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Парадигма запитів та об’єктів аналізу сучасного перекладознавства зростає, 
що сприяє не лише розвитку перекладацької справи у світі, а й у просуванні мов, 
літератур та культур, що не належать до загальновизнаного переліку «глобальних». 
Дедалі більше увагу іноземних теоретиків та практиків перекладу привертають 
питання та проблеми перекладу з менш поширених мов. Відтак вивчення 
особливостей перекладу з української мови, якому присвячена рецензована праця, 
в українському перекладознавстві набуває більшого значення як для зв’язку 
вітчизняної науки про переклад з іноземними, так і для популяризації перекладу з 
української мови закордоном.

Актуальність дисертації Богдани Олесівни ПЛЮЩ визначається тим, що її 
проблематика орієнтується на вивчення бінарності видів перекладу української 
художньої прози, що ще не була предметом окремого комплексного дослідження. 
Крім того, актуальність цього дослідження підсилюється відсутністю в Україні 
систематичної критики художнього перекладу та потребою напрацювання 
теоретико-методологічної та практичної бази знань для вирішення проблеми 
недостатнього представлення української літератури у зарубіжжі.

Мета дисертації полягає у дослідженні феномену бінарності перекладу 
української художньої прози такими європейськими мовами, як англійська, 
німецька та іспанська з позицій соціологічного, комплексно-наративного та пост- 
перекладознавчого підходів до перекладу, визначенні можливості редукції 
бінарності та дослідженні особливостей опосередкованих цільових текстів та їхніх 
відмінностей від безпосередніх перекладів. До формулювання мети роботи 
повернемося у критичній частині відгуку.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у рецензованій праці 
вперше в українському перекладознавстві було розкрито суть, значення та наслідки 
непрямого перекладу, тобто перекладу через посередництво третьої мови, а також 
комплексно проаналізовано його кореляцію з прямим перекладом, встановлено 
причину бінарності видів перекладу та розроблено концепт перекладацького 
диспаритету, що полягає у нерівності обмежень перекладачів з менш поширених 
мов, відповідальності у ситуації перекладу з так званих периферійних мов.
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Дисертація є теоретично значущою, а її положення та висновки є внеском 
до загальної теорії перекладу. Використання висновків цієї дисертаційної роботи 
сприяє уточненню та вирішенню дискусійних моментів перекладацьких теорій, 
присвячених дослідженню понять «непрямий переклад» та «перекладач». Крім 
того, завдяки розгляду особливостей перекладу української художньої прози ця 
робота вносить нові аналітичні знання у сферу перекладу українських художніх 
текстів. Результати здійсненого дослідження поглиблюють розуміння непрямого 
перекладу та розкривають специфіку його малодослідженості.

Практична цінність розвідки, натомість, зумовлюється можливістю 
використання її матеріалів у лекційних курсах «Вступ до перекладознавства», 
«Теорія та практика перекладу», «Порівняльна стилістика», «Теорія перекладу як 
міжкультурної комунікації»; у спецкурсах «Жанрові теорії перекладу», 
«Інтерпретація тексту», «Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів 
різних жанрів»; у практичній підготовці та перекладацькій діяльності перекладачів.

Зупинимося докладніше на матеріалі дослідження, адже авторка 
використовує приклади, відібрані методом наскрізної вибірки з прямих та 
непрямих перекладів чотирма мовами, що, по-перше, свідчить про гарну мовну 
підготовку дисертантки, а також дозволяє розлого побачити мовне посередництво. 
На майбутнє можемо порадити Богдані Олесівні долучити до свого матеріалу 
твори інших корифеїв української прози, а також розширити список сучасних 
українських прозаїків -  О. Забужко, Є. Кононенко, І. Карпи, Л. Дереша,
І. Роздобудько, Т. Прохаська, Ю. Іздрика, О. Ірванця та ін.

Структура дисертації видається чіткою і доцільною, позначається глибокою 
внутрішньою логікою і якнайкраще відповідає досягненню поставленої мети. Вона 
складається з трьох розділів, перший з яких можна умовно означити як теоретико- 
методологічний, а другий та третій -  як аналітичні. Кожний розділ закінчується 
висновками, які у стислій формі представляють найважливіші результати 
проведеного дослідження.

Так, у першому розділі «Бінарність перекладу української художньої прози: 
прямий та непрямий переклад» дисертантка, розглядає непрямий переклад у 
контексті світового перекладознавства та особливості його дослідження і 
функціонування у перекладі, окреслює співіснування як прямих, так і непрямих 
перекладів творів української літератури європейськими мовами, встановлює 
причину виникнення альтернативи прямого перекладу українськомовних художніх 
творів минулого та сьогодення, а саме -  перекладацький диспаритет.

У другому розділі «Урівнювання прямого та непрямого перекладу 
української художньої прози» дисертантка розглядає особливості різних видів 
посередництва (російськомовного та англомовного), їхні першопричини та 
наслідки для представлення творів українських авторів закордоном. Окрему увагу 
авторка зосереджує на розгляді функціонування перекладацького диспаритету, 
який є головним чинником урівнювання різних видів перекладу.



Третій розділ «Шляхи подолання бінарності в перекладі української 
художньої прози» присвячено прямим англомовним та німецькомовним 
перекладам української художньої прози ХІХ-ХХ ст. та аналізу можливостей 
редукції бінаризму у перекладі з української мови.

Вважаємо, що загалом, мета дисертаційної праці досягнута. Достатній 
емпіричний матеріал та ретельність його аналізу, обгрунтованість і внутрішня 
несуперечливість теоретичних положень та повнота висновків дають усі підстави 
вважати наукові положення та результати дослідження достовірними та 
обгрунтованими.

Основні положення дисертації висвітлені в 12 наукових публікаціях, 11 з 
яких опубліковано у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК МОН 
України, та 1 -  у зарубіжному виданні. Результати дослідження апробовані 
авторкою на Міжнародних наукових конференціях. Автореферат і публікації 
повністю відображають зміст дисертації, головні теоретичні та практичні аспекти 
дослідження. Наголошуючи на тому, що дисертація Богдани Олесівни ПЛЮЩ є 
актуальним дослідженням, яке виконано на високому науковому рівні, вважаємо 
доцільним звернути увагу на те, що деякі моменти, на наш погляд, є дискусійними 
та / або потребують пояснень авторки:

1. Незрозумілим є підхід дисертантки до формування мети розвідки, 
оскільки вона охоплює досить широкий спектр явищ, що подекуди породжує 
поверхневе тлумачення окремих концептів. Так, авторка виділяє такі підходи: 
соціологічний, комплексно-наративний, пост-перекладознавчий. Загалом, 
погоджуючись із загальним принципом структурування обраних підходів, хочу 
зазначити, що соціологічний вимір, а саме дослідження інтернаціонального 
простору перекладача є важливим сегментом для ідентифікації непрямих 
перекладів українських прозаїків у вивченні української мови та культури, а відтак 
потребує детальнішого прояснення.

2. Не зовсім вдалим уважаю розміщення у другому розділі роботи 
теоретичного матеріалу, що стосується аналізу прямого та непрямого перекладу 
української художньої прози. Другий розділ має бути зорієнтованим на поетапний 
опис методичних процедур відповідно до завдань дисертаційної роботи. Натомість, 
запропонована у підрозділі 1.4. методика аналізу представлена схематично і 
вимагає детальнішого опису та уточнення. Дисертантці потрібно розмежовувати 
методи дослідження, викладені у вступі та методику дослідження, яку розробляє 
власне вона. У цілому, аналіз матеріалу дослідження видається логічним та 
послідовним, проте потрібно покроково пояснити читачу, як авторка приходить до 
певних висновків.

3. Хочу окремо наголосити, що когнітивний підхід є дещо неорганічним у 
контексті роботи, оскільки поодинокі терміни когнітивістики, наштовхують нас на 
думку, що згодом авторка подасть когнітивний аналіз концептуальних складових у 
творах аналізованих авторів. Звідси, аналіз можливості збереженння/незбереження 
мовної об’єктивації у непрямих перекладах можна назвати ближчою перспективою,



що відкриє шлях до розв’язання більш глобальної й пріоритетної проблеми -  
смислового перекладу.

4. На нашу думку, вимагає певного уточнення чи то додаткового тлумачення 
ключовий терміни роботи, а саме: «перекладацький диспаритет», що, за словами 
дисертантки, є своєрідною еманацією (джерелом, з якого «витікає» непрямий 
переклад). З огляду на оригінальність і новизну підходу бажано було б більш 
розлого зупинитися не лише на негативних, оскільки не завжди непрямий переклад 
ілюструє втрату усіх важливих мовних елементів або ж їх спотворення, однак 
позитивних значеннях концепту. Отож, було б цікаво отримати від дисертантки 
відповідь на питання про те, чи завжди «нерівність обмежень (умов та вимог) 
перекладу стосовно перекладача з менш поширених мов» негативно позначається 
на якості перекладу та чи може перекладацький диспаритет спонукати до 
підвищення стандартів за рахунок встановлення високого рівня пріоритетності 
перекладу з менш поширених мов?

Проте висловлені зауваження не применшують наукової цінності та не 
впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної праці. Підсумовуючи 
вищесказане, загалом хочу наголосити, що рецензована дисертація відкриває новий 
значущий напрям перекладознавчих досліджень і подає нове бачення художнього 
перекладу, а відтак, усі напрацювання авторки відчутно збагатять сучасне 
перекладознавство.

Отже, сказане дозволяє висновувати, що дисертація ПЛЮЩ Богдани 
Олесівни «Пряміш та непрямий переклад української художньої прози 
англійською, німецькою, іспанською та російською мовами)» є завершеним та 
самостійним дослідженням актуальної перекладознавчої проблеми; рівень 
здійсненого дослідження відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 “Порядку 
присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою КМУ № 567 від 
24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 
19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 p.), а дисертантка заслуговує на 
присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.02.16 -  перекладознавство.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію

«Прямий та непрямий переклад української художньої прози англійською, 

німецькою, іспанською та російською мовами», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.16 -  перекладознавство

Належна репрезентація української літератури світовими мовами -  одна з 

актуальних задач сучасного громадянського суспільства в Україні та 

української держави в цілому. Адже за парадоксальним збігом обставин, 

художня література державною мовою другої найбільшої та сьомої за кількістю 

населення країни Європи вважається мало не «міноритарною», «рідкісною» чи 

«малопоширеною». Принаймні таке враження може скластися під час вивчення 

проблеми широкого застосування непрямого перекладу та безпосередньо 

пов’язаного з відповідними обставинами М2-перекладу при відтворенні творів 

класики української літератури та сучасних її авторів. Ба більше, образно 

кажучи, незавершеним ґештальтом українського суспільства є відсутність 

українських письменників серед лауреатів Нобелівської премії з літератури от 

уже на протягу 113 років. Найвідомішим, найрозтиражованішим сучасним 

українським письменником за кордоном вважається представник 

російськомовної української літератури Андрій Курков, а не котрийсь із 

лауреатів Ш евченківської премії, стабільних лідерів продажу чи просто 

«патріархів» українського художнього слова. Усе це, вкупі з низкою вагомих 

екстралінгвальних чинників, призводить до розповсюдженого і напрочуд 

погано вивченого явища непрямих перекладів української художньої 

літератури -  безпосередньої теми дисертаційної роботи Богдани Олесівни 

Плющ.

У своєму дослідженні молодий науковець розглядає досить заплутану 

дуалістичність перекладів української художньої літератури іншими мовами

світу з погляду перекладацького диспаритету -  нерівних умов та вимог
ьхщ, № & - ■'
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стосовно перекладача з мов малих лінгвокультурних спільнот, визначаючи їх 

для перекладачів художньої літератури з української мови. Вона справедливо 

говорить про непрямий переклад як маргінальну практику, хоча й зумовлену в 

багатьох випадках «нездоланними» позамовними чинниками. Дисертантка 

абсолютно точно встановлює у своїй роботі, що в межах українського 

контексту XX ст. непрямий переклад виступав знаряддям ідеологізації та 

гуманітарного колоніалізму. Адже практично будь-якому перекладу 

українського художнього твору іноземною мовою притаманні хаотичність, 

вибірковість, місіонерство / волонтерство (с. 33). Авторка вдається до 

соціологічного, наративно-комплексного та постперекладознавчого підходів 

при аналізі стану українського перекладного слова і доходить висновку про 

необхідність усунення непрямих перекладів як явища, натомість віддає 

перевагу перекладу на нерідну мову (М2-перекладу) в ролі раціональної 

альтернативи ганебній практиці перекладу з мов-посередників.

У подальшому Богдана Олесівна розглядає явище прирівнювання прямих 

та непрямих перекладів (т. зв. «егалітаризм» у її термінології) з Івана Франка, 

Івана Багряного, Василя Симоненка, Олеся Гончара та братів Капранових. При 

цьому вона вдало спростовує на практиці тезу про неможливість встановлення 

тексту-посередника при розгляді першо- й друготворів непрямого перекладу, 

доводячи це з допомогою розлогого лексико-граматичного, стилістичного та 

дискурсивного аналізів. Окремо кортить наголосити на тому, що цілком 

справедливо персональна методологія дисертантки передбачає ґрунтовне 

об’єктивне дослідження індивідуально-авторських рис мовлення письменників, 

їхніх ідіолектів задля формування коректного набору «реперних точок» і 

маркерів, за якими варто досліджувати адекватність здійснюваного перекладу. 

Розгорнутий аналіз наведених у роботі прикладів дозволяє їй висунути гіпотезу 

про те, що зростання повторів та кількості відхилень, як наслідок, веде до 

збільшення дистанції між реципієнтами оригіналу та перекладу. Побіжно 

дослідниця розглядає механізми впливу паратекстів і фреймування на 

потенційний ринковий імідж конкретного твору.



Досліджуючи відносно численні приклади прямих англомовних перекладів 

української малої прози, дослідниця робить висновок про те, що на якість 

перекладу також впливають відсутність контексту сучасної української 

літератури за кордоном, а також незрозумілість її тематики для пересічного 

читача друготвору. М2-переклади вона протиставляє перекладам, здійсненими 

білінгвами, що самостійно опановували українську мову. Найголовнішою 

вимогою і потребою при здійсненні такого роду перекладів названо фахову 

заповзятливість -  надзусилля, що потрібно здійснити перекладачеві.

Напрацьований дисертанткою в ході дослідження матеріал відкриває 

потенціал для розширення концептуально-методологічної бази програм із 

перекладознавчих та пов’язаних із перекладознавством дисциплін та складання 

певного роду рекомендацій у роботі з непрямими перекладами та поступовому 

усуненні їх із переліку сталої видавничої практики.

Підбиваючи підсумок сказаному вище, варто зауважити, що попри 

структурну та змістову завершеність кандидатської дисертації Богдани 

Олесівни Плющ ми вважаємо за доцільне поставити певні запитання, висловити 

деякі зауваження та побажання:

1. По-перше, ми не можемо не відзначити надмірного захоплення 

авторкою публіцистичним стилем, оцінними судженнями та свого роду 

реферативності викладу матеріалу. Так, скажімо, порівняння із двоїстою силою 

перекладу, «так само незаперечною, як існування дня та ночі, світла й темряви» 

(с. 15) навряд чи можна вважати вартим занесення в текст наукової роботи, 

дарма що з гуманітарної сфери. Так само не варто шукати в перекладознавчих 

алгоритмах «інші сторони медалі, здатні породжувати зло» (с. 16). Зайвими, на 

нашу думку, є розлогі екскурси в структуру північногерманських мов (с. 26), із 

якою знайомі всі фахові лінгвісти й філологи, чи тривіального характеру 

інформація про білінгвізм В. Набокова (с. ЗО). З іншого боку, ми дуже мало 

бачимо в тексті роботи згадок про непрямі переклади як поточну практику 

сучасних українських видавців, або читаємо стислу і цілком банальну 

інформацію оглядового характеру про перекладацьку творчість Івана Франка



(c. 72), у якій, тим не менш, жодним словом не згадується про те, що Каменяр 

сам практикував непрямий переклад, зокрема, через посередництво німецької 

мови, жодним рядком не озвучене його ставлення до цієї проблеми.

2. По-друге, не можна не відмітити строкатості всієї сукупності слів- 

термінів, застосовуваних дисертанткою, в тексті якої «інгеретна природа 

двоїстих концептів» (с. 49) та «форенізація» (с. 54) сусідять із «одомашненням» 

перекладу (с. 54), слово «егалітаризм» по-волюнтаристськи набуває абсолютно 

не обов’язкового, на нашу думку, лінгвістичного термінологічного значення, чи 

постулюється «енігматична» (с. 36) природа непрямого перекладу. Все це не 

сприяє кристалізації термінологічного апарату, позбавленого псевдонаукових 

buzz-words та лексем із штучно посиленою полісемією, в принципі 

протипоказаної термінологічним системам. Також ми би радили термін relay 

translation подавати у формі «переклад-реле», а не його часто вживаного 

відповідника «реле-переклад», де функціональна зміна прикладки веде до 

хибного розуміння внутрішньої форми лексичної одиниці.

3. Здійснюючи огляд розвитку термінології та власне номінацій явища 

непрямого перекладу, ми, на жаль, не зустріли посилань на здобутки 

дослідників машинного перекладу корпорації Google. Справа в тім, що логічні 

схеми, застосовувані рушіями систем машинного перекладу Google, 

безпосередньо пов’язаним із ним САТ’ом Google Translator Toolkit та новітнім 

досягненням цієї компанії -  нейронною мережею Google Neural Machine 

Translation активно послуговуються tertium datur, в ролі якого, зокрема, 

використовується й англійська мова як посередник, і мають свою термінологію: 

intermediate linguistic representation, interlingua, metalanguage. Звісно, напряму це 

не застосовно до вивчення питання непрямого перекладу художньої літератури, 

але дає уявлення про передній термінологічний край природничо-наукового 

осмислення проблеми непрямого перекладу, що могло би бути корисним для 

дисертантки задля цілісного бачення сфери застосування мов-посередників при 

перекладі.



4. На нашу думку, дисертація тільки виграла би, якби в ній бодай частково 

застосовувався метод кількісних підрахунків, що дозволив би із розрізнених 

ілюстрацій — прикладів способів та прийомів, вживаних різними перекладачами 

при роботі, скажімо, із однією й тією самою короткою прозою Василя 

Стефаника. Це дозолило би об’єктивувати окремі тези по домінантних 

тенденціях того чи іншого перекладача в роботі з реаліями та формалізувати 

зроблені висновки.

5. Говорячи про вади непрямого перекладу і шкоду, що він несе для 

репрезентації української літератури за кордоном, доцільно було би спробувати 

розробити чіткий алгоритм і план дій (road map) для все ще нефункціонального 

Українського інституту книги в питанні популяризації національної літератури 

за кордоном та задля контролю за якістю перекладів, що могли би 

здійснюватися в рамках його закордонної діяльності.

6. Насамкінець скажемо, що в тексті роботи нами були виявлені деякі 

друкарські помилки та стилістичні огріхи. Так, наприклад, чимало 

діакритичних знаків німецької мови було втрачено на стадії друку паперового 

варіанту дисертації та не помічені коректором видання.

Висловлені нами зауваження та ремарки в жодному разі не применшують у 

цілому позитивної оцінки дослідження. Дисертацію Богдани Олесівни Плющ 

можна кваліфікувати як завершене дослідження у сфері перекладознавства. 

Отримані результати доповнюють наші знання та уявлення про явище 

непрямих перекладів та їх роль у літературному процесі, рецепції української 

літератури за кордоном, вписаної у світовий досвід. Роботу можна вважати 

фундаментом для подальшого вивчення непрямого перекладу художньої 

літератури та встановлення орієнтирів у майбутній діяльності Інституту книги 

із популяризації української літератури іншими мовами світу.

Зміст роботи, поданий у дисертації, свідчить про те, що авторка має власне 

розуміння наукової проблеми, повною мірою опанувала методику проведення 

наукового дослідження на належному рівні, вміє робити логічні узагальнення 

та висновки.



Автореферат дисертації відповідає структурі, викладу та висновкам 

відповідного наукового дослідження, чиї основні положення висвітлено в 

13 одноосібних публікаціях. Апробація роботи є достатньою.

Беручи до уваги зазначене вище, ми вважаємо, що дисертація Богдани 

Олесівни Плющ «Прямий та непрямий переклад української художньої прози 

англійською, німецькою, іспанською та російською мовами» є своєчасним, 

самостійним дослідженням, що відповідає всім необхідним вимогам, а його 

авторка Плющ Б. О. заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 -  перекладознавство.
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