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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. З-поміж багатьох напрямів, за якими 

розвивається перекладознавство (загальна теорія, історія, критика, перекладацька 

майстерність, методологія тощо), у сучасному порівняльному літературознавстві 

особливу увагу привертає вивчення художнього перекладу у «компаративному 

перекрої» (М. Ільницький, Н. Хачатурян). Дослідники (А. Діма, Д. Дюришин, 

П. Топер, О. Галета) констатують при цьому помітне зміщення акцентів із суто 

перекладознавчої проблематики на читача, літературу-реципієнта, необхідність 

поєднання при оцінці перекладів елементів багатьох / суміжних дисциплін. Сфера 

пізнавальних випробувань перекладу, його ролі в літературі-реципієнті спричинює 

звернення до теорії, історії літератури, психології творчості (М. Алєксєєв, 

В. Коптілов, В. Рагойша, А. Попович). Рецепційно-комунікативні теорії 

літературного процесу (Г. Яусс, В. Ізер, Р. Варнінг, Р. Етьємбль, У.Вайсштайн) 

посилили увагу дослідників до перекладу під кутом зору компаративістики, 

вважаючи останній «найважливішим напрямом порівняльного літературознавства» 

(Т. Херманс). Прочитання художнього перекладу в новому літературному контексті 

змінює дослідницьку оптику: традиційна увага до методологічних аспектів, 

адекватності, еквівалентності оригіналові, «типологій трансформаційних операцій» 

(М. Гарбовський), перекладу як форми міжлітературних зв’язків у їх зовнішніх і 

внутрішніх виявах підпорядковане завданню осмислити перекладений твір не лише 

на рівні його загальних характеристик і типологічних ознак (П.Топер), а й, 

найголовніше, у його «сутнісних сенсах» (Ю. Барабаш), проявлених у креативних і 

рецептивних аспектах.  

Відтак на перший план виступають завдання відстежити міжлітературну 

комунікацію за «фактами літератури» ( Г. Яусс); прояснити, за яких умов і чому 

«чужий текст стає необхідним для творчого розвитку “свого”» ( Ю. Лотман); 

проаналізувати «внутрішню включеність» (Д. Дюришин) явищ чужих / інших 

літератур у художній процес літератури-реципієнта, завдання і функції іншого; 

показати переклад як «формуючу силу» (С. Басснетт) у розвитку літератури і 

відповідно обрати необхідні теоретичні й методологічні підходи до їх вирішення. 

Осмислення українського художнього перекладу англомовної прози другої 

половини ХХ ст. – його функціональності, доцільності під таким кутом зору 

загострює увагу до фактів вибору, здійснених перекладачем, його мотиваційного 

алгоритму, а також акцентує на «больових точках» літератури-реципієнта, 

зумовленості чужого/іншого в національному літературному процесі, смислу 

перекладання (за В. Беньяміном) як «певного ставлення і дії». 

Відкритою для подальших наукових дискусій залишається проблема 

висвітлення діалогічної природи художнього перекладу як багатопланової 

концентрованої форми словесного мистецтва, що увиразнюється сукупністю 

конвенційних образів – суб’єктів естетичної комунікації, якими є автор і перекладач. 

Не втрачає актуальності розуміння суті їх взаємовпливу у форматі – від задуму 

твору, його написання – до першого прочитання перекладачем (критичної рецепції), 

естетичної оцінки та подальшої його інтерпретації. При цьому концептуальною 

домінантою дослідження є категорія часу другої половини ХХ століття – періоду, 
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коли художньо-естетична практика українських перекладачів стала частиною 

глобальної теоретико-методологічної трансформації, спричиненої кризою 

світогляду доби, в соціокультурному просторі українського суспільства пов’язаної з 

шістдесятництвом. Актуальним у зв’язку з цим є визначення у багатозначному 

контексті художнього перекладу – іманентному і позалітературному – 

«найхарактеристичніших» (М.Дашкевич) постатей, які, перебуваючи в рамках 

константної проблематичності епохи, відкрили заборонені раніше міжлітературні 

кордони.  

Дисертація є першою спробою комплексного аналізу авторських концепцій 

перекладацтва другої половини ХХ століття крізь призму філософсько-естетичних, 

художньо-літературних, суспільно-історичних та культурних чинників, що форматують 

контекстне тло перекладу і впливають на розгортання його фікційного світу.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано на 

кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах науково-

дослідної програми Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (державний реєстраційний номер – 11БФ044-01; науковий керівник – 

доктор філологічних наук, професор Г. Семенюк). Тему дисертації затверджено на 

засіданні Вченої ради Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол №4 від 27 вересня 2013 р.) 

Мета дисертації полягає у системному дослідженні художнього перекладу в 

контексті його творчої місії в літературі-реципієнті, обґрунтуванні принципів 

відбору англомовних прозових творів відповідно до внутрішніх потреб національної 

літератури другої половини ХХ століття.  

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- комплексно проаналізувати явище художнього перекладу із погляду 

компаративістики;  

- виявити зв’язок між розвитком порівняльного літературознавства (контактно-

генетичні виміри) і перекладу як форми міжлітературних взаємин у його 

внутрішній, рецепційній функціях;  

- висвітлити роль перекладів у літературно-критичному дискурсі другої 

половини ХХ століття;  

- виробити через комплекс літературознавчих аргументацій інтеркультурну 

модель перекладу, акцентуючи на проникненні в контекстуальний простір 

«Іншого»;  

- визначити основні індекси ідентифікації особистості перекладача у 

літературознавчій парадигмі;  

- з’ясувати філософсько-естетичні передумови функціонування 

перекладознавчої парадигми в контексті стильових конфігурацій української прози 

другої половини ХХ століття;  

- простежити еволюцію художньої свідомості перекладачів-шістдесятників, 

спроектувавши ключові параметри їхнього художньо-естетичного досвіду на 

ситуацію, обмежену рамками «залежність /вибір»; 
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- окреслити мотиваційний характер «актів» перекладацького вибору й результат 

їх впливу на важливі аспекти національного літературного розвитку;  

- засвідчити функціональність українських перекладів англомовної прози як 

джерела ідейно-тематичного оновлення й жанрово-стильового збагачення 

української літератури;  

- на основі аналізу перекладів, матеріалів з приватних архівів і видавничих 

фондів обґрунтувати місце і роль перекладацького доробку Р.Доценка, Ю.Лісняка, 

М.Дмитренка, В.Митрофанова у літературно-мистецькому просторі другої половини 

минулого століття. 

Об’єкт дослідження – художні твори англомовної прози В.Фолкнера, 

Ч.Діккенса, Е.По, А.Конан Дойла; М. Твена, Е. Гемінвея, Р. Д. Бредбері та ін. як 

найрепрезентативніші зразки у творчій діяльності українських перекладачів.  

Предмет дослідження – принципи добору творів для перекладу, перекладацькі 

концепції Р.Доценка, Ю.Лісняка, М.Дмитренка, В.Митрофанова як специфічні 

категорії репрезентації їх автопортретів у національно-культурному контексті 

історичної доби другої половини ХХ століття.  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять праці вітчизняних і 

зарубіжних учених з теорії літератури, компаративістики, перекладознавства, класичної 

філології, культурології Д. Наливайка, Т. Денисової, Л. Тарнашинської, Ю. Коваліва, 

М. Наєнка, В. Дончика, Т. Гундорової, Л. Грицик, О. Астаф’єва, А. Ткаченка, 

Я. Поліщука, Г. Клочека, І. Лімборського, М. Лановик, П. Топера, С. Басснетт, 

А. Лефевра, Д. Робінсона, Л. Венуті, О. Швейцера, М. Гарбовського, В. Коптілова, 

А. Поповича, Р. Зорівчак, Л. Коломієць, М. Стріхи, М. Новикової, Ю. Караулова, 

Дж. Кетфорда, Е. Саїда, П. Торопа, У. Еко, Ю. Лотмана, М. Бахтіна та ін.), 

методологічні положення яких враховано для дослідження художнього перекладу як 

загальнолітературної проблеми, зокрема, визначення його ролі в розвитку концепції 

національної літератури другої половини ХХ століття. У роботі використані 

філософські напрацювання М. Хайдеггера, Г.-Ґ. Ґадамера, Р. Інгардена, В. Дільтея, 

Ж.-П. Сартра, П. Рікера, Д. Чижевського, В. Біблера, М. Ігнатенка, Ю. Крістевої, 

Є. Мелетинського, П. Бурдь’є, К.Г. Юнга, К. Ясперса та ін. щодо специфіки 

концептуальної структуризації домінант художнього тексту, конкретизації 

просторово-часових його характеристик та актуалізації аксіологічних аспектів 

художньої свідомості реципієнта літературного твору, яким виступає перекладач, у 

різних смислових проекціях і парадигмальних зв’язках. Висновки та узагальнення 

науковців, які працюють в інтерпретаційному дослідницькому  полі філософської та 

літературознавчої антропології (М. Бердяєва, В. Даренської, Ю. Габермаса, 

С. К’єркегора, Е. Муньє, А. Камю, Х. Ортега-і-Гассета, В. Личковах, 

В. Табачковського, С. Кримського, М. Мамардашвілі та ін.), зібрані у приватних 

архівах і видавничих фондах матеріали допомогли у виборі підходів та виробленні 

власних методологічних аргументацій. 

Мета й завдання дисертації зумовили комплексне застосування таких методів 

дослідження, як історико-літературний, порівняльно-історичний, описовий, 

інтерпретативний, біографічний, евристичний, соціологічний і культурно-історичний, а 

також принципів герменевтики, рецептивної естетики, елементів структурального, 
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типологічного, системно-функціонального й контент-аналізу. До найбільш 

продуктивних відносимо «компаративну проекцію» (І.Лімборський), що висвітлює 

низку проблем транскультурних трансформацій різних національних літератур доби, 

засвідчуючи новий тип їхньої взаємодії через переосмислення ролі окремих 

літератур у контексті світової.  

Дослідження базується на запропонованих і збагачених новими параметрами 

концептуальних засадах літературознавства, компаративістики, інтерпретативної 

(діяльнісної) теорії перекладу, інтерсеміотичного перекладу, культурології, 

естетики, філософської антропології.  

Наукова новизна дисертації. Уперше в контексті новітніх проектів 

порівняльного літературознавства досліджено прозовий перекладацький доробок 

шістдесятництва, обґрунтовано його вписуваність у ландшафт літературного 

процесу означеного періоду, запропоновано типологію перекладацьких концепцій, 

визначено особливості рецепції та художнього осмислення англомовної прози як 

джерела жанрово-стильового оновлення національної літератури.  

Теоретична цінність дослідження полягає в поглибленні поняттєво-

термінологічного апарату праць такого типу; окресленні визначальних параметрів 

найбільш продуктивних типів перекладацьких технік щодо формування культурних 

кодів української школи прозового перекладу; здійсненні цілісного дослідницького 

проекту «Український художній переклад з погляду персонології». 

Практичне значення дисертаційної роботи зумовлене можливістю 

використання її основних положень та результатів як важливого джерела інформації 

для подальшого осмислення перекладознавчої парадигми в контексті 

глобалізаційних та інтеграційних процесів, визначення основних тенденцій її 

функціонування у літературному поступі на зламі століть, а також дослідження 

проблем перекладу на рівні міжнаціональної поетики. Матеріали дисертації можуть 

бути використані для написання монографій, підручників, наукових робіт із 

порівняльного літературознавства, перекладознавства, теорії художнього перекладу, 

культурології, міжкультурної комунікації, а також при розробці загальних і 

спеціальних курсів і навчальних програм вищої школи, проведенні семінарів, 

круглих столів, форумів. 

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням, яке 

репрезентує основні положення і узагальнення автора, пов’язані з розробкою 

концептуальних підходів до аналізу художнього перекладу, в основі яких – зв’язок 

тексту оригіналу з культурно-історичними контекстами літератури-реципієнта. 

Монографія та публікації одержаних результатів дослідження в наукових 

виданнях є одноосібними. Будь-які форми використання праць інших авторів 

задокументовано відповідними посиланнями. 

Апробація результатів роботи. Зміст дисертації обговорено і схвалено на 

засіданні кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 3 від 21 жовтня 20015 року). Основні положення роботи представлені в 

монографії, публікаціях та виступах на наукових конференціях, форумах і 

семінарах: міжнародних наукових конференціях «Актуальні проблеми 
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міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій» (Маріуполь, 2012), 

«В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии» (Новосибірськ, 2013), «Актуальні проблеми історичної та 

теоретичної поетики» (Кам’янець-Подільський, 2013), міжнародному науково-

практичному форумі «Языки. Культуры. Перевод» (Москва, 2013), міжнародній 

науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» 

(Київ, 2013); міжнародній науковій конференції «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), міжнародній науково-практичній 

конференції «Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Învățământului 

superior» (Кагул, Молдова, 2014), міжнародній науковій конференції «Сучасна 

філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 2014), міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні наукові дослідження представників філологічних 

наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури» (Львів, 2015), ІV міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Філологія XXI століття: теорія, практика, 

перспективи» (Одеса, 2015), міжнародній науковій конференції «Сучасна 

філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015), щорічних 

науково-практичних конференціях викладачів МДУ «Актуальні проблеми науки та 

освіти» (Маріуполь, 1 лютого 2008 р.; 30 січня 2009 р.; 5 лютого 2010 р.; 4 лютого 

2011р.;10 січня 2012 р.; 25 січня 2013 р.; 31січня 2014р.; 30 січня 2015 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дослідження представлені у монографії 

«Розмикання меж…» (Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ 

століття: компаративний аспект) та 30 одноосібних публікаціях, з яких 19 – у 

наукових фахових виданнях України, 6 – в іноземних альманахах, а також 5 додаткових.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел (703 позиції). 

Загальний обсяг дисертації – 461 сторінка, з них – 396 основного тексту.  

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету й 

завдання, об’єкт і предмет, новизну, теоретичне і практичне значення, окреслено 

теоретико-методологічну основу та стан наукової розробленості досліджуваної 

проблематики, викладено форми апробації результатів роботи, охарактеризована її 

структура. 

У першому розділі – «Переклад як предмет порівняльного літературознавства 

у постколоніальну добу» – визначено і систематизовано термінологію, пов’язану з 

поняттям перекладу як одного із базових складників порівняльного 

літературознавства, окреслено сучасні тенденції художнього перекладу, проблеми 

формування його концептуальних засад, обґрунтовано необхідність розширення 

простору вивчення перекладацької парадигми в контексті творчої місії в літературі-

реципієнті.  
У підрозділі 1.1 – «Художній переклад у динаміці літературознавчих 

інтерпретацій» – простежено еволюцію поглядів на переклад відповідно до 

сформованих та узагальнених літературною компаративістикою тенденцій його 

становлення і розвитку. Це відбувається через вивчення впливів та аналогій, течій і 

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/7881-xxv------l---------r-
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/7881-xxv------l---------r-
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напрямів, жанрів та форм, мотивів, типів і тем, аналіз яких зводиться не тільки до 

розуміння міжнаціональних стосунків окремих літератур, а й до осмислення 

процесів глобальної міжлітературної та міжнаціональної дифузії, що посутньо 

актуалізують альтернативні аспекти дослідження художнього перекладу. 

Виняткового значення при цьому набуває трактування перекладу як складного 

міжлітературного феномена, що виступає посередником у міжкультурному 

спілкуванні, завдяки чому художні твори світового рівня послідовно вписуються у 

мистецький простір інших літератур. Увага до перекладацької парадигми в 

компаративістських студіях якісно розкриває численні можливості для осмислення 

іншого досвіду, що пропонує художні моделі, збагачені новими/ іншими сюжетами, 

мотивами, формами. Відтак, наголошено на значенні перекладу в розвитку 

національних літератур, синтез комунікативних та інтеграційних можливостей яких 

поглиблює процеси їх входження у загальносвітовий мистецький простір.  

Із розширенням меж компаративістики змінювався й кут зору на предмет і 

перспективи перекладознавчих досліджень, пов’язаних, зокрема із 

постколоніальними теоріями (А. Мукгерджі, Т. Ніраджана, Е. Саїд, Г. Співак, 

Х. Тіффін), мультикультуралізмом (Г. Бхабха, Р. Броумлі, Г. Гейтс), дискурсом 

глобальних течій (П. Бергер, Ю. Габермас, С. Гантінгтон), вивченням 

«транстекстових фактів» (Д. Віко, Ж. Женнет, М. Фюмаролі) та ін., в яких порушено 

концептуальну думку про семіотичне злиття компаративістського та 

перекладознавчого досвідів (М. Лановик, Л. Марінеллі, І. Папуша, П.Тороп) щодо 

оцінки й аналізу інокультурних текстів, основою яких є «приховані за їхньою 

риторикою ідеології» (У. Еко). Умотивованим у зв’язку з цим є звернення до 

«типології систем» (В. Брагінський), що враховує й інші внутрішні «регулятори» 

твору – соціокультурні коди (спільні, подібні й відмінні), спонукає заглибитись у 

нього зсередини, розкрити нові / інші смисли, прочитати текст і підтекст, 

розширивши, таким чином, поле його бачення.  

Глибокий евристичний потенціал і методологічну перспективу має також 

звернення до інтерсеміотичного перекладу (трансмутації), що характеризує 

насамперед англо-американську традицію на межі 1980-х років. Згідно з нею 

поняття перекладу застосовується поза межами мовних процесів і виступає як 

окремий випадок функціонування знакових систем, тобто є тим рушієм, що 

розгортає художню модель твору й дозволяє встановити її інваріантну сутність 

через інтерпретативні можливості вербального знаку. Під семіоперекладом 

розуміємо сукупність інтерпретацій усіх можливих вимірів тексту: синтаксичного, 

семантичного та прагматичного, реалізованого у двох напрямах: як інтеркультурна 

(міжлітературна) комунікація, здійснювана на межі двох семіотичних просторів, та 

інтракультурна (міжмистецька), яка відбувається у межах семіосфери однієї 

культури. Його кінцева мета – створення динамічної концепції, відкритої для 

ймовірних інтерпретацій тексту оригіналу, його декодування та перекодування в 

рамках перекладності / неперекладності для досягнення бажаного ефекту, а саме 

«прийнятного», «допустимого» перекладу
 
як складника компаративної семіотики. 

При цьому апелюємо до «глобального» розуміння тексту, що враховуює поняття 
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історичної та культурної реальності, визнання національної своєрідності літератур, 

перспективи їх існування і розвитку  

 в однорідному інтелектуальному просторі. 

У межах нашого дослідження перекладацька парадигма окреслена як складова 

інтертекстової комунікації, коли трансформується не лише текст, – змінюється вся 

семіотична ситуація всередині текстового світу, в який він уводиться. Такі 

трансформації найчіткіше простежено в ситуації просторово-часової дистанції, коли 

оригінал і переклад перебувають у стані культурно-історичної й національної 

віддаленості. Звідси – пріоритетні форми рецепції (літературно-критична, адаптація, 

образна аналогія, запозичення, художнє осмислення або їх довільні комбінації), 

інтертекстуальні тактики (експліцитна, імпліцитна, сугестивна), пов’язані з осягненням 

закодованих сеґментів на кожному рівні тексту, народженням нових значень і 

сенсів, залежних від проекції кожної окремої інтерпретації. 

Впровадження чужого семіозису здійснюється завдяки «презумпції кодування» 

(І. Фізер), є динамічним процесом, що забезпечує відновлення текстової системи та 

її «стереоскопічне копіювання», своєрідний читацький (перекладацький) метатекст, 

який встановленням еквівалентностей створює необхідний ґрунт для перекладання. 

Сказане корелює з поняттями тексту Р. Барта та інтертексту Ю. Крістевої, що 

спонукає розглядати інтертекстуальний переклад як міжкультурний діалог, зустріч 

«свого» й «чужого на перехресті естетичних, історичних, культурних традицій, 

соціальних перетворень і змін. Саме це є тим «дискурсним ґрунтом», «початком 

іншості» (Пьєге-Гро), завдяки якому народжується новий тип художнього мислення. 

Форми репрезентації цієї іншості розкривають потенційні можливості 

необмеженого семіозису (Ч. Пірс), охоплюючи різні моделі перекладу у їх 

металінгвістичному й загальносеміотичному розумінні. 

Проникнення перекладу в контекстуальну мережу іншої культури 

репрезентоване і завдяки наявним у філософії та літературознавстві теоретичним 

розробкам щодо осягнення образних засобів художнього творення. Перспективи  

осмислення збіжностей ідеології й літератури сприяють такому проникненню. 

Пріоритетна увага при цьому надається інформаційно-просвітницькій місії 

перекладів, яка нерозривно пов’язана з місією націєтворчою (М. Стріха), що й 

визначає якісно нові аксіологічні та мистецькі орієнтири, акцентуючи на поєднанні в 

перекладі рис першотвору, завдяки чому здійснюється синтез культур. Водночас 

подібні підходи співвідносяться із проблемою розуміння «Іншого» через пошук 

діалогу як засобу уникнення хибного розуміння, для чого залучаються 

літературознавчі концепції інтерпретації художнього твору й, зокрема, тих його 

аспектів, що пов’язані з інтенційністю, художньо-образним мисленням, орієнтацією 

на внутрішнє, духовне його сприйняття. У цьому контексті переклад постає як 

«пересотворення» художніх світів автора оригіналу, своєрідною 

«надінтерпретацією», проекцією візії автора на візію перекладача / читача, 

репрезентуючи у такий спосіб своє «нове обличчя» й новий тип «інобуття», 

зафіксований в іншомовній версії. 

Інтерсуб’єктивне конституювання концептів «Я» – «Інший» у 

перекладознавчому вимірі виступає на початковому рівні тезою й антитезою, 
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корелюючи в наявній опозиції «свій-чужий». На цьому рівні здійснюється їх 

реплікація (вихід за межі «Я» і зв’язок «Я» з «Іншим»), інтеграція в «чужий» 

контекст як повне пристосування до іншої культури, що в подальшому стає 

«своєю». Йдеться про розширення життєвого простору і «сфер впливу» за рахунок 

«Іншого», що призводить до злиття / незлиття «Я» з «Іншим», втрати ієрархічності, 

відстані між власною та чужою культурою, кризи культурної (національної) 

самоідентифікації, а відтак – порушення «культурного та цивілізаційного коду» 

(Ж. Бодріяр), «ризомності» (Ж. Дельоз), наслідування, копіювання, запозичення 

тощо.  

Референційні відношення всередині міжособистісної парадигми апелюють до 

поняття «самості» («Self»), оскільки власне ставлення індивіда (перекладача) до 

себе як до об’єкта забезпечує йому змогу інтерпретувати навколишній світ, 

визначати рівень адекватності у взаємних стосунках із «не –Я» й у процесі такої 

самооцінки вносити необхідні корективи. Більш того, внутрішнє діалогізування як 

спосіб освоєння дійсності й формування комунікативного досвіду особистості 

(перекладача) цілком вкладається у модель універсальної картини світу з її 

комунікативно-рекреативними зв’язками. У центрі її – світоглядна домінанта, що й 

визначає стереотипи перекладацької поведінки («Я – діяння» з текстом іншої 

культури), окреслюючи межі «дотичності до світу» й розширення власного «Я». 

Тобто йдеться про те, що «Я» перекладача виступає в концептуальному сенсі як 

«інтерсуб’єктивне Я» (досвід інтерсуб’єктивності). 

Базові концепти діалогічно-комунікативної стратегії світопізнання 

передбачають висвітлення культурних / інокультурних явищ у їхньому 

взаємозв’язку та взаємовпливі, які перетворюють переклад на «історичну подію». У 

цій парадигмі здійснюється світоглядний, моральний, ідеологічний вибір 

перекладача. Доведено, що певні літературні ситуації актуалізують творчу функцію 

перекладу, що особливо помітно в умовах культурних розбіжностей, у межах яких 

функціонують різни атрибути просторової присутності. Подолання цих 

розбіжностей (повне або часткове) допомагає включити «іншість» («otherness») 

чужої культури у вербалізоване перекладачем комунікативне поле своєї культури. 

Отже, вияв «індивідуального» в контексті загального утворює «спільний горизонт» 

розуміння відповідно до трикомпонентної теорії художнього канону: сприйняття – 

тлумачення – відтворення. При цьому виходимо з методологічних принципів 

інтерпретації художніх текстів, серед яких домінують ті, що використовують 

диференційовані культурні контексти з можливою подальшою їх трансформацією й 

реконтекстуалізацією. Таким чином створюється певна матриця, на основі якої 

формується уявлення про переклад як: 1) «вербальне переосмислення» або 

«переписування» оригіналу («rewriting»), 2) «рефракція» / «заломлення» 

(«refraction»), 3) регулятор і дистриб’ютор культурного капіталу (cultural capital), 

4) «авторитетність» («authority») й «законність» («legitimacy») культури, 

5) «таємна змова» («collusion») та ін. Окремо акцентовано на розумінні перекладу 

як засобу естетичного опору щодо оприявнення суб’єктивної «авторської правди» 

через заборонену публічність колоніального дискурсу. У цьому контексті для 

увиразнення онтологічної сутності перекладацької парадигми використано 



11 
 

концептуальні метафори: «протистояння» («resistance»), «задіюваність» 

(«engagement»), «розчищення культурного простору» («space-clearing gesture»). 

Вони окреслюють аксіологічні та світоглядні виміри, через які переклад потрапляє в 

різні сфери соціокультурної регуляції як спроби змістити акцент, переписати й 

скорегувати те, що було втрачене в результаті культурної експансії. Ці особливості 

простежуються, наприклад, у драматичних колізіях українсько-російських взаємин. 

Перебуваючи у так званому «єдиному культурному» та «єдиному інформаційному» 

просторах, українська культура зазнавала численних зовнішніх деформацій і 

зводилася до рівня субкультури з хронічно відсутніми багатьма ланками та 

функціями. Саме це у 60-х рр. ХХ століття стало причиною творчого усамітнення 

українського художнього перекладу, який міг існувати в дуже обмеженому обсязі, а 

часом і взагалі опинявся потойбіч закону.  

Осмислення культурної взаємодії за посередництва перекладу здійснено через 

бінарну опозицію «очуження» («foreignisation», «alienation») /«одомашнення», або 

«освоєння», «пристосування» («domestication»), яка репрезентує оригінал за 

ступенем насиченості своєю «інакшістю». Здобувши в теорії перекладу статус 

«іноземної ідентичності», стратегія очуження вимагає «пересадження» цілих 

літератур в іншу мову (С. Басснетт, В. Беньямін, Л. Венуті, Ф. Гумбольдт, 

Ф. Шляєрмахер та ін.) як можливість пізнати чужу етнічну культуру та збагатити 

власну. Переклад-доместикація, виступаючи знаряддям опору й «непокори» проти 

засилля «чужих» ідей (Авґусто і Гарольдо де Кампос, А. Аппіа, Е. Ваґнер, 

Т. Ніраджана, Л. Полецці, М. Снелл-Горнбі, Г. Тріведі, А. Честерман та ін.), 

пристосовує культуру оригіналу до цільової культури, залишаючи за перекладачем 

право нехтувати іншокультурними елементами тексту-джерела. Виходячи з цього, в 

дисертації визначено наявні націоцентричний та антиколоніальний статуси 

«резистентних» перекладів, вихідним регулятивним принципом яких постає рішуча 

деколонізація національної культури. Серед засобів одомашнення виокремлюємо 

свідоме «зниження» стилю та вживання простонародної лексики в українських 

перекладах першої половини ХХ століття («омужичення» античного епосу замість 

використання «альбомно-салонної» мови), що значною мірою було спричинене 

намаганням дистанціювати українське письменство від російського; мімікрію, яка 

виступила «розмитою копією» колоніального оригіналу; літературну імперську 

«надінтерпретацію», що увиразнювалася послідовною інтенцією виходу поза межі 

визначеної владою провінційності. Зазначене цілком органічно вписується у 

«модель перекладу третього світу» («антропофагія на території розуму»), основу 

якої складають процеси «поглинання» Іншого із наступним його «відновленням» 

через елементи місцевої культури. На практиці це втілено через ідею 

«рекреативного перекладу» (перекладу-як-відкриття своєї культури) та пов’язаних 

з ним умовних термінів: «насичений опис» («thick description»), «проект 

перестворення» («a project of recreation»), «текстуальна ревіталізація» (textual 

revitalization), «транстекстуалізація» («transtextualization»), «трансстворення» 

(«transrecreation»), «транстлумачення» («transillumination»), де префікси ре- і транс- 

віддаляють переклад від традиційної, уніфікуючої нарації, кваліфікуючи його таким 

чином, як інший, новий різновид оригінального твору. Ступінь причетності 
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«резистентних» перекладів до запланованих перетворень і змін, їх виразно 

сегментоване «самооприявнення» в суспільстві, співмірне з ідеологічними реаліями 

епохи, окреслене схемою: перекладач (translator) – заангажованість (engagement) – 

суспільство (society) – реальність (reality). Певним чином це корелює з поняттям 

«гібридності культур» («hybridity»), згідно з яким «культурні конструкти й системи» 

відтворено в «третьому просторі» (Г. Бхабха). Саме в такому просторі народжується 

парадигма культурної ідентичності, що спростовує теорії аутентичних та 

однорідних індивідуальностей, національностей, мов, а звідси – наявні стереотипи 

про ієрархічну «чистоту» культури. Це дає підстави стверджувати, що колоніальна 

«присутність» («presence») постає завжди амбівалентною, розколотою між своїм 

оприявненням як авторитетним утвердженням і можливістю подальшого 

розгортання та безкінечного повторення.  

У роботі показано, що в епоху мультикультуралізму, задекларованої 

рівноправності й рівновартості культур, головним орієнтиром у перекладі текстів, 

що належать до «культурного капіталу» нації, домінує принцип очуження як засіб 

ознайомлення цільового читача з іншою культурою. Проте використання цього 

перекладацького прийому залежить від особливостей конкретної цільової культури і 

завдань перекладу. Враховуючи те, що в Україні в силу історичних обставин 

найважливішим завданням перекладу впродовж тривалого часу було збагачення 

лексичних ресурсів і соціолектів української мови, на відмову від спроб надто 

помітної «українізації» стилю, в українському художньому (насамперед 

поетичному) перекладі переважно застосовується принцип очуження, з яким умовно 

пов’язується класична традиція. Але це не означає нехтування методом 

«одомашнення», який у сучасному українському контексті розуміємо як наближення 

тексту оригіналу до іншої культури в широкому сенсі – від механічного перенесення 

всіх його елементів (художні образи, історичні й культурні реалії, алюзії тощо) до 

цілісного сприйняття твору іншомовним реципієнтом. 

У підрозділі 1.2 – «Автор і перекладач: діалог «автопортретів» –обґрунтовано 

мотиваційні засади перекладацьких інтенцій, з’ясовано методологічні підходи щодо 

інтерпретації відносин між автором оригіналу і перекладачем з позиції переговорів.  

Проекція перекладу в таку площину, на наш погляд, є найбільш перспективною, 

оскільки не тільки надає можливості простежити динаміку мистецької позиції двох 

творчих особистостей у процесі перемовин, а й забезпечує можливість умовно 

позначити інших його учасників: 1) текст-джерело з його автономними «правами»; 

2) емпіричний автор із можливими намірами контролю; 3) культура, в якій 

народжується текст (оригінал); 4) культура, в якій цей текст з’являється (переклад).  

 У широкому діапазоні дефініційних характеристик поняття перемовин 

виокремлюємо ті, які в подальшому використовуємо у пропонованій роботі для 

здійснення порівняльного аналізу перекладів англомовної прози. Отже, переговори 

– це процес, за допомогою якого сторони безпосередньо або через своїх 

представників прагнуть врегулювати суперечку або домовитися про спільні дії 

шляхом обговорення або аргументації своїх позицій. У зв’язку з цим у дисертації 

визначено основні методи проведення діалогу: домінування, ухиляння, компроміс, 

співпраця. При цьому віддаємо перевагу двом останнім, оскільки, демонструючи 
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власне бачення світу художнього твору на різних його етапах, суб’єкти 

переговорного процесу (автор і перекладач) засвідчують максимальний результат за 

умови взаємного врахування інтересів: перекладач із його високим ступенем 

адаптивності й багатим особистим досвідом демонструє емоційне занурення в текст 

(«engaging»), моделювання альтернативних світів і візуальних образів 

(«constructing»/«imaging») на основі власного досвіду і тексту («connecting») з 

подальшим наданням оцінок і валоративних узагальнень («evaluating»). 

Перебуваючи на початковому етапі в ролі читача оригіналу з наступним 

декодуванням його змісту відповідно до авторських інтенцій, натяків та недомовок, 

перекладач перетворюється на автора власного тексту, який нав’язує свої правила, 

інколи відмінні від установлених автором першотвору. Це означає, що 

перцепція/інтерпретація художнього тексту із настановою на «прозорість / 

непрозорість» визначена головними закономірностями, які поєднують цілі, методи, 

результат перекладацького процесу та художнього перекладу. Залежно від типу 

тексту й конкретних мовних засобів досягнення цієї мети реалізується по-різному: 

від буквального перекладу (збереження синтаксичних особливостей оригіналу й 

передачі окремих його лексичних одиниць «першими словниковими 

еквівалентами») до найбільш радикальних трансформацій.  

Підкреслюючи умовний характер уявної комунікативної схеми, у якій автор і 

перекладач «працюють» на паритетних умовах, акцентуємо на «презумпції 

ідентичності» (В. Комісаров), яка підкріплена тим, що для читача текст перекладу є 

повноправною репрезентацією оригіналу, що фактично зрівнює перекладача з 

автором першотвору, наділяючи його широким колом повноважень, стильовою 

індивідуалізацією відповідно до обмежених метою контекстів. Відтак класичне 

визначення взаємозв’язку: енергетика митця – енергетика твореного ним тексту 

(Г. Клочек) розширює закладені в ньому сенси, які окреслюємо схемою: енергетика 

перекладача – енергетика відтвореного ним тексту. При цьому апелюємо до 

використання перекладачем права пролонгації власної творчої еволюції, що створює 

внутрішню мистецьку візію відображуваного об’єкта тексту оригіналу. Враховуємо 

також, що поєднання інтересів суб’єктів переговорного процесу (автора і 

перекладача), детерміноване певною їх взаємозалежністю і неможливістю 

вирішувати власні завдання одноосібним шляхом. Отже, до спільних рішень, які 

приймаються за підсумками перемовин, відносимо: компромісне або серединне; 

асиметричне (відносний компроміс); принципово нове рішення шляхом 

співробітництва, що й визначає переклад.  

Такий підхід видається плідним ще й тому, що спонукає до розуміння значення 

«чинника ідентифікації індивіда» – суб’єкта перекладу (особистості перекладача) за 

радикальної відмови від урахування «чинника засобів» (процесу перекладу), оцінки 

його лінгвістичної й екстралінгвістичної природи, що надають особистості 

перекладача текстотворчого характеру та впливають на створену ним картину світу. 

Умотивованим у зв’язку з цим вважаємо звернення до «методу інтроспекції» (В. 

Комісаров), коли перекладач аналізує власні переклади (стратегія автоінтроспекції 

– О. Ребрій). Шукаючи відповіді на запитання, що постають перед ним у процесі 

роботи над текстом, він водночас отримує можливість системно планувати свої дії. 
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Отже, переклад розуміємо як послідовну, цілеспрямовану діяльність, орієнтовану на 

досягнення результату (наскрізна ідея «скопос-теорії» – К. Райс, Г.Фермеєр), що 

представлено у роботі такою схемою: вибір пункту призначення («choosing a 

destination») – осмислення можливих альтернативних варіантів руху («evaluating 

alternative routes») – прийняття остаточного рішення  («deciding the specific course 

of а plan»), тобто визначення завдань– складання програми дій – пошуки необхідних 

ресурсів і джерел. З огляду на це переклад постає як «дія», «активна позиція» 

перекладача, що має характер виваженого, свідомого творчого рефлексування 

(діяльнісний вигляд причинності), який розкривається через з’ясування питань «для 

чого й заради якої мети» перекладач надає текстові оригіналу нового «життя». Така 

телеологічність передбачає наявність у перекладі об’єктного та суб’єктного 

складників, які «працюють» за принципом «кінцевих причин» («causa finalis»), коли 

в межах першого (об’єктного складника) «предмет дії» (текст оригіналу) стає 

«продуктом дії» (текстом перекладу) відповідно до його іманентних законів. 

Мотивацією необхідності дослідження творчої проблематики художнього 

перекладу, позначеної «суб’єктивізмом» викладу матеріалу, є наявна її тексто- та 

мовоцентричність, висвітлення його «об’єктивного» стану у «деперсоналізованій 

манері» (Р.-Р. Вутеноу), коли йдеться про процес (translation). Суб’єктивна складова 

художньої творчості (translator) відходить на другий план. Це, зокрема, 

сконцентрованість на таких теоретичних аспектах, як еквівалентність і адекватність, 

вивчення ідіостилю (Р. Зорівчак, В. Коллер, В. Комісаров, Г. Мірам, Ю. Найда,        

Я. Рецкер, О. Швейцер), комунікативної цінності (Г. Єгер, Л. Латишев), предметної 

ситуації (О. Каде, Дж. Кетфорд, Ю. Найда), єдності форми і змісту твору                     

(Л. Бархударов), перекладності / неперекладності (С. Влахов, В. Гак, В. Коллер,       

В. Коптілов, Е. Кошмідер, С. Флорін, Р. Якобсон), колористики (Л.  Калинович,        

І. Ковальська Г. Шумейко), функціональних домінант (В. Вільсс, О. Ребрій, Г. Турі, 

О. Швейцер), методологія перекладознавчого аналізу оригіналу (Л. Коломієць,       

М. Новикова, Г. Тіль, К.-Г. Фрайґанґ), типологія вихідних текстів (А. Нойберт,         

К. Райс, Т. Сейворі), моделювання процесу перекладу (І. Ревзін, В. Розенцвейг,        

П. Тороп, В. Мірошниченко), перекладацькі компетенції (В. Карабан,                        

О. Чередниченко, Л. Черноватий, Р. Штольце) та ін. Відтак перспективним є 

спостереження над «живим» літературним (перекладацьким) процесом, 

орієнтованість на «суб’єкт», коли у центрі уваги – творча особистість перекладача, 

опосередкована середовищем, часом, читацьким сприйняттям, літературними 

традиціями.  

Поняття «особистість» у дисертації осмислюється у його філософському 

розумінні, згідно з яким особистістю є людина (індивід) в аспекті її соціально-

культурних якостей, сформованих у процесі історично конкретних видів діяльності й 

суспільних відносин, «комплекс її стійких компонентів» (рівень інтелектуального 

розвитку, здатність до самооцінки і саморегуляції та ін.). Звідси постає доцільність 

використання таких понять, як «мовна особистість» взагалі й «особистість 

перекладача» зокрема. Серед дефініцій, якими позначають ці поняття, обираємо 

представлену Ю.Карауловим трихотомію, яка сьогодні набула хрестоматійно-

класичного характеру, і на її основі визначаємо ключові параметри мовної 
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особистості перекладача:1) сукупність здібностей і характеристик індивіда, що 

впливають на творення і сприйняття іншомовних текстів; 2) орієнтація на 

трансляцію текстового змісту; 3) здатність індивіда синтезувати знання й уявлення 

про іншу культуру як результат опосередкованої текстами міжкультурної 

комунікації.  

Моделі-пропозиції щодо визначення перекладацьких настанов окреслено в 

дисертації за такими основними типами: 1) пряма орієнтація на текст та його 

структурні компоненти (буквальний переклад, що в окремих випадках призводить 

до появи підрядника); 2) орієнтація на автора оригіналу й ситуацію, що спричинила 

появу першотвору (переклад-коментар); 3) настанова на досягнення природності 

засобів вираження (принцип динамічної еквівалентності); 4) орієнтація на культуру, 

продуктом якої є вихідний текст (аналітичний переклад, пов’язаний із 

герменевтичним осмисленням проблеми розуміння, інтуїтивним «відчуттям» 

тексту). При цьому враховуємо потенційну «неєдність» зазначених варіантів 

перекладацьких підходів, які по-різному позначаються на рецептивних можливостях 

цільової мови й культури. Релевантним у зв’язку із цим є використання 

конкретнішого поняття індивідуальної мовної особистості перекладача. При цьому 

виходимо з того, що авторська індивідуальність перекладача, унікальність 

світогляду, оригінальність і неповторність мовної форми утворюють одну з 

центральних прагматичних категорій тексту перекладу – інтенціональність. Отже, 

створення перекладу і є суперінтенцією, що виступає ціннісною настановою 

перекладача, спрямованою на досягнення певного результату. У глобальному 

розумінні – це відповідність перекладу «вимогам конкретного акту міжмовної 

комунікації» (В. Комісаров), його «конкурентноспроможність» і 

«репрезентативність» (П. Топер), обґрунтована творчим характером використання 

можливих ресурсів мови. Володіння мистецтвом слова, «внутрішня обізнаність» із 

законами його функціонування й читацького сприйняття притаманна особистості з 

високим рівнем мовної культури. Таким чином, мовну особистість перекладача 

вважаємо за можливе віднести до елітарного типу мовної культури, або до 

«елітарної мовної особистості». Конструювання її концептуальної моделі 

здійснюємо з урахуванням чинників, які складають соціально-психологічну 

структуру її існування: соціальні відмінності між людьми, зумовлені природними 

обдаруваннями, відповідним вихованням та освітою, індивідуальною 

життєтворчістю, особливими життєвими обставинами. Таке тлумачення цілком 

логічно накладається на мовну особистість перекладача, елітарність якої 

визначається не тільки двомовністю чи кількамовністю (інтелектуальний складник), 

поєднанням двох чи кількох вербально-семантичних рівнів, «мовних кодів і мовних 

картин світу» (Л. Гнатюк), а й зануренням в іншу етнічну мовну свідомість 

(мотиваційна складова).  

Універсальна модель мовної особистості перекладача, основу якої визначає 

дослідницька вертикаль «комунікативна мовна особистість/елітарна мовна 

особистість», враховує концептуальні положення теорії гармонізації 

перекладацького простору (Л. Кушніна), згідно з якими переклад – це відкрита 

система нелінійної конфігурації, що має польову структуру. В дисертації 
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виокремлено конструктивні поля перекладацького простору (поле автора, поле 

перекладача, поле реципієнта, фактичне поле, енергетичне поле), які виформовують 

відповідні смисли, співвідносні з цільовою культурою. Поділяючи думку про 

гармонію як аксіологічний чинник перекладу, стверджуємо, що смисли текстів 

оригіналу і перекладу не є ідентичними або адекватними, тотожними або 

еквівалентними, вони  – гармонійні. При цьому враховано вплив адаптаційних 

механізмів, здатних забезпечити трансляцію смислів та їх етнолінгвокультурну 

адаптацію в перекладацькому просторі. Важливу роль відіграє мова перекладача, 

залежна від обраних ним стратегій і тактик (співвідношення дій перекладача, 

мету комунікації і художні засоби, за допомогою яких вони актуалізовані) 

увиразнює контури літературного твору. В дисертації показано, що вектор 

мовленнєвої поведінки перекладача завжди спрямований на досягнення кінцевої 

комунікативної мети (головний принцип скопос-теорії), яка передбачає врахування 

наслідків його попередніх «ходів» із подальшими діями. Отже, ієрархічність 

системи перекладацької діяльності помітна в упорядкуванні вертикальної 

підрядності її регулятивів. Стратегія є втіленням певного принципу перекладу через 

комплексну взаємодію екстралінгвістичних (соціальних, ситуативних), 

комунікативних і текстових (власне текстових й інтертекстуальних) чинників; 

глобальна стратегія визначає вибір локальної, яка, своєю чергою, зумовлює вибір 

тактики, а тактика – прийому або методу перекладу, забезпечуючи, таким чином, 

його вмотивоване функціонування в контексті іншої культури. 

У другому розділі – «Художній переклад у літературному процесі другої 

половини ХХ століття: методологічні конфігурації» – проаналізовано суспільно-

політичні передумови культурно-мистецького руху шістдесятництва, визначено 

причини нового формату світоглядних і художніх практик його репрезентантів, 

скориговано функціонування художнього перекладу в контексті стильових 

конфігурацій української прози другої половини ХХ століття. 

У підрозділі 2.1. – «Філософсько-естетичні засади українського 

літературного процесу другої половини ХХ століття. Явище 

шістдесятництва» – системно розглянуто світоглядно-філософські підвалини 

шістдесятництва, визначено аксіологічні вектори художніх орієнтацій цієї генерації 

письменників, окреслено змістові параметри їх мистецьких концепцій, які заклали 

ґрунт для формування естетичної платформи наступних літературних поколінь.  

Висвітлено основні типологічні характеристики поняття явища, простежено 

його співвіднесеність з такими філософськими категоріями, як сутність, фенотип, 

фенотипічна дисперсія, репрезентативність з подальшою їх проекцією у 

проблематику шістдесятництва. Наголошено на науковій коректності використання 

поняття «явище» (Л.Тарнашинська), яке доповнено власними дескриптивними 

характеристиками, а саме шістдесятництво як 1) художньо-етичне явище, що 

включає в свій арсенал різні мистецькі напрями (художню літературу, мистецтво 

перекладу, музику, образотворче мистецтво тощо); 2) потужне резонансне явище, 

яке набуло понадчасового змісту й має відгук в творчості наступних літературних 

поколінь; 3) типологічне явище, що детерміноване сукупністю системних ознак і  

закономірностей, аналогій у ширших синхронічних та діахронічних аспектах; 4) 
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голістичне явище, що синтезує усі окреслені його смислові контексти. У зв’язку з 

цим наголошено на необхідності диференціації понять «шістдесятництво» і 

«дисидентство», коли перше розуміємо як ідейно-естетичне оновлення культури, 

засноване на протиставленні офіційному догматизмові й вульгарному соціалізмові, а 

друге – як безпосередньо політико-ідеологічний рух, не відтісняючи при цьому на 

маргінес духовну складову творчості його учасників. 

Художні твори та опрацьована наукова література (В. Дончик, М. Жулинський, 

Н. Зборовська, Ю. Ковалів, В. Моренець, М. Наєнко, О. Пахльовська, 

Л.Тарнашинська та ін.) засвідчують, що світоглядні координати шістдесятників 

розвивались під впливом концепцій персоналізму, екзистенціальної філософії, у 

центрі яких – людська індивідуальність у її сконцентрованій цілості (Е. Муньє) з 

домінантою духовного над матеріальним (Д. Донцов), що віддзеркалено у 

твердженні: «особистість – принцип буття» (А. Августин). Українське 

шістдесятництво певною мірою формувалося довкола ідей персоналістських теорій 

українських філософів (О. Кульчицький, М. Шлемкевич, В. Табачковський, 

О. Онацький та ін.), які, синтезуючи найкращі надбання західної філософської та 

соціально-політичної думки (А. Бергсон, М. Шиллер, М. Гартман) щодо ролі 

особистості в життєдіяльності суспільства, наголошували на персоналістській 

доцільності життя людини, усвідомленням нею свого призначення, що відповідає 

«параметрам» її життєтворчості як процесу самовдосконалення й самореалізації. Це 

означає, що «я – образ» особистості наповнюється новим змістом, у якому все 

більшої ваги набувають національні складові. Вони посутньо впливають на 

формування самосвідомості й самоідентифікації та актуалізуються реальним 

суспільно-політичним контекстом. У зв’язку з цим висвітлено двобічність життєвої 

ситуації, у якій опинилися шістдесятники – з одного боку, усвідомлення духовної 

кризи людини, спричиненої капіталістичним світом, з другого – обмеження 

тоталітарною ідеологією творчої свободи особистості. Саме це стало для 

шістдесятників поштовхом до переосмислення внутрішньої форми буття, що згодом 

вилилося в демонстративне відчуження (alienation) від «всезагальної гармонії» 

пануючого режиму. 

З-поміж існуючих теорій відчуження людини найбільш релевантною для 

покоління українських шістдесятників вважаємо концепцію М. Сімена, оскільки 

вона не тільки розкриває приховані «резерви» цього поняття, а й значно розширює 

смислові можливості його використання. Наголошено на доцільності вживання 

термінів «самовідчуження» або «самовіддаленість» (self-estrangement), серед 

основних дефініційних характеристик яких – заперечення особистістю власних 

інтересів, намагання через зовнішній світ знайти сенс життя, окреслено інтегральну 

модель відчуження на основі протиставлення «відкритості» та «замкненості» 

людського існування. Зазначене породжує інші форми відчуження, пов’язані з 

неминучим усвідомленням індивідом власної внутрішньої самоти, «екзистенційного 

вакууму» (Е. Фромм), зниженого рівня показника осмисленості життя – 

«екзистенційна фрустрація» (С. К’єркегор), відчуттям неможливості за будь-яких 

обставин досягти поставленої мети («безсилля» – «powerlessness»), відсутністю в 

людини загальноприйнятих цінностей («безглуздість», «абсурд», «втрата сенсу» – 
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«meaninglessness»), норм моралі («normlessness») тощо. Під таким кутом зору 

зроблено спробу осмислити мистецький досвід шістдесятників, продиктований 

відповідним суспільно-політичним контекстом доби, виокремлено ключові поняття 

їх етико-аксіологічного простору, серед яких на передній план виступає духовність 

як етнонаціональна модель «філософії краси» (В. Личковах) у її універсальних та 

партикулярних вимірах, гуманізм, ідея софічності та онтологічного оптимізму. 

Філософія образного розмислу, збагачена та увиразнена концепціями «внутрішньої 

людини» (Г. Сковорода), «людини триєдиного серця» (П. Юркевич), «цілого 

чоловіка» (І. Франко) або «шевченківської» людини (М. Шлемкевич), виступає 

основою життєвого і творчого побутування шістдесятників, розгортаючи масштабну 

оригінальну типологію української універсальної людини із власне українськими 

характеристиками.  

Необхідність поєднання етичного (національна риторика) та естетичного 

(прагнення до ідеалів) вибору розкривають «естезис» (Л. Личковах) доби 

шістдесятництва, специфіку художньої свідомості, мистецьких стилів і життєвих 

орієнтирів окремих персоналій і нації загалом. Рівновага цих важливих світоглядних 

пріоритетів створює виразну антропологічну модель «монадної особистості», або 

«модуль-особистості» (В. Буряк) на національному, хронотопному та соціо-

аксіологічному рівнях як «національний космо-психо-логос» (С. Андрусів). 

Реалізація принципу монадності відбувається через утвердження типу відкритої 

суб’єктивності (пряма спрямованість суб’єкта на самого себе), незалежність 

суб’єкта від контексту зовнішнього життя, коли він «залишається собі тотожним» 

(С. Кримський). Отже, осягнення шістдесятниками своєї «самості» відбувалося 

через художньо-естетичні засоби моделювання картини світу, що припадало на час 

бурхливих суспільних змін. Поступове розширення простору невдоволення «станом 

речей і відповідальної за майбутнє України думки – в усіх сферах життя» (І. Дзюба) 

– визначало топос буття і сутнісний статус репрезентантів цього явища в суспільно-

історичній ситуації доби. 

У підрозділі 2.2. – «Перекладацтво в контексті стильових конфігурацій 

української прози другої половини ХХ століття» – визначено роль перекладу та 

його вплив на творення естетичного канону української прози другої половини ХХ 

століття в сукупності її жанрово-тематичних модифікацій. 

У зв’язку з цим зазначено, що ефект резонансу шістдесятників визначив ті 

базові вектори, які не тільки віддзеркалювали стиль мислення епохи, а й значною 

мірою формулювали художньо-тематичний і жанрово-стильовий спектр української 

літератури подальших десятиліть. При цьому враховано наслідок «подвійного 

віддзеркалення» (Л. Тарнашинська) духовної ситуації другої половини ХХ століття, 

яка у контексті вищезазначеного синтезувала тенденції і минулих, і майбутніх 

жанрово-стильових контурів й визначала ступінь модернізації художньої свідомості 

наступних літературних поколінь. Запропоновані підходи щодо неспростовності 

винятковості покоління шістдесятників, яке заявило про себе як реальне покоління 

(actual generation), цілком корелюють із принципами теорії поколінь (К. Мангейм, 

Н. Райдер, А. Греньє, У. Штраус): з одного боку – спільний життєвий досвід, 

поколіннєве переживання – «духовний стрес» (Л. Демська-Будзуляк), спільний 
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зміст творчості і спільний горизонт сподівань, з другого – прорив у світ 

«інакшості». Саме «інакшість» літературного покоління шістдесятників виступає 

тією ознакою, що генерує й розвіює довкола себе ресурсний потенціал інших 

«актуал-генетичних явищ» (М. Мамардашвілі) другої половини ХХ століття.  

Соціальне «авторство» шістдесятників певною мірою позначилося на 

моделюванні принципів подальшого «генераціотворення» – як «провокація» 

трагічної долі сімдесятників, які теж заявили про свою цілковиту «інакшість», що 

оприявнилася у жанрово-стильовій системі творчого мислення цього покоління – 

великих прозових формах (повісті, романи, епопеї), ліриці, малій прозі (короткі 

оповідання, новели, етюди тощо). Саме новелістика (разом із поезією) анонсувала 

етику «моральної міри» (Є.Мелетинський) літературного покоління 1960-1980-х 

pоків. Гуманістичний світогляд, що виступав основою його малої прози, розкрито 

через актуалізацію «емпіричного антропоцентризму», концентрацію уваги до 

«звичайної» людини – людини повсякденної свідомості, пізнання горизонтів її 

життєвого досвіду. Лаконізм, портретність, драматична насиченість і 

ретроспективність, конструктивні переходи від локальності до панорамності, 

переплетення часових «модусів» фіксує досить розлогі міркування про специфіку 

цього жанру, зокрема стосовно способів поєднання постійних (історична тематика, 

часова дистанція) та змінних (пошуки власного стилю, втілення норми або 

відхилення) його елементів.  

Пошук нової ідентичності в українській літературі кінця XX століття 

реалізується через осмислення багатьох актуальних для доби аспектів, серед яких 

спостерігаємо наявність «порахунку» із нав’язаною системою цінностей, активне 

«оскарження» минулого через традицію «символічного прощання з імперським 

минулим» (Я. Поліщук). Ідеться про зміну стильових регістрів, розширення 

жанрового діапазону української прози другої половини ХХ століття, що певним 

чином здійснювалися завдяки перекладам, які виводили ці твори поза межі 

напрацьованої художньо-естетичної традиції. Оновлення формозмісту у 

перекладених творах на історичну тематику розкривається в їх різноаспектності, 

проблемній багатовимірності та філософській концептуальності (історичні, 

соціально-психологічні, політичні романи й повісті В. Фолкнера, В. Скотта, 

Г. Дженнікса; Р. Олдінгтона; Ч. Діккенса, М. Мітчел, Т. Колдуел, Дж. Олдріджа, 

А. Сіллітоу, Г. Гріна, Н. Льюїса та ін.). Поряд із художньо-історичними творами 

значної популярності набули історико-художні, умовно-історичні (романи, повісті й 

оповідання Ф.С. Фіджеральда «По той бік раю», «Останній магнат», «Загадкова 

історія Бенджаміна Баттона»; М. Спарк «Перерозподіл», «Територіальні права», 

«Далекий крик з Кенсінгтону» та ін.).  

Презентація нових тем, що здійснювалася через переклади завдяки зміщенню 

акцентів зі сфери соціальної проблематики у сферу морально-етичних і 

націєтворчих проблем, надавала читачеві можливості не тільки масштабно уявити 

характерні прикмети доби, а й вийти за межі конкретного історичного періоду, 

репрезентувати дійсність у єдності минулого, сучасного й майбутнього. Включення 

у традиційний реалістичний тип розповіді різних елементів умовності, притчі, міфу, 

символіки, фантастики, сатири ілюструє жанрово-стильовий синкретизм перекладів 
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історичної прози, поєднання в них різних стильових дискурсів. Динамічність 

структури малої історичної прози 1960-1980-х рр., яка визначена розгалуженою 

системою жанрових модифікацій (біографічні, документально-белетристичні, 

популяризаційні оповідання, історичні легенди, новели, притчі), доповнюється 

перекладами «позахудожніх» форм особистого й суспільного життя (щоденники, 

листи, канцелярські документи, мемуари, спогади, інтерв’ю, есеїстика тощо). 

Залучаючи критерій правдивості в поєднанні з художністю, така література зводила 

мислення реципієнта до більш конкретного регістру, схиляючи його до критичного 

аналізу зображуваних подій (автобіографічні й документальні романи й повісті        

Ч. Діккенса, Е. Тоффлера, А. Маршалла, М. Уеста, Дж. Дідіона, Р. Баха, А. Кестлера, 

політично-сатиричний роман Дж. Орвелла «Animal Farm», що вийшов під назвами 

«Колгосп тварин», «Скотоферма», «Скотохутір», «Хутір тварин», філософські 

роздуми, нариси, літературні есе Е. Тоффлера, Р. Вільямса, Дж. Стейнбека, Р.Тагора, 

Н. Льюїса, Е. Колдуелла та ін., що вийшли у перекладах Р. Доценка, 

В.Митрофанова, О. Мокровольського, М. Пінчевського, О. Тереха, А. Євси,             

Н. Биховець, О. Буценко, П. Насади, В. Бендера, В. Мельника). При цьому 

художність, що постає в цих творах в дещо іншому значенні (побудова композиції і 

розташування фактичних подробиць, певні відхилення за рахунок відбору й 

творчого поєднання різних елементів тексту, переосмислення та трансформація 

зображуваних автором / перекладачем подій, епізодів тощо), не чинить читачеві 

перешкод у створенні ілюзії щодо збереження правди життя, об’єктивності й 

достовірності сприйняття поданого у них матеріалу.  

Потужний вибух історичної прози в українській літературі 60-70-х років 

минулого століття (В. Шевчук, Р. Іваничук, Р. Федорів) поступово згасає через 

набуття принципово нових жанрових і смислових кодів, що їх перекладачі 

запропонували на суд читачів. Зростаюча питома вага жанрових зміщень призвела 

до неминучої гнучкості жанрового канону, відкритості до взаємодії з іншими 

жанрами, їх змішування та взаємопроникнення (genre blending), включення 

іножанрових елементів тощо. В дисертації доведено, що така рухливість завдяки 

перекладам засвідчила переміщення до їх максимальної диференціації й жанрового 

перерозподілу, позначеного спалахом інших прозових жанрів (фантастична, 

детективна, пригодницька література тощо). Мозаїчність бачення реальної дійсності 

крізь призму незвичайного, вигаданого, фантазійного відтворено в перекладах 

фантастичних романів, повістей та оповідань А. Азімова, Г. Веллса, К. Саймака, 

Р. Бредбері, Р. Шеклі, А. Кларка, К. Вілсона, Р. Сілверберга, К. Воннегута, Е. По, 

епічного циклу фентезі-романів Р. Желязни та ін. 

Про ступінь художньої вартості українських перекладів детективної прози      

(М. Дмитренко, Ю. Лісняк, В. Митрофанов, Р. Доценко, О. Мокровольський, 

В. Шовкун, А. Євса, П. Насада, В. Вишневий, М. Габлевич, В. Панченко та ін.) з 

властивим для них ефектом оригінальності, здатністю захопити читача й схилити 

його до серйозного розмислу свідчить зростаючий читацький попит на літературу 

такого зразка, яка у другій половині ХХ століття досягла найвищої «читабельності» 

(романи й збірки оповідань В. Коллінза, А. Конан Дойла, Е. По, А. Крісті та ін.) 
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Подібної траєкторії розвитку сягають й переклади творів пригодницького 

жанру (романи повісті й оповідання Дж. Лондона, Р. Люїса Стівенсона, М. Ріда, 

пригодницькі романи й казки для дітей Едгара Р. Берроуза, Дж. Свіфта, М. Твена,   

Ч. Вільсона, Л. Керолла, А. Мілна, Р. Кіплінґа, Д. Дефо, О. Вайлда та ін.). Серед 

перекладачів, які працювали в цьому жанрі, – Ю. Лісняк, Р. Доценко, 

В. Митрофанов, М. Пінчевський, О. Мокровольський, О. Терех, М. Габлевич, 

І. Стешенко, К. Корякина, М. Грей, Е. Хоменко, Н. Боровик, Н. Бойко, Л. Гончар,    

Н. Дьомова, Ю. Сірий, Л. Солонько, А. Камінчик, В. Черняхівська, А. Кривцова, 

Е. Ланн та ін. Опрацьований літературний матеріал дозволяє констатувати, що, 

працюючи на інтерпретаційному полі української літератури, перекладачі 

виконували «соціальне замовлення», усвідомлюючи необхідність писати для свого, 

конкретного адресата, враховувати його художні смаки та інтереси. Таким чином, 

вписуючи імпліцитного читача у жанрову структуру твору, переклади засвідчили 

розширення і поглиблення розповідної тематики, а також умотивований для 

художньої інтерпретації вибір явищ, нерівноцінних за подієвим оформленням та 

змістом. Якщо говорити про жанрово-стильові перекладацькі пошуки, що визрівали 

в надрах соцреалістичної парадигми норм художнього письма, вони в означений 

період здобувають виразну системність – як сукупне явище поєднання різних 

мистецьких практик, пов’язаних із необхідністю максимального задоволення потреб 

конкретної читацької аудиторії. З огляду на це можна відзначити, що залежно від 

«зверненості» перекладених творів, точніше, від емоційно-психологічного ефекту, 

який вони справляли на читача і які горизонти очікувань той для себе визначив, 

перекладачі прагнули охопити практично весь спектр жанрових різновидів.  

У підрозділі 2.3. – «Художні переклади англомовної прози другої половини ХХ 

століття: “акти вибору”» – здійснено інтегральне дослідження історії 

українського художнього перекладу другої половини ХХ століття на матеріалі 

англомовної прози з огляду на своєрідну реабілітацію творчої самостійності 

українських перекладачів, критичного перегляду й переосмислення усталених 

традицій через «акти вибору», пов’язані не лише з відкриттям нових горизонтів 

іншої культури, а й визначенням закономірностей, що надають діяльності 

перекладачів усвідомленого, цілеспрямованого характеру. При цьому сам добір 

творів для перекладання «має не кількісний, а сутнісний сенс» (Ю. Барабаш). 

Ідеться про роль перекладів у засвоєнні інонаціонального історично-культурного й 

естетичного досвіду, коли англомовна література, потрапляючи до кола інтересів 

української культури, не тільки постає об’єктом міжлітературної рецепції, а й 

виступає важливим чинником контактно-генетичних зв’язків, які у своїй органічній 

єдності виявляють універсальні спільності та національні відмінності, загальні 

закономірності розвитку естетичних явищ та їх художню специфіку. 

У зверненні до англомовної прози конкретних перекладачів (Р. Доценко, 

Ю. Лісняк, М. Дмитренко, В. Митрофанов, О. Терех, І. Стешенко, М. Пінчевський, 

Ю. Попсуєнко, В. Хазін, П. Шарандак, І. Коваленко, Є. Крижевич та ін.) можна 

простежити декілька моментів, що дають підстави говорити як про спричиненість 

добору тих чи тих авторів та їх творів для перекладу, так і сам процес перекладання 

(реципіювання), відстеження процесів сприйняття «Іншого» через переформування 
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художнього мислення, «інкорпорацію» існуючої реальності в систему художніх 

образів. Інтегрування в чужу свідомість через спільний «дух часу», з одного боку, 

надавало українським перекладачам відчуття власної причетності до світових 

тенденцій, з другого – формувало власний перекладацький стиль мислення, 

заґрунтований на етичному онтологізмі, що проходив по межі свого, питомо 

національного, самобутнього бачення світу через подолання ідеологічних 

стереотипів і заборон. Апеляція перекладачів до зміни орієнтирів, зокрема в царині 

моделювання комунікативної ситуації, глибинно вплинула на актуалізацію 

національного самоусвідомлення з чітким визначенням мовних пріоритетів – 

заміщення лінгвальної картини світу з єдиною російською мовою націєцентричними 

настановами, з-поміж яких чільне місце посіла українська мова як центр силового 

поля мовного буття нації. 

Визначено, що українські переклади англомовної прози окреслюються 

різноманітністю письменницьких персоналій, які найбільш слушно згрупувати 

таким чином: 1) окремі книжкові видання, що охоплюють переклади творів 

класичної і сучасної літератури США (В. Фолкнер, Дж. Лондон, Е. Гемінґвей, 

М. Твен, Е. По, Р. Шеклі, І. Шоу, Р. Бредбері та ін.), Великої Британії                    

(Р.Л. Стівенсон, Дж. Голсуорсі, А. Крісті, А. Кронін, Дж. Фаулз, В. Сомерсет Моем, 

Дж. Орвелл,      Дж. Джойс, Дж. Гедлі Чейз, А. Кларк та ін.), Канади (С. Лікок,        

М. Етвуд, Ф. Моует, Дж. Моррісон, Р. Нідем та ін.), Австралії (А. Маршалл,          

Дж. Моррісон, П. Вайт, Р. Брюс та ін.), Ірландії (М. Лейвін, О’Брайєн Една, 

О’Коннор Френк, О’Флаерті Лайєм, Джеймс Планкетт та ін.), Індії (Варма Шрікант, 

Рабіндранат Тагор, Магадеві Варма та ін.); 2) антології вибраних оповідань, що 

виходили в серійних випусках видавництва «Дніпро» (зокрема, в серіях «Вершини 

світового письменства», «Зарубіжна новела», «Зарубіжна сатира і гумор»); 3) книги 

до ювілейних дат письменників (Е. Гемінґвей, Дж. Лондон, М. Твен); 4) переклади 

творів нобелівських лауреатів, що видавалися в книжкових серіях «Вершини 

світового письменства» та «Зарубіжна проза ХХ століття» (Е. Гемінґвей, Дж. 

Ґолсуорсі, Р. Кіплінґ, Б. Шоу). Досить продуктивними виявилися публікації текстів 

у періодиці, де пальму першості утримували часописи «Всесвіт», «Сучасність», у 

тому числі закордонні «Ukrainian Literature: A Journal of Translations» (видається 

науковим товариством імені Шевченка у Нью-Йорку), «Хорс», «Литаври», «Звено», 

«Зерна» (Німеччина). Журнали «Вітчизна», «Прапор», «Радянський письменник» 

також надавали свої шпальти англомовним перекладам, які, проте не вирізнялися 

системністю й чисельністю. 

Загальний огляд перекладів англомовної прози другої половини ХХ століття 

дозволяє розкрити певні (стійкі та динамічні) тенденції та основні закономірності 

розвитку перекладацького процесу в Україні, зумовлені історико-політичними 

чинниками, які визначили характер цих перекладів і засвідчили їх результативність. 

Це, по-перше, пов’язане з тим, що художній переклад кореспондував із потребами і 

пошуками літератури-реципієнта, заповнюючи лакуни на проблемно-тематичному, 

мовно-стильовому й жанровому рівнях. Здійснений контент-аналіз перекладів 

англомовної прози українською доводить, що домінантні позиції, які довгі роки 

надійно утримував роман, поступово отримують повісті й оповідання (включення в 
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широкий соціокультурний контекст перекладів фантастичної, детективної, 

пригодницької й художньо-документальної прози). Нові сценарії літературних 

текстів популярної словесності, орієнтовані на масового читача – споживача 

культури нового типу, засвідчили найвищу «читабельність» («readability») 

українських інтерпретацій англомовних творів відомих художників слова, які 

працювали в цих жанрах. По-друге, ескапістська функція такої літератури як реакція 

на відчуження людини від суспільства, втрату існуючих ідеалів і настанов стала 

мотивованою парадигмою розвитку жанрово-стильової палітри перекладів 

англомовної прози українською, які в добу руйнування моноцентричної доктрини 

соцреалізму культивували свої закони поступу, виконуючи роль «соціального 

регулятора» громадської свідомості, морально-психологічного стану суспільства з 

метою його подальшого естетичного розвитку. По-третє, мотивований добір творів 

для перекладу здійснювався через осмислення їх подвійного смислового 

навантаження, зумовленого тим, що вони виконували не тільки комунікативну, а й 

ціннісно-орієнтаційну функцію і, таким чином, мали свій «сутнісний сенс» 

(Ю.Барабаш). Це розкривалося через створення механізмів спільного з читачем 

сприйняття реальності на основі її міфологізації, створення альтернативних світів, 

згладжування деструктивних тенденцій, суперечностей та дисонансів, що 

спричинило скасування культурних ієрархій, стирання меж і знищення бар’єрів між 

масовою та елітарною літературами.  

У дисертації доведено, що цілеспрямований характер перекладацького вибору 

окреслюється головним смислотворчим мотивом, в основі якого – воля перекладача 

як здатність до вільного прийняття рішення, пов’язана з усвідомленим добором 

творів англомовної художньої прози, що через переклад встановлювала інший 

вектор художнього освоєння дійсності. З одного боку, йдеться про гуманістичний 

пафос перекладених творів, що розвивалися в напрямку соціально-філософської 

багатошаровості й були позбавлені ідеологічної чи ілюстративно-пізнавальної 

одновимірності, з іншого – про їх просвітницьку функцію, виховання естетичних 

смаків читача, прагнення максимально задовольнити його художньо-естетичні 

потреби. 

Отже, переклади англомовної прози українською, здійснені у другій половині 

ХХ століття, промовисто засвідчують якісно новий формат мислення та 

світосприйняття, набуваючи ознак іншої, новітньої естетичної комунікації, яка саме 

й обумовлює визначення тих чи інших параметрів перекладацьких уподобань. У 

зв’язку з цим спростовано тезу щодо абсолютної замкненості тексту оригіналу, 

можливостей його умовної автономізації як евристичного алгоритму перетворення у 

«поле методологічних» та інтерпретаційних «змагань» (Р. Барт). При цьому маємо 

зважати на особливості репрезентації новостворених зразків англомовної прози 

українською, які, попри визначені параметри, залишають відкритими ряд запитань.  

У парадигмі художньої творчості (перекладі) внутрішньостильові авторські 

системи зазнають істотних смислотворчих трансформацій, засвідчуючи про значні 

зміни, що відбуваються як на когерентному рівні (корелятивність за семантичними 

параметрами), так і на рівні когезії (співвіднесення образів, жанрових ознак, 

стилістичних засобів тощо). Своєрідними маркерами цих перетворень є «корекційні 
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за своєю суттю» (Ю.Барабаш) елементи нового змісту – історичні, соціальні, 

ідеологічні, які, запроваджуючись у семантичне поле першоджерела, поступово 

призводять до його переформатування. Це дає підстави стверджувати, що добір 

творів для перекладу має причинно-наслідковий характер – стосунки між вихідним і 

цільовим текстом (зближення / дистанціювання, спорідненість / відмінність) 

набувають значеннєвого наповнення, завдяки чому забезпечується реалізація 

інтерпретаційного задуму оригіналу. 

У третьому розділі – «Художній переклад другої половини ХХ століття з 

погляду феноменології і персонології» – розглянуто творчі постаті українських 

перекладачів Р. Доценка, Ю. Лісняка, М. Дмитренка, В. Митрофанова як 

найхарактеристичніших представників нової школи українського перекладу. На 

основі аналізу створених ними художніх версій, у тому числі й матеріалів з 

приватних архівів і видавничих фондів, розкрито перекладацькі концепції митців, 

визначено стратегії аргументації відібраних для перекладу творів англомовної 

прози. Простежено еволюцію художньої свідомості перекладачів через проекцію їх 

художньо-естетичного досвіду на ситуацію, обмежену рамками «залежність / 

вибір».  

Підрозділ 3.1. – «Феномен творчості Ростислава Доценка: світоглядно-

естетичні та художні константи» – присвячений аналізові перекладів 

Ростислава Доценка з погляду їх естетичних вимірів, творчого переосмислення 

митцем практик «утилітарного універсалізму», що було симптоматичним для 

українського художнього перекладу першої половини ХХ століття. Виступаючи 

проти унормованої узагальненості творчої особистості перекладача, Р.Доценко 

окреслює свою діяльність в історичній перспективі, ігноруючи поширені в радянські 

часи теоретичні підходи, засновані на «штучному підтягуванні» перекладацьких 

технік минулого до умов сьогодення. Як справжній майстер українського 

художнього слова, він спрямовує власні зусилля на подолання усіх проявів 

національної «неволі», коли перешкодою була відсутність «високого» і 

«середнього» стилів у літературі, яку зазвичай було компенсовано за рахунок 

доместикації («одомашнення»), використання перекладацьких штампів, незвичної 

для сучасного читача мови. У зв’язку з цим Р. Доценко створює власну 

перекладацьку платформу, наголошуючи на важливості функціонування 

українського слова як головного чинника формування нації в умовах 

бездержавності. 

Місце та роль Р. Доценка в художньо-стильовій парадигмі української 

літератури другої половини ХХ сторіччя з’ясовано через філософсько-світоглядний 

«внутрішній» дискурс митця, що розгортався на рівні інтуїції й увійшов в авторську 

свідомість як науково узагальнена філософська рефлексія екзистенціалізму. Потреба 

відчути й зрозуміти свій час, «не виходячи з нього», а рухаючись назустріч 

сучасності, значною мірою позначилась на формуванні естетичної платформи 

митця, відповідно до якої здійснювався діалог із власним «Я» та «Іншим» 

(соціумом), що резонував у його художній свідомості «дисбалансом» між ідеалом та 

суспільно-політичними й соціальними реаліями доби.  
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Визначено принципи перекладацької концепції Р.Доценка, а також характер 

мотивації добору творів для перекладання, до яких відносимо: 1) категоричне 

заперечення підрядника; 2) відмову від здійснення будь-яких перекладів на 

замовлення; 3) повне неприйняття буквалістичного перекладу; 4) спростування 

насаджуваної згори «канцелярської тотожності» з оригіналом; 5) вихід за межі 

«літературно-унормованого» словника, що співвідноситься з прагненням до 

екологізації українського слова, глибини стилістичного діапазону й джерельної 

прозорості синтаксису. Чисельні критичні репліки, виступи Р. Доценка на сторінках 

періодичних видань щодо чистоти української культури, спрямовані проти її 

спланованого спотворення й нищення в умовах псевдодержавницького існування, 

апелювали до пошуків правди, творчої індивідуальності, визначення форм 

мистецького самовираження, тяжіння до власного коріння, відмови від канонів 

мистецтва соцреалізму (рубрика «Слово про слова» у журналі «Україна» (1964), 

«Клуб одвертих розмов» у «Вітчизні» (1971), в рамках яких з’явилися статті «Мовна 

бистрінь і словникова нетеча», «Гемінгвей – якого маємо і не маємо» та ін.).  

Встановлено, що органічною частиною Доценкової мистецької спадщини як 

інтерпретатора були переклади творів ірландської літератури, репрезентовані у його 

доробку антологією новели, до якої увійшло більше п’ятдесяти творів різних 

авторів, збірками фольклору – «Ірландські народні приказки і прислів’я» (1982) та 

«Казки Смарагдового острова» (1987). Виявлений інтерес перекладача саме до 

культури цієї країни зумовлений визначеною його громадським досвідом мотивацією 

щодо відродження своєї національної культури й самосвідомості через осмислення 

паралелей ірландської історії з українською минувшиною – у ставленні метрополії 

до своєї колонії у «ближньому зарубіжжі», її політиці «винародовлення меншого 

брата», використанні його духовного потенціалу для власного самозбагачення тощо. 

Інший чільний сегмент у творчій біографії Р.Доценка посідають переклади 

художніх творів представника «втраченого покоління» в американській літературі, 

нобелівського лауреата В. Фолкнера з його психологічним світобаченням, 

філософсько-гуманістичною концепцією мистецтва як зображення високих 

духовних істин – любові, честі, гордості, співчуття і самопожертви (романи, повісті 

й оповідання «Домашнє вогнище» (в українському перекладі «Зійди, Мойсею» («Go 

Down, Moses»), «Порушник Тліну» («The Intruder in the Dust»), «Крадії» («The 

Reivers»), «Троянда для Емілії» («A Rose for Emily») та ін. Проаналізовано 

особливості відтворення Р. Доценком авторського стилю письменника (складність 

фолкнерівської композиції, детективність сюжету, специфічне розв’язання проблем 

часу і простору, гротеск і символіка як домінантні засоби художнього 

узагальнення); обґрунтовано звернення перекладача до художнього світу 

американського прозаїка, що зумовлене, по-перше, сумірністю і духовною 

спорідненістю поглядів художників слова на природу буття й по-справжньому 

лицарською позицією в жертовному служінні мистецтву (це декларовано у крилатих 

образних сентенціях і афоризмах); по-друге, пов’язаними з інтенсивністю 

абстрагування думки їх внутрішніми монологами, коли останні виконують функцію 

медіума, який промовляє від імені громади з метою актуалізації власного ставлення 

до універсальних екзистенційних питань (граматично виявлений від першої особи 
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виклад тексту через використання займенників «ми»/«we»); по-третє, широтою 

діапазону та експресивністю фрази письменника, що викликають певні труднощі 

для перекладу.  

Приховані художні інтенції автора оригіналу Р. Доценко розкриває через: 

1) забезпечення тексту перекладу численними соціально-філософськими 

ідеологемами, що визначають мотивну структуру фолкнерівських романів і 

оповідань (відчуження (alienation), страждання (suffering), каяття (penitence, 

remorse), самотність (loneliness), шаленство (fury), духовна порожнеча (emptiness), 

фатальність (fatality), печаль (gloom), темрява, присмерк (darkness, twilight), 

провалля (abyss)та ін.); 2) використання лексичних одиниць з відтінками 

невизначеності або незакінченості («або», «або що», «щось», «як його там», 

«здається», «полу-», «напів-», – «or», «either or», «something», «whatever it is», «it 

seems/ seemed to be» midchewing», «midsnore», «halfreclining», «halfdоne» та ін.); 

3) збереження стилістичної структури оригіналу, його ритмічного й графічного 

малюнку (великогабаритність, «пролонгованість» фрази, особлива перекладацька 

увага до розділових знаків), зумовлене поєднанням у цих творах теперішнього й 

минулого, конкретного й абстрактного, думок і вчинків тощо; 4) кількісне 

використання часових маркерів («then», «soon after»  – «потім», «згодом» та ін.), що 

також увиразнюють темпоритм оповіді, підкреслюючи ефект її рухливості та 

імпульсивності; 5) вдале ситуативне вживання стилістичних конструкцій з 

фразеологічними алюзіями і поширеними метафорами, авторських неологізмів, 

композитів, які не є літературною нормою («Go Down, Moses» – «Зійди, Мойсею; 

«just get the womenfolks to working at it» – «вдайся до жіноцтва»; «we all knew Boon’s 

marksmanship» – «та й ми всі знали, який з Буна стрілець»; «Howdy? Jefferson!» – 

«Здорові були, хлопці! Як ся маєш, Джеферсоне?); 6) контекстуальне використання 

лексем і словосполучень (англ. «said» – «сказав»: проголосив, відказав, запевнив, 

заявив, зауважив, відповів, зронив, вигукнув, пробелькотав, лайнувся, відсапнув, 

відрізав, кинув, вразився, буркнув, зауважив, повторив, нагадав, докінчив, хмикнув, 

гримнув тощо); 7) вкраплення фольклорних джерел («you ride to hell back here»– 

«тільки-но помітиш, що пахне смаленим»; «stole away!» – «ач, аж куди забіг»; «I’ve 

been away from home a whole damn month. – « я не був удома цілий місяць, цур йому 

пек!» та ін.); 8) застосування лексичних модуляцій, семантичних замін 

абстрактного / конкретного, загального / часткового, наближуючи іншомовний текст 

до сприйняття українським читачем: «the baseball game» – ганяють м’яча»; «the idea 

оf economy» – господарство; «Doctor Peabody’s office– «Кабінет лікаря Пібоді; 

«Much obliged»– «Красно дякую» тощо). 

Отже, співмірність мовних регістрів оригіналу й перекладу на всіх рівнях 

тексту детермінована здатністю Р.Доценка віднайти для кожної конкретної ситуації 

чи контексту єдиний, найбільш відповідний еквівалент, яким окреслює 

спроможність гармонійно відтворювати розмаїття стильової матриці творів 

англійського прозаїка й утверджувати багатство і можливості української мови.  

У підрозділі 3.2. – «Перекладацький код Юрія Лісняка: онтологічна 

реставрація минулого» – визначено «авторські» стратегії перекладу Юрія Лісняка, 

серед яких вирішальним є моделювання у перекладі «нової реальності» через 
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готовність до сприйняття мозаїчної цілісності умовно-реального світу іншомовного 

художнього тексту. 

Ю. Лісняк зараховував себе до славної когорти перекладачів-шістдесятників із 

визначеною естетичною позицією щодо власної перекладацької творчості. 

Просвітницький пафос діяльності перекладача, одна зі зворушливих сторінок якої – 

перекладацька праця в умовах заслання, випромінює досконалий образ його 

художнього світу, зумовлений естетичними настановами, мовним і жанровим 

розмаїттям перекладених творів світової класики з англійської, німецької, чеської, 

французької, словацької мов. Ліснякова візія перекладацької місії засадничо 

заґрунтована у баченні світу як основи розвитку національної культури і викликана 

головною настановою митця: підвищити статус української мови, яка довгий час 

перебувала на маргінесі суспільного життя в своєрідній опозиції до російської. 

Розмірковуючи про стан українського перекладу як чинника національної культури, 

який «був і є справжньою ділянкою фронту боротьби за Україну» (Ю. Лісняк), 

митець свідомо залучає себе до перекладацького «загону», який активно діяв на 

«полі бою» за українське слово. Послідовник ідей видатних представників школи 

українського перекладу (М. Лукаш, Г. Кочур, Р. Доценко), Ю. Лісняк сповідує їхні 

філософські та моральні принципи як у творчості, так і в житті, й на їх основі 

вибудовує свою перекладацьку концепцію, яка окреслюється принципами добору 

текстів з представленою в них тематикою в різних ракурсах і часових вимірах, 

прагненням через образну трансформацію мислення, метафоричне бачення світу в 

його складності й універсальності відкрити українському читачеві справжню 

художню реальність іншомовного художнього твору.  

Акцентовано на особливостях підходів Ю. Лісняка до вибору творів для 

перекладу, їх «сутнісних сенсах», що вияскравлює складений автором реєстр («wish 

list ), до якого автоматично включено тексти, які «промовляють» до душі, щоб потім 

їх відчути, «перейнятися способом авторського мислення, писання і темпераменту. 

Практичне втілення «стилістичного нюансування» прози всесвітньо відомих 

прозаїків здійснюється через вдале використання перекладачем іронії, м’якого 

гумору, гри слів, поєднання елементів психологічного формату, особливостей 

художньо-естетичного мислення, конкретних історичних реалій тощо. 

Моделювання в перекладах Ю. Лісняка «нової реальності», прагнення надати 

відтвореним «у новому обличчі» художнім текстам щільної фактури, динаміки, 

стереоскопічності здійснюється через проекцію ідентичності історичної епохи на 

етнографічному рівні, що детермінується вибагливістю (від художнього чуття 

мовної культури) перекладача (Р. Доценко). Діалог Ю. Лісняка з автором 

першотвору відбувається на рівні осмислення ним поняття «Homo faber» – «людина 

продуцент», яке трансформується у площину «людина-мовець». Метою такого 

діалогу для перекладача є скорочення дистанції між смислами, закладеними 

автором у творі та їх значеннями в перекладі; стилізація інтелектуальних пошуків 

митця в контексті тієї епохи, в якій він творив, і, як наслідок, прагнення бути 

почутим, мати відповідь і знову «відповідати», поки естетична комунікація не 

матиме смислового завершення. Саме в такий спосіб здійснювався його переклад 

прозових творів Е. По, коли «скорочення відстані» починалося вже на етапі 
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знайомства з оригіналом, під час першого його прочитання, коли перекладач 

опиняється в спільному семантичному полі з автором. Процес перекладу, як і процес 

активного читання, Ю. Лісняк визначає рівнем контексту, необхідністю пошуків 

прихованих у тексті значень, елементів присутності реального та фікційного. 

Освоєння Ю. Лісняком прози Е. По було викликане потребою часу, оскільки 

мала проза цього письменника виявилася найбільш сприйнятливою до нових 

підходів, що стали відповіддю на виклики доби. Саме образотворчі потенції цього 

«мобільного жанру» з приматом динамічних фрагментарних форм над розлогими 

художніми конструкціями є найбільш універсальними і відповідними в контексті 

переломних епох. Внутрішньофілософська переорієнтація, основу якої складає 

зменшення віри в раціональне, тяжіння до символіки, притчевості, алегорій, 

фантастичної трансформації об’єктивної дійсності, наголошувала на необхідності 

синтезу реального та умовного світів, що збігалися з епохальним відкриттям сфери 

неусвідомленого, яке істотно змінювало обшири людського духу, зумовлені 

деструктивною сутністю історичної доби автора (криза раціоналізму) і перекладача 

(криза соцреалізму). 

Особливостями перекладацької практики Ю. Лісняка, втіленої також і в 

«фактах» добору творів малої прози Е. По належить вважати: 1) поєднання методу 

буквального перекладу з лексичними і семантичними трансформаціями:(«Не 

закладайся з чортом на власну голову» або «Оповідка з мораллю», – «Never Bet the 

Devil Your Head»); 2) онаціональнення англомовних власних назв («a parable in 

Powhatan» – притча в «Паугатан», «new views in Cock Robin» –  нові погляди в 

«Щиглику», «transcendentalism in Hop o’My Thumb» – трансценденталізм у 

«Мізинчику» та ін.); 3) збереження ритму оригіналу («At five months of age, аt six 

months, аt seven months, аt eight months– «В п’ять місяців , в шість місяців, в сім 

місяців, у вісім місяців); 4) графічна репрезентація окремих моментів першотвору 

(курсив, напівжирний шрифт, копіювання пунктуаційних знаків тексту оригіналу 

тощо); 5) відображення «промовистих імен» персонажів («Dammit»– «Достоббіс»); 

6) вдале використання просторіч («wicked jokes» – «лихі жартики», «evil talk» – 

«злостиві балачки», «ridiculous manner» – «чудернацький манір», «unhappy Dammit» 

– «сердега Достоббіс» та ін.). 

Отже, інтерпретаційна позиція Ю. Лісняка, визначившись, передусім, історико-

культурним контекстом, окреслена на всіх текстових рівнях – від вербального 

зображення контамінованої мови персонажів, гри слів, інтонації й ритму оригіналу 

до досягнення повної гармонії змісту і форми. Зважаючи на те, що переклад завжди 

кореспондує із подіями в літературі-реципієнті, перекладач постає не лише як 

майстер відображення оригіналу, а й як активний учасник самого літературного 

процесу. 

Підрозділ 3.3. – «Інтеркультурна модель перекладу Миколи Дмитренка» – 

пропонує дослідження культурогенезису авторської концепції українського 

перекладача Миколи Дмитренка», позначеної естетизацією мистецтва, пошуком 

нових форм художнього самовираження, пов’язаних із класичним розумінням 

поняття авторства, що включає вивчення індивідуально-суб’єктних оцінок 

сприйняття «особистісного авторства» (О. Максютенко). Одним із пріоритетних 
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показників тут є ідея авторитету, позначена креативністю і мистецьким 

самовираженням. А відтак уявлення про авторитет формуються через тексти іншої 

культури. В іншомовній версії перекладач виступає митцем, який має власний голос, 

індивідуальність та унікальну, відмінну від інших, стильову манеру. Хоч перекладач 

не зараховує себе до покоління шістдесятників, його мистецька позиція завжди була 

і є такою, щоб живою, літературною українською мовою донести до сучасного 

читача художній стиль творів іншої культури. 

У доробку М. Дмитренка, в основному, прозові переклади, серед яких вагоме 

місце посідають зразки детективного жанру А. Конан-Дойла, а також твори 

О’Генрі, Майн Ріда, Марка Твена, Джона Уейна, Рафаеля Сабатіні, Безіла Девідсона. 

Перекладач активно працює над новими перекладами А.Конан Дойла; на 

замовлення видавництва «Країна мрій» перевидає здійснені ним українські версії, 

зокрема «Скандал у Богемії» («A Scandal in Bohemia»),«Спілка рудих» («The Red-

headed League»), «Встановлення особистості» («A Case of Identity»), «Таємниця 

Боскомської долини» («The Boscombe Valley Mystery»), «П’ять апельсинових 

зерняток» («Thе Five Orange Pips») та ін. Добір саме цих творів для перекладу (факт, 

який має не кількісний, а сутнісний сенс – Ю. Барабаш) М. Дмитренко пояснює тим, 

що детективна проза легко читається і провокує читача до логічного мислення, 

дедукції, обґрунтування думок та індуктивних суджень. 

Перекладач завжди орієнтується на «зустріч» із читачем, проектуючи ціннісні 

площини тексту на його інтелектуальний досвід, відкриваючи, таким чином, 

активний, вільний, нічим не обмежений доступ до істинного смислу відтвореного 

ним авторського тексту. Незважаючи на стриману оцінку власної ролі 

«компілятора», яким є перекладач, М. Дмитренко демонструє своє авторське 

перекладацьке «Я», яке відображає його перекладацьку індивідуальність.  

Основу авторської моделі перекладу М. Дмитренка формує поєднання 

суперечливих властивостей, пов’язаних з тяжінням до індивідуально-орієнтованої 

позиції автора оригіналу, переосмисленням традиційної ролі перекладача як 

виконавця, а також розумінням професійного статусу перекладача в умовах 

сьогодення. М. Дмитренко враховує соціально-історичний контекст, діалектичне 

співвідношення об’єктивного й суб’єктивного в перекладі; йому притаманне 

розуміння перекладу як «живого витвору» літератури, що з однієї культури творчо 

трансформується в контекст іншої культури, вступаючи з ним у тісну взаємодію й 

забезпечуючи тим самим своє функціонування у ньому.  

Зроблений М. Дмитренком вибір дозволив визначити власну перекладацьку 

творчість як націленість на майбутні художні відкриття. Опрацьовані перекладачем 

підходи до відображення оригіналу виражають його «авторську волю», реалізовану 

у виваженому підході до першотвору (абсолютизація авторського контексту), 

заснованому на мовно-стилістичному нюансуванні першоджерела за умов 

позитивного ставлення до автора оригіналу; збереження усіх закладених смислів з 

трансформацією лише лексичної форми їх вираження (прийоми калькування, 

транскодування, контекстуальної заміни, смислового розвитку, антонімічного та 

описового перекладу та ін.), які використовуються в основному для передачі 

безеквівалентної лексики.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%27%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%A0%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96
http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_adventures_of_sherlock_holmes__ua.htm#01
http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_adventures_of_sherlock_holmes__ua.htm#02
http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_adventures_of_sherlock_holmes__ua.htm#04
http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_adventures_of_sherlock_holmes__ua.htm#04
http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_adventures_of_sherlock_holmes__ua.htm#05
http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_adventures_of_sherlock_holmes__ua.htm#05
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Контент-аналіз перекладів А. Конан Дойла «Людина з Бейкер-стріт», до якої 

увійшло 11 оповідань, показує, що настанова перекладача на абсолютне збереження 

авторського тексту простежується, по-перше, на структурному рівні (послідовність 

розділів, форм внутрішніх діалогів), по-друге, у відтворенні графічної оболонки 

тексту (оформлення листів, авторських посилань, поданих латинською мовою з 

використанням курсиву, підкреслень тощо), по-третє, на лексичному рівні (повні 

лексичні еквіваленти). Визначено також деякі тематичні зсуви в перекладі, які 

виникають унаслідок втрати окремих денотативних відношень – надання переваги 

конотації за рахунок денотації («The J.P. » – «Мировий суддя», Queen Anne house, 

which bears the date of Malplaquet upon the lintel of the door»– «будинку в стилі 

королеви Анни з датою битви під Мольплаке над дверима»), взаємодії мовних і 

культурних параметрів певної спільноти через врахування «культурних сценаріїв» 

(«cultural scripts»). 

М. Дмитренко чітко усвідомлює мовленнєві стратегії, властиві англійській 

мовній культурі, базовані на притаманних їй правилах «позитивного мислення» 

(«positive thinking»), «самовозвеличення» («self-enhancement»), «незалежності» 

(«autonomy»), «гарного самопочуття» («feel good»), саме чим обумовлена лексична 

відповідність його перекладу. Перекладач відчуває усі тонкощі оповідної манери 

англійського письменника з усіма притаманними особливостями детективного 

жанру, що здійснюється через органічне поєднання вигаданості подій зі 

скрупульозною точністю і предметністю подробиць і деталей, за допомогою яких  

автор зображує головних персонажів. 

Етнолінгвістичний підхід М. Дмитренка до аналізу мовних явищ підтверджує 

повне збереження структури першотвору, неприйнятність «вульгаризації думки» 

оригіналу, прагнення до повного розкодування втілених у ньому контекстів. Розлогі 

міркування перекладача над явищами неперекладності перетворюються у 

багаторазове повернення до першотвору через аналіз рецепційного середовища як 

концентрацію очікуваних реакцій та ймовірних оцінок майбутнього реципієнта, 

спосіб зреалізувати власну візію іншомовного літературного твору в його цілісності 

й актуальності щодо часової та культурно-історичної перспективи. Це дає підстави 

заявляти про абсолютне рецептивне осягнення перекладачем тексту оригіналу, 

домислювання та уявне «дописування» його атрибутивних ознак, завдяки чому 

здійснюється повноцінне заповнення наявних у ньому прогалин або лакун. При 

цьому перекладач враховує внутрішньо-особистісні запити можливих реципієнтів, 

співвідносячи їх із власними стереотипами осмислення образно-тематичних та 

стильових особливостей першотвору. 

Підрозділ 3.4. – «Смислотворчі ініціативи Володимира Митрофанова: 

аксіологічна домінанта перекладу» – конкретизує засадничі особливості 

перекладацької концепції Володимира Митрофанова. Суть її – у пошукові можливих 

значень та декодуванні прихованих символів тексту, що розгортається як 

контекстуально вартісне джерело пізнання певної епохи, а також як простір для 

смислотворчих перекладацьких ініціатив. Дібраний для перекладу художній твір для 

перекладача – функціональний у національному літературному процесі і 

співзвучний йому. 
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Творча діяльність В.Митрофанова представлена перекладами англійських та 

американських прозаїків М. Твена, Е. Гемінвея, М. Ріда, Т.Капоте, Р. Бредбері,            

Г. Бічер-Стоу та ін. В дисертації показано, що такий вибір не тільки культивував 

вишукані естетичні цінності й художні захоплення, обумовлені зростанням 

читацьких запитів, а й наголошував на зміненому статусі перекладача в українській 

культурі другої половини ХХ століття, коли сприйняття автора стає більш 

нейтральним, твір відокремлюється від нього, наповнюючи значенням «все його 

буття» (П. Рікер). Така відокремленість свідчить про те, що перекладач одержує 

власний досвід через освоєння «чужого» (досвіду автора), що набуває 

денотативності, особливо за наявності часової дистанції, а отже – світоглядної, 

психологічної та аксіологічної.  

Автор низки праць із теорії та практики перекладу (статті «За творчий пошук», 

«Запрошення до суперечки», рецензії на переклади з англійської І. Корунця, Л. 

Солонько, М. Харенка та ін.), у яких сугестовано основоположні його категорії й 

запропоновано власні інтерпретаторські концепції, В. Митрофанов засвідчує тонке 

відчуття мови автора оригіналу та адекватну реакцію на його поклик. Перекладацька 

і редакторсько-видавнича практика В. Митрофанова визначила ключові вектори 

його рецензійної майстерності – виявити в роботі перекладача «похибки й 

недогляди» (використання мовних штампів, калькування невластивих українській 

мові слів і виразів, невиправдане «обважнення плину» оригіналу, «зайва книжність», 

«стилістична кострубатість» тощо) й тим самим сприяти «поліпшенню і 

вдосконаленню тексту». Перекладач слушно застерігає від небезпеки механічного 

перекодування іншомовного тексту, вважаючи «словниковий» переклад 

філологічним обмеженням і методологічною помилкою. У зв’язку з цим 

декодування В. Митрофановим авторської думки здійснюється через: 1) 

майстерність (відчуття інтуїції, аніж «голої» техніки); 2) перекладацький такт 

(заперечення будь-яких проявів волюнтаризму й, отже, так званих «відсебеньків»); 

3) подолання штучності перекладу (органічність звучання з максимальною 

відповідністю оригіналові, ретельний добір мовних засобів, регламентований 

почуттям міри й художнього смаку); 4) відтворення «духу» оригіналу (дотримання 

принципу еквівалентності з виключенням можливих різночитань і двозначностей).  

Для В. Митрофанова гармонійним способом увиразнення «цілепокладання» 

обраного для перекладу твору («Dandelion Wine» – «Кульбабове вино», «Uncle 

Tom’s Cabin» – «Хатина дядька Тома», «All the King’s Men» – «Все королівське 

військо», «The Headless Horseman» – «Вершник без голови», «The Grass Harp» – 

«Лугова арфа», «Breakfast at Tiffany’s– «Сніданок у Тіффані», «A Farewell to Arms» – 

«Прощавай, зброє!» та ін.) є компромісне його сприйняття: суб’єктивна оцінка 

тексту ним не заперечується, а конкретизується й ускладнюється, натомість 

об’єктивна – персоніфікується, враховуючи емоційні враження і тривалий 

естетичний вплив на цільового читача. Таким чином, функції перекладача 

трансформуються й розширюються: крім осмислення фактичного змісту оригіналу, 

який концентрується на пошукові первинного смислу, В. Митрофанов наголошує на 

необхідності вивчення інших його «атрибутів», що у своїй сукупності формують 

творчий процес перекладу (вибір мовних засобів відповідно до стилю першотвору, 
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ситуативне бачення внутрішніх законів його окремих явищ та подій, розстановка 

смислових акцентів, оптимальне збереження архітектонічної структури оригіналу, 

експліцитне витлумачення відповідних текстових явищ тощо). Разом із тим,                 

В. Митрофанов окреслює через акт перекладу нові грані твору оригіналу, вписуючи 

його в загальний культурний, естетичний та ціннісний контекст. З одного боку, 

можна визнавати, що перекладач привласнює текстову структуру оригіналу, з 

другого – асимілює створений ним текст у загальний культурно-історичний 

контекст, а тому його власне сприйняття стає частиною складно синтезованого 

погляду на вихідний текст. 

У дисертації окреслені визначені в часовій перспективі сегменти 

перекладацької комунікації В.Митрофанова: у центрі – художній світ літературного 

твору, навколо – множинна і постійно відкрита до ускладнення рецептивна 

площина. Такою стала для перекладача творчість Е. Гемінґвея («Старий і море», 

«Сніги Кіліманджаро», «Райський сад», «Острови в океані», «Прощавай, зброє!») – а 

саме осмислення його «принципу айсберга», проектованого на художній твір, і, 

відтак, на переклад: митець не повинен говорити все, більша частина змісту має 

бути закладена у підтексті. Отже, створюючи свій окремий метадосвід, утілений у 

художній свідомості, перекладач проектує власні емоційні пережиття на 

імпліковану автором оригіналу художню реальність, що надає йому можливість 

відтворювати тексти не «кодифікованою» мовою, а такою, що має широкий діапазон 

інтерпретації. У зв’язку з цим пізнавально-естетична місія перекладу визначається 

В. Митрофановим як синтетичний дискурс культурологічної комунікації, кожний 

об’єкт якої «обростає живою плоттю мистецької наснаженості» (Ю. Лісняк), що ще 

раз актуалізує думку про збалансоване співвідношення першотвору і перекладу на 

ідейно-змістовому та мовно-стилістичному рівні. Це реалізується через:                          

1) римо-ритмічне доповнення окремих слів та словосполучень («у Мілані, Флеренції, 

Римі, Мессіні, Таорміні...» – «Milano, Firenze, Roma, Napoli, Messina, Taorminа»; «де 

ви бували, що поробляли?»  – «where did you go and what did you do?»; «отам і отам, 

а тепер отут і отут» – «there, and there,… now over here and here» та ін.);                           

2) декодування поетичного підтексту оригіналу шляхом відтворення образності 

авторської мови («темні гори з обрідною зеленню на схилах» – «brown mountains 

with a little green on their slopes»; «виноградні лози пустили зелені пагінці» – «small 

green shoots on the vines»; «star-powdered sky» – «всіяне зорями небо» та ін.);                                 

3) контекстуальну заміну та декомпресію мовних елементів («said» – «мовив», 

«відказав», «прошепотів», «гукнув», «сказав», «запитав», «пробурмотів», 

«закричав», «волав», «промовив», «простогнав», «повідомив», «поінформував», 

«відрубав», «процідив крізь зуби»; «дасть тобі чосу» – «would fix my wagon»; «не міс 

Траляля, а місіс Трулюлю» – «to be called Mrs. Something Another» та ін.);                           

4) згладжування рівня диспаратності промовистих імен і назв («Малюк Даффі» – 

«Tiny Duffy»; «Ласунчик Ларсон» – «Sugar Boy»; «Шоколад» – «Hershey»; «місцевий 

клуб» – «the 4-H Club» та ін.); 5) відтворення ритму оригіналу у поєднанні з 

інтонацією, що визначається порядком слів, логічним наголосом, пунктуацією тощо.  

Важливою для В.Митрофанова постає проблема розуміння засобів адресації 

перекладу – загальної чи конкретно-особистісної, які розкривають внутрішні й 
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зовнішні параметри функціонування створеного ним тексту. Орієнтація на живий 

відгук читача розкриває перед перекладачем можливості скоригувати власне 

сприйняття та інтерпретацію обраного для перекладу твору, простежити проблему 

його статики та динаміки, що корелюючи з парадигмою «відкритої суб’єктності» 

(О.Устюгова), переводить рецептивне поле перекладацьких відчуттів та вражень у 

площину нескінченості й невичерпності. Пошук можливих значень та декодування 

прихованих символів становить для В. Митрофанова чи не найбільшу інтригу 

перспективного перекладу, завдяки чому первинний смисл твору розкриває простір 

для смислотворчих ініціатив. Саме читач для В. Митрофанова є константою у 

визначенні смислового континууму твору, і факт його відгуку на певне літературне 

явище актуалізує проблему перекладацького вибору. Прагнення В. Митрофанова 

побачити оригінал очима автора, відчути в кожному конкретному випадкові перебіг 

його думки свідчить про те, що онтологічна готовність перекладача до сприйняття 

нового художнього простору за глибиною розгортання фікційного світу є 

рівноцінною авторському задумові в момент творення тексту першоджерела. Таким 

чином, дослідження особливостей мовностилістичної та культурологічної 

актуалізації англомовного твору у власне текстовому перекладі, як показало його 

вивчення, виступає для В. Митрофанова своєрідним екскурсом до осмислення 

глибинних процесів механізму перекодування змісту художнього тексту взагалі.  

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено та систематизовано основні положення і результати 

дослідження авторських концепцій англомовного прозового перекладу другої половини 

ХХ століття у компаративному аспекті, обґрунтовано мотиваційний алгоритм добору 

творів для перекладу відповідно до внутрішніх назрілих потреб літератури-

реципієнта.  

Проблеми взаємодії між літературами у зовнішніх і внутрішніх виявах 

висвітлено з позицій розуміння місії перекладу в сприймаючій літературі. Виявлені 

аналогії між розвитком порівняльного літературознавства і перекладом як формою 

міжлітературних взаємин засвідчують виняткову роль останнього у створенні 

адекватної концепції національної літератури, спрямованої на подолання 

провінційності й односпрямованості через розвиток власних традицій з подальшою 

їх інтеграцією у світовий контекст. Визначений у дослідженні теоретико-

методологічний погляд розкриває новий кут розуміння перекладацької парадигми, 

суть якої у її рецепційній, комунікативній функції як «формуючій силі» (С.Басснет) 

у розвитку літератури-реципієнта.  

Застосування комплексу методів, зокрема порівняльної інтерпретації та контент-

аналізу, дозволило виокремити основні типологічні моделі перекладів Р. Доценка, 

Ю. Лісняка, М. Дмитренка, В. Митрофанова. Присутність в українському культурному 

контексті другої половини ХХ століття англомовних перекладів була відповіддю на 

виклик часу, в якому формування нової естетичної свідомості відбувалося через 

метамову художньої літератури. При цьому, як показав опрацьований матеріал, 

загострювалися питання, пов’язані з принципами добору творів для перекладу, 

способів утілення форм і засобів їх організації та багатоголосся можливих 

інтерпретацій. Робота з перекладацькими архівами дозволила окреслити «сутнісний 
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сенс» такого добору, визначити цілі та мотивації, відповідно до яких вибудовується 

структурована модель естетичної комунікації між автором першотвору і 

перекладачем. 

У дисертації показано, що персоналістський вектор «автопортретів» Р. Доценка, 

Ю. Лісняка, М. Дмитренка, В. Митрофанова детермінується «презумпцією 

ідентичності» (У. Еко), згідно з якою переклад – це перемовини, у яких одночасно 

співіснують дві протилежні тенденції: перша веде до максимального збереження 

ідентичності твору, друга – наближає до читача, прагнучи зробити перекладений 

твір фактом літератури-реципієнта. Останнє підводить до визначення «чинника 

ідентифікації індивіда» – суб’єкта перекладу (особистості перекладача) за 

радикальної відмови від урахування «чинника засобів» (процесу перекладу). З цим 

пов’язані теоретичні пошуки й осягнення закономірностей розвитку художніх явищ, 

заснованих на порівняльному зіставленні оригіналу та перекладу, визначенні 

змістової конфігурації останнього з метою отримання емпіричних узагальнень. 

Таким чином, перед перекладачем відкрита невичерпна рецептивна перспектива, 

позначена свідомим творчим рефлексуванням «для чого й заради якої мети» він 

надає текстові оригіналу нового «життя» (діяльнісний «вигляд причинності»).  

Телеологічне розуміння перекладу пов’язуємо в роботі з ключовою ідеєю 

скопос-теорії, згідно з якою успіх будь-якої діяльності визначається якісним і 

кількісним вимірами досягнутої мети. Апеляція до перекладача, його 

персоналізованого «Я», інтегрованого у створений ним текст, як показує 

дослідження, набуває актуальності, відкриваючи нові можливості для 

максимального зближення його словесно-естетичного світу з індивідуальним світом 

реципієнта іншомовного художнього твору. Останнє цілком вписується у відкриту 

типологічну модель Дугласа Робінсона, яка в контексті сприймаючої літератури 

виявилася для нас найбільш придатною. Артикулюючи історичні, національні, 

ідеологічні й суспільні суперечності, зіткнення в рамках імперської культури 

колоніальних й антиколоніальних інтенцій, перекладна література, як показало її 

вивчення, виступила полем культурно-естетичного та соціального протистояння, що 

дало підстави для усвідомлення перекладу як засобу естетичного опору, 

конструктивного модусу подальшого формування й розвитку національної поетики, 

міркування над «місією» дібраних для перекладу творів. 

Компаративний дискурс інтеркультурної моделі проаналізованих українських 

перекладів англомовної прози другої половини ХХ століття, виконаних Р. Доценком, 

Ю. Лісняком, М. Дмитренком, В. Митрофановим виразно артикулює новий формат 

інтерпретацій, окреслюючи ознаки активного проникнення в контекстуальний 

простір «Іншого». У цьому контексті вони виступають своєрідною 

«надінтерпретацією», проекцією рефлексій автора на візії перекладача / читача, 

репрезентуючи в такий спосіб своє нове «обличчя» і новий тип «інобуття» («Зійди, 

Мойсею» («Go Down, Moses»), «Крадії» («The Reivers»), «Троянда для Емілії» («A 

Rose for Emily»), «Не закладайся з чортом на власну голову» («Never Bet the Devil 

Your Head»), «Райгітська загадка» («The Reigate Puzzle»), «Остання справа Холмса» 

(«The Final Problem»), «Прощавай, зброє!» («A Farewell To Arms»), «Кульбабове 

вино» («Dandelion Wine»), «Все королівське військо» («All the King’s Men») та ін.) 

http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_memoirs_of_sherlock_holmes__ua.htm#06
http://www.ae-lib.org.ua/texts/doyle__the_memoirs_of_sherlock_holmes__ua.htm#11
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Процес сприйняття іншомовного твору розкриває подвійну природу особистості 

перекладача: з одного боку, це намагання відкрити і пізнати щось нове, з другого – 

прагнення якомога щільніше увійти в діалог з автором оригіналу з метою 

ідентифікації власного досвіду і завданням надати процесові перекладання 

усвідомленого, цілеспрямованого характеру. Це особливо помітно в роботі 

українських перекладачів Р. Доценка, Ю. Лісняка, М. Дмитренка, В. Митрофанова. У 

дисертації доведено, що творчість перекладача одночасно є мобільним 

«пересуванням» створеної ним художньої версії у її специфічно організованій 

розповідній площині. При цьому висвітлення природи творчої індивідуальності 

перекладача здійснюється через визначення дефініційних характеристик поняття 

особистості у загально-філософському сенсі, в аспекті соціально-культурних 

якостей, сформованих у процесі історично конкретних видів діяльності. 

Аналіз українського художнього перекладу англомовної прози другої половини 

ХХ століття у його кореляції з національним літературним процесом, зокрема, 

явищем шістдесятництва, засвідчив активне функціонування їх в національному 

літературному просторі на різних рівнях: 1) ідейно-тематичного оновлення;                  

2) духовного збагачення; 3) жанрово-стильового розмаїття. 

Поєднання сюжетних проекцій минулого, сучасного й майбутнього в 

перекладах означеної доби ілюструє певну розфокусованість їх наративної 

структури. Це особливо помітно у кризових ситуаціях розвитку, коли через 

лінгвістичний етноцид вітчизняна культура зазнавала численних деформацій і 

зводилася до рівня провінційної субкультури з «хронічним браком багатьох ланок та 

функцій» (Р.Доценко). Як переконує опрацьований матеріал, жанрова-стильова 

картина українських перекладів англомовної прози не тільки актуалізувала 

модерністичні тенденції, засновані на загальногуманістичних ідеях, переосмисленні 

онтолого-антропологічного стану сучасної дійсності, а й утвердила ідею синтезу 

модерної форми і національно-народницької традиції. Репрезентована концепція 

корелює з мотиваційним підходом, у якому мотивація розглядається як інтегративна 

категорія усвідомленого перекладачем вибору.  

Проекція художньо-естетичного досвіду перекладачів на ситуацію, обмежену 

рамками «залежність / вибір», репрезентує їх як активних учасників національного 

літературного процесу. Це визначено не лише в мотивованому доборі творів для 

перекладу, а й принципах відображення оригіналу. Окреслена високим моральним 

імперативним виміром шістдесятництва перекладацька та літературна практика 

Р.Доценка, Ю.Лісняка стала своєрідним маркером оновлення теорії українського 

перекладу, втіленням найскладніших інтелектуальних візій, що здатні охопити 

найвіддаленіші культурні обрії і найширші світи (статті у періодичних виданнях 

«Косніємо в неуцтві», «Мовна бистрінь і словникова нетеча», «Переклад – для 

самозбагачення чи самообкрадання»?, «Вільна думка з епістолярних шухляд», 

«Перекладацтво і щоденна преса», невидані статті Ю.Лісняка, які збережено в 

рукописах «Праця перекладача», «Увага про реалізм», «Декілька слів про переклад», 

виступи на засіданнях Ради художнього перекладу, відгуки та рецензії на переклади 

та ін.). 
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Якісно новий рівень осмислення перекладацької парадигми М. Дмитренка, 

В.Митрофанова пов’язується з їх літературознавчими студіями (рукописи статей 

В.Митрофанова «За творчий пошук», «Запрошення до суперечки», «Переклад або 

варіації на тему», критичні виступи М. Дмитренка у відділі зарубіжної літератури 

видавництва «Дніпро» про мову і культуру мовлення перекладача «Для чого 

тягнути мову назад?», «Справжнє українське слово», обговорення перекладів, 

інтерв’ю тощо), що дозволяють говорити про унікальність творчої манери, способів 

структуризації фабульної подієвості, послідовного підходу до перекладених ними 

творів.  

На основі аналізу перекладів, вивчення матеріалів із приватних архівів і 

видавничих фондів обґрунтовано місце і роль творчого доробку Р. Доценка, 

Ю. Лісняка, М. Дмитренка, В. Митрофанова в літературно-мистецькому просторі 

другої половини минулого століття. Висвітлення перекладачами креативних 

можливостей мови першотвору здійснюється через розуміння тексту не як набору 

знаків чи «схематично накреслених ліній», а як живого творіння літератури, що з 

однієї культури переходить у творчо трансформованому вигляді в контекст іншої, 

вступаючи з ним у тісну взаємодію і забезпечуючи тим самим своє подальше 

існування.  

Аналіз українських перекладів англомовної прози другої половини ХХ століття, 

виконаних Р. Доценком, Ю. Лісняком, М. Дмитренком, В. Митрофановим, у зв’язку 

з національним літературним процесом показав ефективність комплексного підходу 

до вивчення художнього перекладу, коли робота над першотвором (зіставленням 

оригіналу і перекладу) поєднується з: 1) простеженням «факту» добору твору, його 

«сутнісним сенсом»; 2) умотивованістю відібраних для перекладу художніх творів, 

суголосністю процесам, які відбувалися в національній літературі (мова як рушійна 

сила суспільного розвитку, жанрова специфіка, тематична організація тощо); 

3) цілеспрямованим характером перекладацької діяльності попри наявні відмінності 

у творчій манері кожного з перекладачів. 

Аналізуючи принципи добору творів для перекладу, їх відповідність 

першоджерелу, приходимо до висновку, що у Р. Доценка це зафіксовано через 

відображення аксіологічних смислів мотивно-просторового комплексу творів автора 

оригіналу, відхід від норми як «доконечної умови» всякого перекладу. У Ю. Лісняка 

означене окреслюється скороченням дистанції між смислами, закладеними автором 

у творі та їх значеннями в перекладі, стилізацією інтелектуальних пошуків автора в 

контексті тієї епохи, в якій він творив, і як наслідок, бути почутим, мати відповідь і 

знову «відповідати». М. Дмитренко акцентує на мовно-стилістичному нюансуванні 

першоджерела, тяжінні до індивідуально-орієнтованої позиції письменника, 

перекладацькій настанові на «абсолютизацію» авторського контексту. Ключовим 

для В. Митрофанова орієнтиром є відкриття читачеві шукань істини і сенсу, коли 

думка настільки поглинута тим пошуком, що вже наче й не потребує нічиєї 

співучасті і співрозуміння. 

Освоєння українськими перекладачами англомовних творів усесвітньо відомих 

прозаїків В. Фолкнера, Ч. Діккенса, Г. Веллса, Е. По, А. Конан Дойла, М. Твена, 

О. Вайлда, Дж. Лондона, М. Ріда, Р. Воррена, Р. Бредбері, Т. Капоте, Е. Гемінвея та 



37 
 

ін. сприяло оновленню української перекладознавчої і літературознавчої думки, що 

виявилося у формулюванні принципів гармонійного перекладу як факту 

національної літератури. Наскрізною ідеєю його є розуміння перекладацької 

творчості як способу «переінакшення» естетичного коду оригіналу, його художньої 

рекреативності, зумовленої максимальним проникненням у текст першоджерела з 

подальшою проекцією на текст цільової культури. Аналіз українських перекладів 

англомовної прози дозволяє спроектувати наративну площину тексту оригіналу на 

рецептивний рівень і визначити такі перекладацькі коди: світоглядно-естетичний, 

інтеркультурний, аксіологічний, онтологічний, які не тільки формували культурну 

ідентичність, створюючи «інтенсивний духовний простір високої інтелектуальної 

комфортності» (Л.Тарнашинська), а й принципово розширили потрактування 

перекладу як різноаспектного феномену словесного мистецтва в літературознавстві 

другої половини ХХ століття.  
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АНОТАЦІЯ 

Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ 

століття: компаративний аспект (на матеріалі перекладів англомовної прози). – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2016. 

У дисертації охарактеризовано авторські концепції перекладацтва другої 

половини ХХ століття. Художній переклад англомовної прози означеного періоду 

розглянуто не лише на рівні його теоретичних та практичних проблем, міжмовної 

асиметрії, типології, трансформаційних операцій, еквівалентності / адекватності, 

прагматичних інваріантів, а й насамперед у контексті творчої, продуктивної місії в 

літературі-реципієнті. Це перша системна праця, яка висвітлює прозовий 

перекладацький доробок шістдесятників і вписує його в ландшафт літературного 

процесу відповідного періоду. На основі аналізу перекладів, у тому числі й 

матеріалів з приватних архівів і видавничих фондів, розкрито авторські концепції 

перекладацтва Р. Доценка, Ю. Лісняка, М. Дмитренка, В. Митрофанова, простежено 

стратегії аргументації відібраних для перекладання художніх явищ. Художній 

переклад проаналізовано з погляду компаративістики, виявлено аналогії між 

розвитком порівняльного літературознавства і перекладу як форми міжлітературних 

взаємин, здійснено кореляцію відповідного поняттєво-термінологічного комплексу 

порівняльного літературознавства з базовими принципами суміжних 

літературознавчих методик; з’ясовано філософсько-естетичні передумови та вплив 

різнопланових чинників на творення естетичного канону української прози другої 

половини ХХ століття в сукупності її жанрово-тематичних модифікацій. У роботі 

через комплекс літературознавчих аргументацій репрезентовано інтеркультурну 

модель перекладу; визначено основні індекси ідентифікації особистості перекладача 

у літературознавчій парадигмі.  

Ключові слова: порівняльне літературознавство, рецепція, художній переклад, 

перекладацькі стратегії, сутнісні сенси перекладу, авторські концепції, відкрита 

типологічна модель. 
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Павленко Е.Г. Авторские концепции перевода второй половины ХХ века: 

компаративный аспект (на материале переводов англоязычной прозы). – 

Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский 
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национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины. – Киев, 2016.  

В диссертации охарактеризованы авторские концепции переводческой 

деятельности второй половины ХХ века. Художественный перевод англоязычной 

прозы второй половины ХХ века рассмотрен не только на уровне его теоретических 

и практических проблем, межъязыковой асимметрии, типологии, 

трансформационных операций, эквивалентности / адекватности, прагматических 

инвариантов, но и прежде всего в контексте творческой, продуктивной миссии в 

литературе-реципиенте. Это первая системная работа, которая освещает 

прозаическое переводческое наследие шестидесятников и вписывает его в ландшафт 

литературного процесса соответствующего периода. На основе анализа переводов, в 

том числе и материалов из частных архивов и издательских фондов, раскрыты 

авторские концепции переводов Г. Доценко, Ю. Лисняка, М. Дмитренко,                  

В. Митрофанова, прослежены стратегии аргументации отобранных для 

интерпретаций произведений. Художественный перевод проанализирован в 

компаративном аспекте, выявлены аналогии между развитием сравнительного 

литературоведения и перевода как формы межлитературных взаимоотношений, 

установлена корреляция соответствующего понятийно-терминологического 

комплекса сравнительного литературоведения с базовыми принципами смежных 

литературоведческих методик, выяснены философско-эстетические предпосылки и 

влияние разноплановых факторов на формирование эстетического канона 

украинской прозы второй половины ХХ века в совокупности с её жанрово-

тематическими модификациями. В работе представлена через комплекс 

литературоведческих аргументаций интеркультурная модель перевода, определены 

основные индексы идентификации личности переводчика в литературоведческой 

парадигме.  

Ключевые слова: сравнительное литературоведение, рецепция, 

художественный перевод, переводческие стратегии, сущностные сенсы перевода, 

авторские концепции, открытая типологическая модель. 

 

SUMMARY 

Pavlenko. O. G. The author’s conceptions of translations in the second half of the 

20
th

century: a comparative aspect (based upon the English prose – Manuscript.   

Thesis for a doctorate degree of philological sciences, speciality 10.01.05 – 

comparative studies – Taras Schevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The research identifies the author's conceptions of translations in the second half of 

the 20th century as well as identifies key problems of the scientific research from the 

perspective of comparative studies. Translation has been considered not only from the 

point of view of its theoretical and practical problems related to interlingual asymmetry, 

typology, transformational process, equivalence / adequacy, pragmatic invariants but also 

in the context of its creative mission in the target literature. This is the first systematic 

work that gives a broad outline of Ukrainian translations of the 1960s and their 

interrelationship with the literary process of the period in question introducing a number of 
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unknown names and figures. Based on the analysis of English prose translations and, in 

particular, materials collected in private archives and publishing funds the book  reveals 

the authors’ concepts of translation  presented by R. Dotsenko, Y. Lysnyak, 

M. Dmytrenko, V. Mytrofanov and traces rhetoric strategies engaged by the authors  to 

translate  target texts. 

The thesis provides a comparative analysis of artistic translation finding relevant 

features within the analogy between the development of comparative studies and 

translation as a form interliterary  relations as well defining terminology system of 

comparative literature in accordance with basic principles of phenomenology, 

structuralism, personology, semiotics, receptive aesthetics, hermeneutics, post-colonial 

studies etc.). It accentuates philosophical and aesthetic background and the impact of 

diverse factors on the creation of aesthetic canon of the Ukrainian prose in the second half 

of the twentieth century presented by a variety of genres and genre modifications. 

Employing different literary theory approaches, this work introduces an intercultural 

model of translation, focusing on penetrating into the contextual space of the “Other” and 

conducts an interpretive content analysis of Ukrainian translations of English prose by 

defining genre scenes projections reflected in them, filling gaps in its artistic space and 

defining the place of the translator in a literary paradigm. The author gives a broad outline 

of the role of translations in the literary and critical discourse of the sixties basing on the 

analysis of both translations and materials from private archives and publishing assets, in 

particular, emphasizing the importance of R. Dotsenko’s, Y. Lisnyak’s, M. Dmytrenko’s 

and V. Mytrofanov’s translations in literary discourse of the second half the 20th century 

and identifying specific style, lexical and semantic correlations between them and target 

texts.  

Based on existing theories the research, however, offers new parameters and enriches 

the conceptual basis of comparative, interpretative theory of translation, intersemiotic 

translation, literary cultural studies, aesthetics, philosophical anthropology. It applies a 

variety of principles engaged in general philosophy, history of literature, comparative 

studies, biography studies, sociology, structuralism, typology, functional and systematic 

content analysis. Sharing common theoretical and methodological grounds with modern 

Ukrainian and foreign researchers the author suggests an innovative approach to analyzing 

the issue in question.  

Keywords: comparative literature, reception, artistic translation, translation strategies, 

essential senses of translation, author’s conceptions, open space typological model. 
 


