рассматриваются понятия точнос-
ти и адекватности на фоне проблем, связанных с определе-
нием  качества перевода. В частности, предпринимается 
попытка определения статуса упомянутых нормативных 
требований. Понятия точности и адекватности опреде-
ляется путем сравнения их с уровнями эквивалентности. 
Также анализированы с исторической точки зрения разви-
тие и изменение упомянутых выше  понятий.  

Ключевые слова: перевод, качество перевода, точ-
ность, правильность, адекватность, эквивалентность, 
уровни эквивалентности. 

In this article, we consider the concepts of accuracy and 
adequacy on the background of problems related to the 
definition of the quality of translation. In particular, an attempt 
is made to determine the status of these regulatory requirements. 
The concepts of accuracy and adequacy are determined by 
comparing them with equivalence levels. Also analyzed from a 
historical point of view is the development and change of the 
concepts mentioned above. 

Keywords: translation, quality of translation, accuracy, 
accuracy, adequacy, equivalence, equivalence levels.   

  Котормо теориясында котормону  баалоонун 
салыштырмалуу  орток,  белгилүү өлчөмдө  объектив-
дүү, конкреттүүлүккө ээ критерийлерин иштеп  чыгуу  
маселеси байыркы мезгилдерден  эле актуалдуу болуп  
келгендигин жана котормонун сапатына болгон та-
лаптар ар кайсы тарыхый доордо бири-биринен  
айырмалуу мүнөздө болуп келгендиги маалым. Ко-
тормо теориясынын алгачкы мезгилиндеги  көпчүлүк  
окумуштуулардын  эмгектеринде  котормо сыяктуу 
эле котормонун сапатына коюлган  талаптар да өзүн-
чө  тарыхый-өнүгүү  динамикасына  ээ болуу менен,  
котормо  ишмердигинин  объективдүү  ажырагыс бир  
бөлүгү болуп жашап,  өзгөрүп-өнүгүп келе жаткан  ка-
тегориялар катары  бааланат.  Мындан тышкары  көп-
чүлүк окумуштуулар котормонун сапатын баалоодогу  
эң  негизги  табигый  критерий  болуп  түп нускадагы 

информациянын толук кандуу берилгендигин эсепте-
шет. Ал  эми  информациянын толук кандуу берили-
ши эки талап аркылуу аныкталышы мүмкүн.  Бирин-
чиси таза тилдик  негизде, б.а., эквиваленттүүлүк  дең-
гээли аркылуу, ал  эми экинчиси прагматикалык 
негизде, б.а., котормодо оригиналдагы информация-
нын сакталуу  деңгээли аркылуу аныкталат.  Демек,  
эквиваленттүүлүк  түшүнүгү   азыркы  учурдагыдай  
конкреттеше   элек  мезгилдерде  котормонун  сапаты,  
негизинен,  эки  талап  аркылуу аныкталган. Биринчи  
талап  боюнча   оригинал  менен котормонун  ортосун-
да  сөздөрдүн,  фразалардын,  кээде  морфемалардын  
сыңарлаштыгы салыштырылып, ал  эми   тексттердин  
стилистикалык  үндөштүгүнө басым жасалган эмес. 
Экинчи  учурда  котормодо  реалдуу  коммуникатив-
дик кырдаалга  көңүл  бурулуп,  оригиналдын  тилдик  
материалы  белгилүү  өлчөмдө  экинчи  планга  өтөт.  
Котормонун  сапатын  аныктоодо  көңүл  бура  турган  
дагы  бир  фактор  бул – которуунун  формасы  жана  
шарты.  Котормо  оозеки  же  жазма  түрүндө, өз  кезе-
гинде оозеки  котормо синхрондуу же кадимки ыраат-
туулуктагы,  ал  эми  жазма  котормо  официалдуу  же  
официалдуу эмес  болуп  бөлүнөт.  Мындан   тышкары 
котормону баалоодо  которуу процессинин багыты  да  
белгилүү  өлчөмдө   ролду  ойнойт. Маселен,  котормо 
эне тилден чет тилине, же  тескерисинче, чет  тилинен  
эне тилине багытталышы ыктымал. Же болбосо  ко-
тормо тектеш тилдердин  ортосунда  жүрүшү мүмкүн. 
Котормо менен оригиналдын ортосундагы мезгил  
жана мейкиндик мамилелердин да баалоо проблема-
сына таасири бар экендигин  белгилебей кетүүгө  бол-
бойт.   

Албетте, конкреттүү котормону баалоодо котор-
мого түз же кыйыр мамиледеги факторлордун  баары-
на   токтолуп,  анализдеп  чыгуу  мүмкүн  эмес. Берил-
ген котормонун  мүнөзүнө  жараша  факторлордун же-
текчи, негизги  ролдогусу  жана  кыйыр функцияда-
гыларынын  орун  тартиби  аныкталышы  керек.  Кото-
рула турган  текст  илимий,  көркөм,  же  болбосо иш-
тиктүү информацияны  камтышы ыктымал. Информа-
циянын мүнөзү да котормонун  баалоо критерийлерин 
тандоого таасирин тийгизбей койбойт. Маселен, или-
мий текстке  карата тактык талабын колдонуу  максат-
ка  ылайыктуу  болсо, көркөм текстке карата  адекват-
туулук талабын  колдонуу орундуу. Ошондой болсо 
да котормону баалоонун критерийлери конкреттеш-
тирүүнү, мүмкүн  болушунча, түрдүү көз караштарды    
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жалпылаштыруу аркылуу мамиле жасоону талап кы-
лат. Тактап айтканда, котормону баалоодогу  субъек-
тивдүү  көз караштарда  жашаган  жалпы тенденция-
ларды, объективдүү  закон  ченемдүүлүктөрдү  дыкат-
тык  менен  изилдеп  чыгуу  аркылуу,  алардын  басым-
дуу көпчүлүк учурларда колдонулуу  бөтөнчөлүгүнө   
карап  критерийлерди  иштеп  чыгуу  керек. Ошондой  
болсо дагы   которуу  процессинин  жыйынтыгын баа-
лоонун  бардык учуруна  карата  универсалдуу  колдо-
нулган критерийлеринин  системасы  жок. Анткени ар 
бир конкреттүү котормону баалоодо бир катар фак-
торлордун  түздөн-түз  тийгизген  таасиринен улам  
котормонун  сапатын  баалоонун  “шкаласы”  өзгөрүп 
турат. Котормонун  табияты  сыяктуу эле,  анын  сапа-
тын  баалоо  дагы – белгилүү  өлчөмдө  динамикалуу, 
татаал,  көп  кырдуу  көрүнүш.  Ошондой  болсо  дагы 
котормонун  сапатын  аныктоого  болгон  аракеттер  
байыркы  мезгилдерден  эле  болуп  келген.  Таржыма 
сапатын  аныктоонун принциптери менен жол-жобо-
лору, ошону менен бирге айрым бир сапаттык стихия-
луу  көрсөткүчтөр  да  болгондугу  маалым.  Маселен,   
таржыма  тексттин  сапаттык деңгээлин  аныктоодогу  
негизги критерийлердин  бири-котормонун  тактыгы  
түшүнүгү. Котормону окуган  учурда, өзгөчө  илимий,  
публицистикалык  стилдердеги  котормо  тексттерди  
окуганыбызда анын сапатына карата “так  которулуп-
тур”, “котормодо  так  эместиктер  бар”  деген  өңдүү  
интуитивдик, стихиялуу мүнөздөгү баалоолорду  угуп 
эле  жүрөбүз.  Албетте,  котормонун  сапатына  карата  
айтылган мындай пикирлер  жалпы планда,  айрым  
учурларда стихиялуу айтылгандыгын дароо эле  бел-
гилешибиз  керек.  Бирок  таржыманын  жыйынты-
гына  карата айтылган тактык  сапаты  деген эмне ? 
Кайсыл  учурда  котормо  так,  ал эми  кайсы  учурда 
так эмес болот? Тактык критерийинин илимий  негизи  
барбы? Котормо тактыгынын адекваттуулук,  эквива-
ленттүүлүк сыяктуу сапаттык  башка  критерийлерден 
принципиалдуу айырмасы кандай? Бул талаптын  
маанилик  чегин  кантип  ажыратабыз? деген сыяктуу  
конкреттүү   суроолор  туулат. Котормонун  көпчүлүк  
теоретиктери тарабынан  таржыма   тактыгы   котормо  
тексттин оригиналга мазмундук жана формалык  
жактан максималдуу жакындыгы катары түшүндү-
рүлөт. Маселен, окумуштуу  Л.Н.Соболевдин  пикири  
боюнча,  котормонун тактыгы котормо тексттин ори-
гинал текстке  мазмундук жана  формалык  жактан  
төп келиши катары каралат (Соболев, 1955, 43). Мын-
дай  пикирди  Т.Р. Левицкая, А.М.Фитерман  сыяктуу  
окумуштуулар да  тутунушуп,  котормонун  тактыгын  
бир  тилден  экинчи  тилге  информацияны которууда  
тексттин  мазмуну  менен формасын, ошондой эле  
эки  тилдин  нормаларын  сактоо  катары  аныкташкан 
(Левицкая, Фитерман, 1963,61). Бирок котормонун 
тактыгы деген  түшүнүккө  карата  болгон  көз  караш    
бардык  эле  учурларда   позитивдүү  маанайда  болгон 
эмес. Мындай  жагдайдын түзүлүшү  тигил же бул  та-
рыхый доордун мүнөзүнө, духуна, коомдогу  тарыхый  
процесстерге  ж.б.  сырткы  факторлого  да байланыш-
туу болгон. Маселен, XIX кылымдын башында  Рос-
сиядагы революциячыл-демократ котормочулар  

эркин  котормочулуктун,  башкача  айтканда, “котор-
мо  которулуп  жаткан тилди  алып  жүргөн элдин  
менталитетине,  улутук  колоритине, дүйнө  тааны-
мына жараша  өзгөртүлүп,  кошумча  кошулуп,  алым-
ча алынып  адаптацияланып берилиши  керек” деген  
тенденцияны жактоочуларга каршы чыгышып, котор-
модогу  тактыкты  биринчи планга  коюшкан. Натый-
жада,  таржыма  тактыгына бөтөнчө  маани  берүү агы-
мы пайда болуп, котормонун ошол  мезгилдеги  прак-
тикасында жармач, буквализм, формализм деңгээлин-
деги  котормолор пайда  болгон да, тактык  талабын  
котормочулар  коомчулугунда  сапаттык  терс көрсөт-
күч  катары  баалоо  агымы  жаралган.  Сөз болуп  жат-
кан  тарыхый доордо тактык  критерийинин  ордуна  
тууралык,  адекваттулук, толук  кандуулук  өңдүү  са-
паттык көрсөткүчтөр активдүү колдонула  баштаган. 

Арийне, котормонун тактыгы  түшүнүгүн чек-
телбеген, кеңири планда колдонуу аркылуу аны ко-
тормонун адекваттуулугу, эквиваленттүүлүгү сыяк-
туу критерийлер менен  оңой  эле алмаштырып алууга  
болот. Айрым изилдөөлөрдө котормонун тактыгы  
түшүнүгү, адекваттуулук  түшүнүгү менен синоним 
катары  колдонулуп  да  жүрөт. Бирок  баса  белгилей  
кетчү жагдай,  которуудагы  тактык адекваттуулук  же 
эквиваленттүүлүктүн формалык-эстетикалык  түрү-
нөн конкреттүү котормо процессинин фонунда, ко-
тормого таасирин тийгизген  факторлордун  мүнөзүнө  
жараша  аныкталып  ажыратылат. Бирок  котормонун  
тактыгы деген түшүнүк жалпы маанидеги,  теориялык  
негизи  толук эквиваленттүүлүк  түшүнүгүнө барып  
такалуучу, көбүнесе көркөм  котормо сыны  жаатында 
активдүү колдонулган сапаттык көрсөткүч экендигин 
да  баса көрсөтүү зарыл. Себеби көркөм котормо  
сыны жаатында  жазылган  сын-макалаларда көркөм  
тексттердин тилдик материалына караганда,  текстте-
ги бүтүн  мзмундун, чыгарманын көркөм  кунарынын,  
андагы  идеянын  котормо тилде  сакталып  берилиши,  
образдардын рельефтүү, оригиналга максималдуу  
жакындыгы сыяктуу адабият таануучулук аспекти-
деги  маселелер каралары  белгилүү.  Ал  эми  котормо  
тексттеги  максималдуу  тактыкты   лингвистикалык  
аспектиден  түшүндүрүү  үчүн  комплекстүү,  универ-
салдуу мүнөздөгү эквиваленттүүлүк түшүнүгүнө,  
анын түрлөрү  менен  деңгээлдерине  кайрылууга  туу-
ра  келет.   

Котормо теориясында эквиваленттүүлүктүн түр-
лөрү катары денотаттык, коннотациялык, текстуал-
дык-нормативдик, прагматикалык, формалык- эстети-
калык  эквиваленттүүлүктөр белгилүү  болсо,  анын  
деңгээлдери  катары: 
1. тилдик белгилердин деңгээли (уровень  языковых  

знаков); 
2. айтымдардын деңгээли (уровень  высказываний); 
3. кабар,  маалымат деңгээли (уровень  сообщения); 
4. кырдаалдардын  сүрөттөлүш  деңгээли (уровень   

описания  ситуации); 
5. коммуникация  максатынын деңгээли (уровень   

цели  коммуникации) (Комиссаров, 1977, 63). 
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Демек, эквиваленттүүлүк түшүнүгү комплекстүү 
түшүнүк катары түрлөргө  жана  деңгээлдерге  бөлү-
нөт,  ал  эми  анын  кайсы бир  түрүнүн  же  деңгээли-
нин актуалдашышы конкреттүү которуу кырдаалына 
ылайык аныкталышы ыктымал. Андыктан  таржыма-
дагы тактык  түшүнүгү көпчүлүк  учурларда интуи-
цияга негизделип, жалпы негизде айтылган, эквива-
ленттүүлүк түшүнүгүнүн алкагына камтылуучу,  кө-
бүнесе, көркөм котормонун сыны багытындагы изил-
дөөлөргө мүнөздүү  терминдик  эмес  маанидеги  сөз  
экендигин  белгилөө  зарыл.     

Котормо  теориясында  тактык,  тууралык,  эркин  
котормо, туурама  котормо, болжолдуу  котормо өң-
дүү кеңири  мааниде  колдонулган  түшүнүктөр  менен  
катар  адекваттуулук, же болбосо адекваттуу  котормо  
деген  түшүнүк дагы бар  экендиги  белгилүү.  Биздин  
жеке пикирибизде, адекваттуулук  эквиваленттүүлүк-
түн  прагматикалык түрүнө туура келүү менен,  атал-
ган эки термин бир эле маанини туюндургандай. 
Себеби прагматикалык эквиваленттүүлүк талабында  
котормо которуу ишке ашырылып  жаткан конкрет-
түү кырдаалга ылайык реципиентке багытталып ишке 
ашырылат. Ал эми адекваттулук талабында да комму-
никативдик шартка, котормо даректелген адресатка 
багыт алып  которуу  зарыл  талап  катары  эсептелет. 
Демек, тактык талабындай эле адекваттуулук да көр-
көм котормо сыны жаатында жазылган сын   макала-
ларда колдонулуп, котормонун лингвистикалык  
теориясында динамикалык эквиваленттүүлүк менен 
прагматикалык  эквиваленттүүлүккө төп келет. Бирок  
эквиваленттүүлүк менен адекваттуулук талаптары 
бири-биринен принципиалдуу айырамычылыктарга 
ээ экендигин төмөндөгүдөй аргументтер аркылуу 
көрсөтүүгө  болот. Атап  айтканада,  адекваттуулук  
менен  эквиваленттүүлүктүн  чегин ажыратып турган  
төмөндөгүдөй айырмачылыктарды көрсөтүүгө  болот:  
эквиваленттүүлүк котормонун жыйынтыгынын са-
паттык деңгээлине түздөн-түз байланышып, котормо-
нун оригиналга белгилүү бир тилдик параметрлер  

боюнча дал  келүүсүн текшерсе, адекваттуулук  эки  
тилдик коммуникациянын жүрүш  шартына, конкрет-
түү коммуникативдик шартка карата которуу страте-
гиясын  тандап   алуу маселелери сыяктуу  факторлор-
го байланыштуу түшүнүк  болуп эсептелет. Демек,  
эквиваленттүүлүк “котормо текст оригинал  текстке  
мазмундук  жана формалдык жактан дал келеби?” 
деген суроого жооп  берсе, ал эми адекваттулук “ко-
тормо ишмердүүлүгүнүн ыкмасы берилген коммуни-
кативдик  шарттарга шайкеш  келеби?” деген  суроого 
жооп берет. Башкача айтканда, эквиваленттүүлүктүн 
маңызында котормонун сапаттык денгээлине  коюл-
ган максималдуу  талап  жатса,  ал  эми адекваттуулук  
которуу процесси жүрүп жаткан конкреттүү  кырдаал-
шартка байланышып, көпчүлүк учурда  “компромис-
стик”  мүнөздөгү  категория  болуп  эсептелет. Себеби   
котормого  тийгизген  сырткы  факторлордун тааси-
ринен улам котормочу негизги идея, мазмундук  өзөк-
тү  максималдуу сактоо  үчүн  “компромисске”, б.а., 
белгилүү өлчөмдөгү “жоготууларга” барууга  мажбур  
болот. Мындан адекваттуулук тактыктан, эквивалент-
түүлүктөн айырмаланып максималдуу эмес, оптимал-
дуу мүнөздү алып жүргөн талап экендигин түшүнө-
бүз. Демек, адекваттуулук түшүнүгү да белгилүү  өл-
чөмдө  жалпы  мааниде   айтылган,  көбүнесе,  көркөм  
котормонун  сыны  багытындагы  изилдөөлөр чөйрө-
сүндө  активдүү  колдонулган  сапаттык  талап  экен-
дигин  баса  белгилемекчибиз.  Жыйынтыктап айткан-
да,  адекваттуулук талабынын  жаралышы  котормо-
нун баштапкы өнүгүү этабына байланыштуу каралып,  
ал эми котормонун лингвистикалык теориясында ал 
эквиваленттүүлүктүн  алкагында  аныкталат.  
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