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ВСТУП 

 

Переклад художньої літератури був і залишається тим містком, що поєднує 

різні країни й народи, культури й соціуми. Переклад був і залишається умовою, 

наслідком та процесом міжкультурних контактів: обміну знаннями, ідеями, 

емоціями, духовними цінностями. Незважаючи на глобалізацію, пришвидшення 

темпів життя і зменшення часу на знайомство з художніми творами, перекладна 

художня література не втрачає стійких позицій у духовній сфері. Вона дає 

можливість глибше зрозуміти себе та інших, долучитися до світового досвіду, 

пізнати нове, виробляє естетичні смаки, впливає на формування особистості та 

суспільних цінностей.  

Суспільство не замислюється над тим, що багато досягнень, ідеологій, вірувань 

поширилися саме завдяки перекладачам, зокрема й перекладачам художньої 

літератури, які транслюють, окрім закладеного в першотворі, й те, що не виражене 

експліцитно, а живе в побуті, поезії, символіці, традиціях народу і вплинуло на 

авторський задум. Йдеться не лише про відтворення перекладачем тексту і 

підтексту, але й про дискурс, включно з усією гамою співвідношень тексту та 

позамовної дійсності. Це означає, що перекладач репрезентує іншомовній аудиторії 

не тільки літературний твір, а й країну його походження, вибудовуючи її образ, а 

також образ її культури. Водночас він інтерпретує текст і затекст, пропускаючи їх 

через свою особистість і надаючи створюваним образам власних характеристик. 

Тому можна пошкодувати, що суспільство недооцінює вагомість місії перекладача, 

яка є набагато ширшою, аніж роль мовного посередника.  

Незважаючи на значущість ролі перекладача для міжкультурної комунікації та 

порозуміння між народами, особистісні аспекти перекладу досі залишалися на 

периферії перекладознавчих студій: перекладач привертав увагу дослідників не як 

основний об’єкт вивчення, а як абстрактна величина у процесі вирішення лінгво- чи 

текстоцентричних перекладознавчих завдань, в рамках яких наукові пошуки 

концентрувалися переважно на аналізі продукту перекладу в порівнянні з 

першотвором (В. Коміссаров, В. Коптілов, Г. Турі, А. Федоров), відтворенні 
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окремих одиниць оригіналу (С. Влахов, А. Гудманян, Р. Зорівчак, Н. Любчук, 

К. Мізін, О. Кучма, Т. Некряч, П. Содомора), на принципах та стратегіях перекладу 

(В. Демецька, Дж. Кетфорд, Ю. Найда, К. Норд, П. Ньюмарк, Т. Сейворі), питаннях 

перекладності − неперекладності (В. Гак, В. Коллер, О. Кундзіч, С. Флорін) тощо. 

Особистість перекладача потрапляє до кола наукових зацікавлень, коли перекладач 

визначається як міжкультурний посередник (Д. Бахманн-Медік, М. Беннет, 

М. Зимомря, Ж. Мунен, М. Снелл-Горнбі), коли вивчаються його компетенції 

(В. Бархударов, О. Чередниченко, Р. Штольце), можливості навчання (В. Карабан, 

Л. Черноватий), свобода прийняття рішень (А. Швейцер, В. Беньямін), його 

творчість (С. Засєкін, П. Кусмауль, О. Ребрій) чи інтерпретаційний потенціал 

(Д. Селескович, М. Ледерер). Переважна більшість науковців трактують діяльність 

перекладача узагальнено, "у чистому вигляді"; поза увагою залишаються конкретні 

носії інтерпретації та дієвість позамовних чинників, які надають особистості 

перекладача текстотворчого характеру, впливають на його картину світу, формують 

мотиви й настанови.  

Дослідницькі спроби у цьому напрямку зроблені на зламі ХХ – на початку ХХІ 

століття: йдеться передусім про дослідження творчої особистості Григорія Кочура 

(Р. Зорівчак, М. Новикова, О. Чередниченко), Миколи Лукаша (В. Савчин, 

А. Дворніков), Віри Річ (Г. Косів), Віктора Коптілова (І. Одрехівська), висвітлення 

історії українського перекладу в особистостях (Г. Кочур, Р. Зорівчак, Л. Коломієць, 

М. Москаленко, М. Стріха, Т. Шмігер), а також праці, що тематизують 

індивідуальність / індивідуальний стиль перекладача (А. Науменко, М. Новікова, 

П. Топер, О. Хан, О. Шевченко), контексти його діяльності (О. Чередниченко, 

О. Мазур), зокрема й у аспекті імагології (О. Зимомря).  

Вітчизняні перекладознавці неодноразово наголошували на значенні 

українського перекладу для збереження та творення української нації, але 

дослідники майже не звертали уваги на творення образу України й української 

культури за кордоном, на широкий соціально-політичний контекст, у якому 

формувалися й працювали перекладачі з української, ті, які своїми перекладами та 

культурним посередництвом робили внесок у формування іміджу нашої країни за її 
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межами. Тому виникає нагальна потреба в діахронічних студіях, які містили б аналіз 

особистості перекладача як центрального суб’єкта репрезентації української 

літератури в інших культурних просторах, зокрема й у німецькомовних країнах. 

Перекладацький доробок в аспекті українсько-німецького перекладу висвітлено 

у ґрунтовних дослідженнях Я. Погребенник та М. Зимомрі, щоправда, їхні праці 

охоплюють, в основному, дорадянський та радянський періоди, низка питань, 

піднятих вище, у них не висвітлена. Тому окреслення впливу особистості 

перекладача на еволюцію українсько-німецького перекладу стоїть на порядку 

денному, адже, за влучним твердженням Р. Зорівчак, "теорія може успішно 

розвиватися лише тоді, коли вона має у своєму розпорядженні достатньо 

опрацьований величезний дослідчий матеріал діахронного характеру, а саме такий 

матеріал може, безперечно, забезпечити історія перекладної літератури" [105, 

с. 145].  

Звертаючись до особистісного аспекту художнього перекладу, ми маємо на 

увазі насамперед особистість як суспільний феномен, як "відображення соціальної 

природи людини, розгляду її як суб'єкта соціокультурного життя, визначення його 

як носія індивідуального начала (інтереси, здатності, цілі, самосвідомість і т.д.), що 

розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної 

діяльності" [756, с. 369]. Така перспектива вивчення особистості перекладача є 

новою у перекладознавстві, хоча у сучасних студіях підкреслюється важливість 

врахування соціально-історичного контексту засвоєння іншомовної літератури, який 

"впливає на процес перекладу не безпосередньо, а через інтерпретативну позицію 

перекладача, яка зумовлена його загальним світоглядом" [322, с. 178].  

Оскільки особистість перекладача формується та функціонує у певних 

суспільних умовах, то особистісні аспекти перекладу безпосередньо пов’язані з 

аспектами соціальними. Але  питання, як перекладач взаємодіє із суспільством і як 

корелює із чужомовним суспільством перекладний твір, залишаються досі 

відкритими як для загальної теорії перекладу, так і для конкретних літературних 

взаємин, хоча художній переклад можна вважати таким, що виконав свою функцію, 

лише коли перекладені твори прочитали й сприйняли читачі. А потуги перекладача 
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виявилися затребуваними й ефективними, якщо результат його діяльності став 

явищем культурного життя країни, для читачів якої створено переклад першотвору.  

До своїх проблем вітчизняне перекладознавство досі не зараховувало і питання 

виходу перекладного твору на іншомовний літературний ринок, так само, як і  

проблеми співпраці перекладача з видавництвом, редактором та автором, без огляду 

на яку недоцільно аналізувати жоден опублікований останніми десятиліттями твір, 

бо ж саме вплив видавництва на кінцевий продукт перекладу зростає пропорційно 

до конкуренції. Часто саме перекладачі забезпечують вихід перекладеної книги на 

іншомовний літературний ринок, докладаючи зусиль для знайомства  широкого 

читацького загалу з іншою / інакшою країною та її духовними надбаннями. Така 

поліфункціональність характерна передусім для перекладачів українсько-німецького 

напрямку, що має низку суспільних і політичних причин. Тому комплексне 

вивчення художнього перекладу повинне враховувати попри суто перекладацький 

доробок соціальні функції перекладачів. 

З іншого боку, сьогодні переклад, і передусім переклад художній, розуміється  

широко, як комплекс "репрезентації іншої культури" [358, с. 17]. Таке розширене 

тлумачення перекладу передбачає систематизацію соціокультурних передумов і 

контекстів перекладацтва, а також висвітлення ролі перекладача у взаємодії з 

іншими суб'єктами міжкультурної комунікації в процесі посередництва між 

соціумами та літературами.  

У пропонованій роботі ми конкретизуємо, але разом з тим і розширюємо 

розуміння художнього перекладу як соціокультурного посередництва. 

Конкретизація відбувається завдяки залученню конкретної пари літератур 

(української та німецької) та аналізу певної часової епохи (останні 170 років), 

розширення − шляхом висвітлення діяльності перекладачів як соціокультурних 

посередників і популяризаторів української літератури на німецькомовних теренах у 

комплексі контекстів їхньої діяльності.  

Така комплексність суголосна тенденціям перекладознавчих студій ХХІ 

століття, які прагнуть поєднати наукові пошуки різних дисциплін, розглядаючи 
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переклад як феномен на перехресті мови, літератури, культури, персонології, 

соціології, етнології, психології, а перекладача − як центральний об'єкт цих студій.  

Зазначимо, що для українсько-німецьких літературних взаємин характерна 

асиметричність: якщо для українських реципієнтів німецькомовна література була 

традиційним об'єктом зацікавлення, то німецькомовна аудиторія виявляла характер 

вибірковості акту рецепції; тривалий час суспільні умови були надзвичайно 

несприятливими для входження творів української літератури в німецьку 

літературну полісистему.    

Водночас наявність художніх перекладів іншими мовами можна вважати одним 

зі стратегічних завдань держави, що прагне укріпитися на міжнародній арені. 

Більшість держав користується перекладом як механізмом поширення свого 

культурного впливу та широко підтримує переклад своєї літератури; переклади з 

української впродовж досліджуваного періоду не мали такої державної підтримки, а 

тому цю функцію виконували саме перекладачі.  

У такому контексті доречно повторити слушну думку С. Засєкіна щодо ролі 

перекладної літератури: "Переклад постає незримим мірилом зв'язків не лише між 

культурними спільнотами, а й інтегрованості та повноцінності літератури 

конкретного народу" [91, с. 6]. Це твердження повною мірою стосується України та 

її інтегрованості в європейський культурний простір. 

Зважаючи на це, актуальність дослідження зумовлено зростанням наукового 

інтересу до антропоцентричних параметрів перекладознавства і визначається 

необхідністю комплексного вивчення історії українсько-німецького художнього 

перекладу крізь призму особистості перекладача як чинника міжкультурних 

взаємин, з одного боку, та вагомістю ролі перекладачів у формуванні іміджу 

української літератури за межами України – з іншого. Доцільність та 

своєчасність такого дослідження продиктована тим, що недостатньо висвітлені 

суспільно-політичні, культурні й фахові аспекти діяльності перекладачів української 

літератури потребують чіткішого окреслення, як і питання про готовність 

іншомовних соціокультурних спільнот сприймати результати цієї діяльності. Звідси 

– зріз запитань стосовно рецепції України та її літератури в інших країнах, а також 



 

 

10 

 

стосовно внеску перекладачів у цей процес. У час глобальної інформаційної війни 

вивчення ролі перекладача як творчої особистості, що спроможна впливати на 

рецепцію української держави та співтворити образ її культури, постає важливою 

інтенцією.  

Об'єкт дослідження − українсько-німецький художній переклад за останні 170 

років у широкому соціополітичному, культурному, науковому, особистісному 

контексті. Предмет дослідження − мовні та соціокультурні риси особистості 

перекладача української літератури як суб’єкта художнього перекладу з їхніми 

детермінантами: біографією, геокультурним простором, соціальними функціями та 

поглядами, оскільки ці чинники мають безпосередній вплив на: 1) сам процес 

перекладу (вибір тексту, настанови, стратегії, тактики); 2) результат перекладу 

(текст перекладу); 3) розміщення продукту в полісистемі цільової культури 

(міжлітературні взаємини). Крім того, вагомим фактором впливу на реалізацію 

особистості перекладача його є заангажованість як соціокультурного посередника. 

Метою дослідження є побудова комплексної теорії соціокультурної кореляції  

між особистістю перекладача та еволюцією українсько-німецького художнього 

перекладу. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. Запропонувати антропоцентричну візію історії українсько-німецького 

художнього перекладу від середини ХІХ століття до сьогодення, подати його 

періодизацію та окреслити визначальні риси, характерні для кожного періоду. 

2. З’ясувати соціокультурні передумови створення німецькомовних перекладів 

української літератури в різних хронотопних ситуаціях та умови рецепції 

української літератури в німецькомовних країнах, розглядаючи їх як контексти 

художнього перекладу.  

3. Охарактеризувати поняття особистості перекладача, чинники її формування 

та контексти діяльності. Довести, що реалізація особистості перекладача 

детермінується біографічними даними, умовами становлення, суспільною 

діяльністю, а його культурний, соціальний і символічний капітал мають 

безпосередній вплив на презентацію ним вихідної культури. 
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4. Здійснити системний та комплексний аналіз впливу перекладача на 

формування та характер розвитку українсько-німецьких літературних взаємин, 

виокремити при цьому роль головних представників українсько-німецького 

художнього перекладу, простежити їхню взаємодію з іншими учасниками 

міжкультурної комунікації, продемонструвати вагомість соціальних функцій 

перекладачів української літератури. 

5. Розкрити можливості впливу перекладачів української літератури на 

формування образу України, її культури  / літератури в німецькомовному 

соціокультурному просторі. Висвітлити зміни в процесі рецепції перекладених 

творів українських авторів у Німеччині.  

6. Проаналізувати стратегії перекладачів української літератури, спрямовані 

на подолання міжкультурної асиметрії, зробити висновки щодо прийнятного рівня 

інакшості / чужості для рецепції твору української літератури німецькомовним 

читачем.  

Матеріалом дослідження стали німецькі переклади українських прозових та 

поетичних творів, їхні паратексти (передмови, післямови, коментарі, глосарії) і 

метатексти (літературно-критичні й наукові статті перекладачів, листи й 

щоденникові записи, які стосуються аналізованих перекладів), що розглядаються як 

безпосередня маніфестація особистості перекладача. Особливе місце займають  

рецензії на перекладені твори, оскільки вони відображають рецепцію мовленнєвої 

продукції перекладача і свідчать про суспільну вагомість перекладацької діяльності. 

Зокрема, проаналізовано переклади й інші продукти мовленнєвої діяльності 

перекладачів Ф. Боденштедта, А.-Ш. Вутцкі, Ґ. Шпехта, І. Франка, О. Кобилянської, 

В. Горошовського, О. Грицая, Ф. Вольфа, О. Бурґгардта, В. Державина, Г. Коха, А.-

Г. Горбач, І. Колінько й О. Колінько, Й. Ґрубера, А. Вольдана, З. Штьор, К. Дате та 

ін. (загальний обсяг –  понад 20 000 сторінок). Переклади розглянуті у зіставленні з 

оригіналами, серед яких − твори Т. Шевченка, І. Франка, П. Куліша, Лесі Українки, 

М. Коцюбинського, Марка Вовчка, Б. І. Антонича, В. Собка, М. Стельмаха, 

Г. Тютюнника, О Довженка, Ю. Андруховича, М. Матіос, С. Жадана, О. Забужко, 

І. Калинця та інших українських письменників (загальний обсяг − понад 10 000 
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стор). Матеріалом дослідження послужили також словникові статті в шести 

багатотомних німецькомовних літературних енциклопедіях. Окрім того, висновки 

дисертації базуються на результатах проведених опитувань читачів та інтерв’ю, 

взятих у перекладачів української літератури К. Дате, О. Кратохвіля, Г. Фляйшмана, 

літературної редакторки видавництва Suhrkamp К. Раабе, письменника 

Ю. Андруховича.   

Методологічною основою дослідження слугують праці з теорії та практики 

художнього перекладу Й. Альбрехта, Г. Гачечиладзе, Д. Дюришина, М. Зимомрі, 

Р. Зорівчак, Л. Коломієць, В. Коміссарова, В. Коптілова, І. Корунця, Б. Крьобера, 

А. Лефевра, Ї. Лєвого, Ж. Мунена, М. Новікової, А. Поповича, В. Пьокля, Ґ. Турі, 

А. Федорова, О. Чередниченка, Д. Швейцера; положення соціології перекладу у 

тлумаченнях Н. Бахляйтнера, П. Бурдьє, Л. Венуті, М. Вольф, Й. Гайльброна, 

К. Лаубер, Е. Честерманна; концепції мовної особистості, розроблені Г. Богіним, 

Ю. Карауловим, Л. Кушніною, Л. Засєкіною, Дж. Гендерсоном, О. Лавріненко; 

культурологічні засади перекладознавства, запропоновані В. Коллером, Г. Бгабгою, 

М. Беннетом, С. Басснетт, А. Садохіним; уявлення про подолання міжкультурної 

асиметрії та "своє" й "чуже" у перекладі Ф. Шляєрмахера, Ф. Льонкера, 

Н. Мекленбурґа, М. Гольденрід, В. Демецької, Т. Некряч, а також розробки з 

імагології Г. Баузінґера, М. Беллера, Д. Наливайка.  

Стрижневі методологічні принципи роботи пов’язані з антропоцентризмом, 

інтердисциплінарністю, системністю, цілісністю, історизмом. Антропоцентризм 

передбачає пріоритетне вивчення особистості перекладача як суб'єкта 

перекладацтва і важливого аґенса міжлітературних взаємодій, інтердисциплінарний 

підхід спрямовує дослідника на вивчення контекстів перекладацької діяльності, 

проаналізованих з перспективи перекладознавства, соціології, історії, культурології, 

імагології. Принцип системності дає можливість розглядати перекладача як 

полівекторну особистість у комплексі її функцій, світоглядних позицій, мотивацій 

тощо, натомість цілісність передбачає вивчення українсько-німецького художнього 

перекладу в різноманітті фактів, оцінок, явищ, з урахуванням соціокультурних умов 

діяльності перекладачів, їхньої взаємодії з іншими учасниками міжкультурної 
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комунікації, їхнього внеску до репрезентації української культури. Принцип 

історизму спонукає розглядати феномени українсько-німецького художнього 

перекладу з огляду на відповідну історичну ситуацію.  

Багатоаспектність дослідження зумовила застосування інтегрованої методики: 

поряд із загальнонауковими методами (спостереження, опис, систематизація, аналіз, 

синтез, узагальнення, дедукція, індукція) використані методи лінгвістичного, 

перекладознавчого, літературознавчого аналізу. Порівняльно-перекладознавчий 

аналіз − базовий у дослідженні. Він застосовувався для зіставлення текстів 

оригіналів та перекладів у синхронічному й діахронічному планах і дав можливість 

виявити перекладацькі проблеми та труднощі, особливо з огляду на мовну та 

культурну асиметрію, шляхи їхнього вирішення, простежити перекладацькі 

стратегії, оцінити різні переклади тих самих творів. Порівняльний аналіз множини 

перекладних версій став підґрунтям для отримання висновків щодо еволюції 

підходів до перекладу, а також щодо ваги позамовних чинників, які впливають на 

стратегію перекладача. З-поміж лінгвістичних методів використано: дефінітивний 

метод для тлумачення ключових понять дисертаційної роботи та окремих 

аналізованих одиниць, компонентний аналіз − для визначення семантичної 

структури одиниць лексичного рівня та оцінки ваги в ній певних сем, на основі яких 

перекладач вибирає варіант перекладу, контекстуальний аналіз − для осмислення 

рішень перекладача щодо відтворення певних одиниць залежно від горизонтального 

та вертикального контекстів, лінгвостилістичний аналіз − для виокремлення 

стилістично маркованих одиниць, для характеристики стилю автора та стилю 

перекладача, функціонально-стилістичний аналіз − для виявлення функцій 

виражально-зображальних засобів і стилістичних прийомів в оригіналі й перекладі.  

Інтерпретаційний аналіз було задіяно для визначення ідейно-естетичної та 

смислової інформації твору, контекстуально-інтерпретаційний аналіз − для 

тлумачення певних одиниць тексту, виокремлення дискурсивно значущих 

контекстів, інваріантних елементів художніх творів, для визначення ролі мовного та 

позамовного контексту при перекладі. Функціональний аналіз був необхідний для 

виявлення комунікативно-прагматичних цілей автора / перекладача. Елементи 
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концептуального аналізу застосовано для визначення домінантних вербалізованих 

концептів, які характеризують когнітивний рівень мовної особистості перекладача і 

проявляються в його текстотворчій діяльності як науковця чи критика. Основою для 

такого аналізу слугували передмови й післямови у перекладних виданнях, коментарі 

перекладача, тексти його науково-критичних статей, листи, адже особистість 

перекладача проявляється не лише в самому перекладі, але й великою мірою в 

інших текстах, створених ним. Тому до аналізу залучалася різножанрова продукція 

перекладача, що є новим у перекладознавстві. Аналіз цієї продукції, а також 

рецензій на переклади методологічно спирається на уявлення рецептивної естетики.   

Порівняльно-історичний метод дав можливість простежити еволюцію 

літературних взаємин, виокремити певні періоди, висвітлити міжлітературні 

взаємодії в діахронічному плані. Біографічний метод був важливим для осмислення 

формування й функціонування особистості перекладача. Імагологічний аналіз 

забезпечив усвідомлення ролі перекладача у створенні образу країни, її культури / 

літератури у певному соціокультурному просторі, він спирався на вивчення 

передмов і післямов, літературно-критичних статей, дописів у енциклопедії та 

словники, рецензій на перекладні твори.  

Лінгвокультурологічний та культурно-історичний аналіз забезпечили 

результативну характеристику культурно-історичного тла діяльності перекладачів у 

діахронічному аспекті, що дало можливість осмислити художній переклад як 

динамічний культурний феномен на перехресті літературних полісистем.  

Серед допоміжних методів використані власні інтерв'ю з перекладачами і 

літературними редакторами, опитування німецькомовних респондентів стосовно 

перекладів окремих творів української літератури, а також стосовно рецепції цих 

творів носіями німецької мови. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконано в межах комплексної наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка "Мови та літератури народів 

світу: взаємодія і самобутність" (тема № 11БФ044-01), затвердженої Міністерством 

освіти і науки України. 
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 Наукова новизна дослідження визначається потребою комплексного й 

цілісного аналізу ролі особистості перекладача в історії українсько-німецького 

художнього перекладу, соціокультурних контекстів його діяльності та репрезентації 

української літератури за кордоном. У дисертації вперше: 

 осмислено й узагальнено історію українсько-німецького художнього 

перекладу як динаміку репрезентації української культури в німецькомовному 

культурному просторі;  

 розкрито поняття "українсько-німецького перекладацького поля" як 

соціокультурного простору на перетині відповідних літературних полісистем, 

розглянуто етапи становлення цього поля від середини ХІХ до початку ХХІ ст. з 

огляду на соціокультурні контексти діяльності перекладачів та рецепцію української 

літератури на німецькомовних теренах; 

 висвітлено роль особистості перекладача в історії розвитку українсько-

німецьких літературних взаємин і в створенні образу України та її літератури в 

німецькомовних країнах; 

 системно досліджено доробок низки перекладачів з української, у тім числі у 

порівнянні чи протиставленні, проаналізовано їхні функції на рівні 

соціокультурного посередництва;  

 виявлено межі прийнятності "чужого" у німецьких перекладах української 

літератури, охарактеризовано стратегії перекладачів, спрямовані на подолання 

міжкультурної асиметрії, з’ясовано вплив цих стратегій на рецепцію української 

літератури в німецькомовному культурному просторі. 

Наукова новизна роботи відображається у таких положеннях, що виносяться 

на захист: 

1. Художній переклад і входження творів вихідної літератури у літературну 

полісистему цільової культури детерміновані суспільними, особистісними, 

культурними, політичними, економічними контекстами та позиціонуванням 

літератур на світовому літературному ринку.  

2. Особистісний контекст художнього перекладу маніфестується у впливі 

особистості перекладача на процес і продукт перекладу, а також на процес і 
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результат репрезентації вихідної культури в умовах чужої культуромовної дійсності. 

Особистість перекладача − це суспільний феномен із низкою індивідуальних ознак, 

який формується під впливом соціокультурного простору і оприявнюється в 

перекладацькій та соціальній діяльності перекладача, його світогляді, компетенціях, 

здатностях. Центральним компонентом особистості перекладача є його мовна 

особистість, яка проявляється в перекладацьких настановах, рішеннях, стратегіях і 

трансформаціях, в індивідуальному стилі перекладача, у створених ним пара- і 

метатекстах.     

3. Перекладач є центральною фігурою перекладацького поля, яке формується 

на перетині літературних полісистем та постає із різнорівневих зв'язків між низкою 

суб’єктів, які, володіючи певним капіталом (освітнім, соціальним, культурним, 

символічним), взаємодіють між собою заради репрезентації літератури однієї 

соціокультурної спільноти у чужомовному соціокультурному просторі. Вплив 

окремого перекладача на розвиток міжлітературних взаємин залежить від 

суспільних умов, його особистості та позиції перекладача щодо інших суб’єктів 

перекладацького поля, серед яких виокремлюємо такі: автор; видавництво, 

літературний редактор; медіа (зокрема й Інтернет–ресурси); літературний критик, 

журналіст; науковець (філолог, а також історик, культуролог, соціолог, політолог, 

краєзнавець, етнолог); інституція / організація (партія, спілка, фонд, книжкова 

виставка); читач. Взаємодія перекладача з цими носіями міжкультурних відносин є 

запорукою успіху художнього перекладу як репрезентації певної культури.    

4. Українсько-німецькі літературні взаємини демонструють кількісну та якісну 

асиметрію: німецька література презентована в Україні значно повніше, ніж 

українська − в німецькомовних країнах. Головна причина такої асиметрії полягає у 

тривалій відсутності української державності, а звідси − у домінуванні стереотипу 

рецепції України та її культури крізь призму культури російської. Цей стереотип 

зазнає якісних змін лише за останнє десятиліття, значною мірою завдяки 

перекладній літературі.  

5. Художній переклад з німецької мови відрізняється від перекладу з 

української функціями та роллю перекладача: переклад творів української 



 

 

17 

 

літератури був спрямований здебільшого на промоцію українства; функції 

перекладачів визначалися потребою формувати канон сприйняття української нації 

як окремої суб’єктної величини, а української літератури − як самобутньої частини 

світової. Перекладач з української мови – переважно більш активний, ніж 

перекладач з німецької, він бере на себе низку суміжних з перекладом функцій, 

зокрема й суспільних, поєднуючи кілька соціальних ролей.  

6. Основні періоди українсько-німецького художнього перекладу 

відрізняються сутністю суспільної ролі перекладача з української, рисами його 

особистості, соціокультурними контекстами його діяльності, а також рівнем 

готовності цільової аудиторії до рецепції української літератури.  

1) Перший період  − від останньої третини ХІХ ст. до кінця Першої світової війни − 

визначається активним розвитком міжкультурних відносин в обох напрямках, 

вагомістю ролі особистості перекладача, розбудовою повноцінного 

перекладацького поля на основі галицько-буковинської спільноти 

поліфункціональних міжкультурних посередників – дво- чи кількамовних 

полікультурних особистостей переважно координативного типу.  

2) У другий період − між двома Світовими війнами − спостерігається відчуження 

культур та інституціалізація міжлітературних взаємин, роль особистості 

перекладача зменшується, рівень білінгвізму та міжкультурної компетенції 

перекладачів знижується.    

3) У третій період (від 1950-х до 1980-х рр.) переклад стає інструментом 

ідеологічного трансферу, політичних маніпуляцій та поляризації світу; у цей час 

формуються два перекладацькі поля з антагоністичними настановами та 

відмінними функціями перекладача. Роль особистості перекладача мінімізується 

в НДР при одночасному збільшенні кількості перекладачів, зростанні ролі партії 

та спілки письменників; переклад виконується переважно за посередництва 

російської мови. У ФРН над художнім перекладом з української систематично 

працює одна особа − А.-Г. Горбач, яка бере на себе всі функції з репрезентації 

української культури.  
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4) Четвертий період (від початку ХХІ ст.) характеризується ростом зацікавлення 

українською літературою з боку німецькомовного реципієнта, суспільною 

активністю особистості перекладача української літератури, що є 

полікультурним носієм німецької мови, білінгвом координативного типу, а 

також зростанням ролі культурних інституцій.  

7. Найбільш плідними суб’єктами українсько-німецького художнього 

перекладу, які визначили епохи в рецепції української літератури в 

німецькомовному культурному просторі, були перекладачі / видавці / 

літературознавці  К. Е. Францоз, І. Франко, О. Кобилянська, Ґ. Адам, Ю. Вірґінія, 

В. Горошовський (І період), О. Грицай, О. Бурґгардт, А.-Ш. Вутцкі, Ґ. Шпехт (ІІ 

період), А. Курелла, Е. Вайнерт, подружжя Штайнів, Л. Робіне, П. Кірхнер, 

Р. Ґебнер, подружжя Коліньків (ІІІ період, переклад у НДР) та А.-Г. Горбач (ІІІ 

період, переклад у ФРН), А. Вольдан, К. Дате, К. Раабе, С. Штьор (ІУ період).  

8.  Особливо продуктивним перекладачем з української стала Анна-Галя 

Горбач, яка фактично самостійно сформувала сегмент українсько-німецького 

перекладацького поля в Західній Німеччині і зробила найбільший внесок у 

популяризацію та формування іміджу української літератури в умовах бездіяльності 

потенційних учасників міжкультурних взаємин. Особистість А.-Г. Горбач 

характеризуємо як двомовну та полікультурну координативного типу з 

багатовекторною поліфункціональністю, що постала з усвідомлення необхідності 

політичної заангажованості діяча культури бездержавної нації.  

9.  Існування соціокультурної асиметрії між українським та німецькомовним 

світами накладає відбиток на стратегії перекладачів щодо подолання чужості. 

Історія українсько-німецького перекладу засвідчує поступове вироблення 

перекладацького канону, який балансує у межах прийнятного рівня чужості в тексті 

перекладу, що визначається достатньою кількістю невідомих елементів для 

забезпечення зацікавлення з боку німецькомовного читача та обмеженням вживання 

несвоїх елементів задля читабельності та розуміння тексту.     

Теоретична значущість дисертації полягає у розбудові інтердисциплінарної 

теорії кореляції між особистістю перекладача, соціокультурними контекстами його 
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діяльності і характером еволюції українсько-німецького художнього перекладу. Це 

внесок як у загальну теорію художнього перекладу, так і в часткову теорію 

українсько-німецького перекладу. Аналіз соціокультурних ролей перекладача та 

розкриття сутності діяльності перекладача з української в аспекті анти- і 

постколоніалізму розширює поняття перекладацької діяльності й розвиває 

соціологію перекладу. Вивчення впливу перекладача на створюваний образ країни 

та її культури є внеском до теорії перекладацької імагології. Дослідження 

культурної асиметрії, що пов’язана з мовною картиною світу і проблемами 

подолання чужості в перекладі, поглиблюють когнітивну теорію перекладу. 

Теоретична цінність дисертації полягає також у тому, що в ній проаналізовано і 

критично осмислено перекладацьку творчість цілої низки перекладачів, що постає 

внеском у перекладацьку персонологію.    

Практична цінність роботи полягає в тому, що її спостереження, висновки й 

результати можуть використовуватися в лекційних курсах з теорії та історії 

перекладу, стилістики й порівняльної стилістики, компаративістики, у спецкурсах із 

теорії і практики художнього перекладу, соціології перекладу, імагології, 

перекладацької персонології, на практичних заняттях з перекладу, при укладанні 

методичних розробок та бібліографічних покажчиків, у фаховій діяльності 

літературних перекладачів.  

Достовірність висновків забезпечується застосуванням комплексної методики 

дослідження, широким теоретичним підґрунтям, достатнім обсягом досліджуваного 

матеріалу, залученням до оцінювання перекладів носіїв німецької мови.   

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 40 наукових 

публікаціях, в т.ч. монографії на 604 с. (28, 6 друк. арк.), 27 статтях у виданнях, 

акредитованих ДАК МОН України, 7 закордонних публікаціях, 6 матеріалах і тезах 

міжнародних конференцій (всі публікації – одноосібні). 

Апробація дослідження. Основні теоретичні положення, результати аналізу, 

загальні й часткові висновки дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

теорії і практики перекладу з німецької мови Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, на наукових конференціях у Київському національному 



 

 

20 

 

університеті імені Тараса Шевченка (2001-2014 рр.), на VІІ Міжнародній науковій 

конференції германістів "По слідах німецької мови та літератури в Україні" (Чернівці 

1999), Міжнародному симпозіумі "Immer zurück zum Pruth" (Чернівці, 2002), 

Міжнародній науково-практичній конференції "Соціокультурні аспекти навчання 

іноземних мов" (Тернопіль, 2004), Міжнародній науковій конференції "Національна 

культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства" (Київ, 2007), 

ІІІ Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми германської філології", 

присвяченій 70-річчю від дня нар. проф., д.ф.н. Левицького В.В (Чернівці, 2008), 

Міжнародних наукових конференціях "Мова як світ світів. Граматика і поетика 

текстових структур" (Київ, 2010-2011), Міжнародній науковій конференції "Мови та 

літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність" (Київ, 2012), ІІІ, VІ і 

VІІ Міжнародних науково-практичних конференціях "Мови і світ: дослідження та 

викладання" (Кіровоград, 2009, 2012 і 2013), Міжнародній науковій конференції 

"Німецько-українські дискурси: лінгвістичні та культурологічні перспективи" (Київ, 

2012), VI Міжнародній науково-практичній конференції "Міжкультурна 

комунікація: мова − культура − особистість" (Острог, 2012), Міжнародній науковій 

інтердисциплінарній конференції "Україна: наративи, мови, історії" (Вроцлав, 2013), 

ІІ віртуальній науковій конференції з україністики "Діалог мов − діалог культур" 

(Мюнхен, 2013), Міжнародній конференції "Polyslav XVII" (Київ, 2013), ІУ і У 

Міжнародних наукових конференціях "Іноземна філологія у ХХІ столітті" 

(Запоріжжя, 2012 і 2013), VІІ Міжнародній науковій конференції "Мова, культура, 

суспільство" (Москва, 2013), VІ і VІІ Міжнародних наукових конференціях 

"Пріоритети германського та романського мовознавства" (Луцьк, 2012 і 2013), 

Міжнародній конференції "Дунай − основа європейської ідентичності" (Ізмаїл, 

2013), I Міжнародній науково-практичній конференції "Текст у сучасному 

лінгвістичному вимірі" (Переяслав-Хмельницький, 2013), Міжнародній конференції 

"Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства" (Київ, 

2014), VІІІ науковій конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми 

перекладознавства та методики навчання перекладу" (Харків, 2015), Всеукраїнській 

науково-методичній конференції “Актуальні проблеми підготовки перекладачів” 



 

 

21 

 

(Луцьк, 2002), Всеукраїнській науковій конференції "Шляхом твоїх Голгот і слав, 

народе мій! (Пам’яті репресованих письменників)" (Київ, 2007), Всеукраїнській 

науковій конференції "Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті 

українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша" (Київ, 2009), 

Всеукраїнській науковій конференції "Людина і соціум у контексті проблем 

сучасної філологічної науки" (Київ, 2012), ІІ Всеукраїнській науковій конференції 

германістів "Германістика у 21-му столітті" (Харків, 2012), Всеукраїнській науковій 

конференції пам'яті професора Д.І. Квесилевича "Сучасний стан і перспективи 

лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу" (Житомир, 2013), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції "Тенденції розвитку та функціонування 

слов’янських та германських мов" (Миколаїв, 2013), Всеукраїнської наукової 

конференції за участю молодих учених "Мова, свідомість, художня творчість, 

Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій" (Київ, 2013), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції "Українське слово мовами народів світу", 

присвяченій 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (Дрогобич, 2015), 

науковій конференції "Мовні конфлікти і гармонізація суспільства" (Київ, 2001), на 

ХХІІ науково-практичній конференції Асоціації українських германістів Українська 

германістика та діалог культур" (Львів, 2015), на наукових читаннях "Український 

переклад від Зерова до сьогодення" (Київ, 2004), під час наукової подіумної дискусії 

"Переклади австрійської літератури в Україні"  (Київ, 2013), під час циклу доповідей 

у Берлінському університеті імені Гумбольдта (Берлін, 2014), на доповіді в 

університеті Ебергарда й Карла м. Тюбінґен (Німеччина, 2014), під час презентації 

монографії на Форумі видавців (Львів, 2015). 

Структура дисертації. Робота містить вступ, чотири розділи з висновками до 

кожного з них, загальні висновки, список використаних джерел (666 позицій 

науково-критичних праць та матеріалів періодики, 74 позиції джерел 

ілюстративного матеріалу, 23 позиції  − джерел довідкового характеру). У роботі 

наявні 5 рисунків. Загальний обсяг праці становить 491 сторінка, з них обсяг 

основного тексту − 416 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСОБИСТОСТІ 

ПЕРЕКЛАДАЧА 

1.1. Художній переклад − основна форма міжлітературних взаємодій 

1.1.1. Німецько-український художній переклад як об’єкт дослідження 

"Книга є культурним надбанням, котре як ніщо інше здатне знайомити народи 

один з одним", − підкреслював на міжнародному конгресі славістів у Києві 

німецький учений В. Казак, наголошуючи на потужному внескові літератури в 

порозуміння між народами [486, с. 218]. Водночас розвиток будь-якої національної 

літератури неможливий без контактів з іншими літературами, які реалізуються 

завдяки перекладам, і передусім – перекладам художнім. Під художнім перекладом 

традиційно розуміють переклад творів художньої літератури в єдності змісту й 

форми, зі збереженням ідейного та образного потенціалу, а також естетичного 

впливу на читача [180, с. 4]. Але як явище гуманітаристики поняття художнього 

перекладу має набагато ширший обсяг, аніж "вид словесної творчості, внаслідок 

якої тексти, написані однією мовою, відтворюються засобами іншої лінгвальної 

системи" [330, с. 164], адже переклад кожного твору має свої передумови й 

наслідки, пов'язаний з численними культурними, соціальними, політичними 

чинниками, твориться певними особистостями зі своєю власною поетикою та 

системою цінностей, здібностями й мотивами, зрештою, він потрапляє на певний 

чужомовний ґрунт, щоби стати явищем чужої культури, що проявляєтьcя в рецепції 

(перекладу) твору читацькими й письменницькими колами іншого культурного 

середовища [226, с. 5-6]. Тому усі чинники, названі вище, є невід'ємними 

складниками художнього перекладу, який ми розуміємо широко – не лише як 

відтворення конкретного твору іншою мовою, а як акт донесення до 

іншомовної аудиторії культурно-естетичного феномену вихідної культури та 

забезпечення рецепції цього феномену в культурі-реципієнті. Бо не сам факт 

виходу перекладеного твору є формою міжлітературних контактів, а лише факт 

рецепції його іншомовними читачами, їхня реакція на цей твір, а також розміщення 

цього твору на іншомовному літературному ринку. Без останнього про 

міжлітературні зв'язки говорити можна лише із застереженнями, на чому 
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неодноразово наголошують літературознавці. Так, Д. Дюришин, детально описуючи 

типи літературних зв'язків, зазначає, що вони залежать передусім від внутрішніх 

передумов середовища, що приймає перекладений твір, від його здатності вступити 

у творчу взаємодію [404, с. 49]. Водночас він виокремлює літературні переклади як 

найскладнішу форму міжлітературних взаємин [там само, 51].  

Роль художнього перекладу в міжлітературних взаєминах аналізували 

вітчизняні та іноземні літературознавці й перекладознавці Г. Гачечиладзе, 

В. Коптілов, Д. Дюришин, А. Федоров, М. Зимомря, П. Топер, О. Чередниченко, 

В. Будний та ін. [23; 42; 81; 95; 179; 301; 310; 322; 666], які акцентували увагу на 

функціях перекладної літератури, на проблематиці відтворення ідейно-естетичного 

потенціалу першотвору та відповідно – на збагаченні цільової літератури, на 

принципах та вимогах, що висуваються до перекладу, на соціально-історичному та 

національному контекстах, у яких функціонують переклади тощо. Праці цих 

науковців стали методологічною базою для осмислення еволюції українсько-

німецького художнього перекладу, що є об'єктом нашого дослідження.    

Історію взаємин української літератури з літературами інших країн 

досліджували в різних аспектах передусім українські науковці. Найперше вивчено її 

зв'язки з іншими слов'янськими літературами, серед широкомасштабних робіт, які 

тематизують побутування української літератури на чужомовних культурних 

просторах, варто назвати такі, як "Українська література серед інших літератур 

світу" [15], "Спільність і своєрідність. Українська література в контексті 

європейського літературного процесу" [226], монографію "Очима Заходу: Рецепція 

України в Західній Європі ХІ-ХVІІІ ст." [228], а також колективну працю 

"Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ ст.)" 

(1997). Великий внесок у вивчення історії перекладацьких контактів української 

літератури з іншими європейськими належить Г. Кочуру, який досліджував 

українські переклади з французької та англійської, а також переклади творів 

Т. Шевченка французькою та польською мовами [187; 188]. Р. Зорівчак окреслила 

історію англомовних перекладів української прози, привертаючи увагу до 

передумов установлення українсько-англійських літературних взаємозв'язків [103; 
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104; 105]. Тому вивчення української літератури в контексті світової має свою 

традицію, а такі роботи дають можливість поглянути на питання у розрізі 

літературознавства  / компаративістики й перекладознавства.  

Найбільш дослідженим питанням щодо художнього перекладу української 

літератури є зарубіжна шевченкіана: від Франкової розвідки "Шевченко в німецькім 

одязі" [314] до найновіших шевченкознавчих досліджень, що вийшли до 200-річчя з 

дня народження Кобзаря і висвітлюють питання перекладу його творів у світовому 

літературному контексті: в англомовному світі (Л. Коломієць, Ю. Тьопенко, 

Т. Зарицька), Японії та Кореї (К.С. Вон, Ю. Ковальчук, О. Хоменко), в Угорщині 

(І. Мегела, О. Зимомря), на німецькомовних теренах (М. Зимомря, Т. Кияк) [329].  

Рецепція перекладів української літератури в німецькомовному світі отримала 

висвітлення у низці досліджень українських та німецьких науковців, зокрема 

ґрунтовно представлено рецепцію творчості Т. Шевченка (у працях Р. Смаль-

Стоцького [277], Б. Кравціва [328], Д. Дорошенка [400], М. Зимомрі [99], 

Б. Гавришківа [39]) та значення спадщини І. Франка (Е. Вінтер [412], П. Кірхнер 

[489], Ґ. Витшенс [659], А.-Г. Горбач [53], Ґ. Ціґенґайст [321]). До найважливіших 

праць радянського часу, які розглядали українсько-німецький літературний 

трансфер, належать книга Я. Погребенник "Шевченко німецькою мовою" [253], 

дисертації Ю.Ф. Михайлюка "Українсько-німецькі літературні взаємозв'язки ХІХ – 

початку ХХ ст." [219], Г.Є. Гуця "Юрій Федькович в українсько-німецьких 

літературних зв'язках" [67], а також монографія В.М. Гладкого "Українська 

радянська література в НДР" [43]. Заслуговує на увагу п'ятитомник "Українська 

література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті" (1987-

1994), у якому висвітлені окремі явища контактів української літератури з 

німецькомовним світом, як от зв‘язки української літератури з літературою НДР 

[10], українсько-німецько-австрійські літературні зв'язки [255], розвідка німецького 

славіста П. Кірхнера, в якій розглянуто українську літературу в контексті 

європейського розвитку 20-30-х років [161].  

Проблеми українсько-німецьких літературних взаємин знайшли своє 

вираження в працях радянського часу "В червоних лавах" [215], "Українсько-
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німецькі літературні взаємини ХІХ − початку ХХ ст." [219], "Дожовтнева та 

радянська література за рубежами СРСР" [82], "Українська література в критиці 

Німецької Демократичної республіки" [70] та ін. Хоча в цих публікаціях значне 

місце посідали політичні штампи, але дослідники зібрали багатий фактологічний 

матеріал про контакти між літературами, письменників, перекладачів, літературних 

критиків та літературознавців, котрі сприяли поглибленню цих контактів. 

Важливими в цьому плані є також розвідки В.Г. Михайлюка про переклади творів 

М. Коцюбинського та аналіз листування з його перекладачем В. Горошовським 

[201]. 

Особливо ґрунтовно питання перекладу з української мови німецькою мовою, 

українсько-німецькі літературні зв'язки й проблеми рецепції української літератури 

в Німеччині досліджено М. Зимомрею. Дисертаційні роботи науковця присвячені 

ролі перекладу в українсько-німецьких міжлітературних зв'язках від початків до 

кінця 70-х років ХХ століття [611; 95]. Саме М. Зимомря вперше серйозно 

звертається до постаті перекладача. У його докторській дисертації 

"Інтернаціональна співдружність культур: міжлітературні контакти та роль 

перекладу в художньому процесі" [95] зібрано багато цікавих фактів про 

перекладачів української літератури та висвітлено значення особистості 

перекладачів та культурних посередників у міжлітературному процесі. Серед 

пострадянських публікацій назвемо книгу вченого "Німеччина і Україна: У нарисах 

взаємодії культур", у якій автор подає огляд рецепції української літератури, 

починаючи від подорожніх заміток та німецькомовних історій козаччини, та 

пропонує цікаві дані, зібрані ним про рецепцію творів Т. Шевченка в 

німецькомовних країнах, перебування Марка Вовчка в Німеччині, історію німецько-

болгарсько-українських культурних контактів у кінці ХІХ − на початку ХХ століття 

[666].  

В останні роки з'явилися дослідження послідовників М. Зимомрі, які звертають 

увагу на особистості, котрі розвивали німецько-українські контакти, наприклад, 

Я. Лопушанський у дисертації "Рецепція української літератури у німецькомовному 

світі" присвячує окремі розділи О. Грицаєві, Б. Лепкому, І. Сембратовичу [205]. У 
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дисертаційному дослідженні О. Матвіїшин "Українська проза початку ХХ століття в 

перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір" проаналізовано стиль 

перекладачів з української, особливо докладно досліджено доробок 

В. Горошовського [212]. Рецепція творчості українських письменників, передусім 

Т. Шевченка, у німецькомовному ареалі належить до наукових зацікавлень 

О. Білоус [16; 17].  

До перекладацької діяльності українських письменників усе частіше 

звертаються українознавці, серед релевантних робіт назвемо дисертації, присвячені 

О. Грицаєві [259], І. Костецькому [339], Юрію Клену [85].  

 Серед представників української діаспори питання українсько-німецьких 

літературних взаємин вивчали О. Бурґгардт, Д. Дорошенко, Ю. Бойко-Блохин, 

І. Мірчук, А.-Г. Горбач (про її доробок див. розділ III): важливими у цьому аспекті є 

статті "Українська література в німецькому дзеркалі" Д. Дорошенка [401, с. 251-

269], "Українська література в післявоєнних німецьких перекладах" А.-Г. Горбач 

[455], роботи Ю. Бойка-Блохина про Т. Шевченка, І. Котляревського, Лесю 

Українку в контексті західноєвропейської літератури, причому вчений звертав 

особливу увагу на німецькі переклади творів цих письменників [375; 377]. 

Взаємозв'язки української та німецької літератур досліджували у своїх 

дисертаціях німецькі славісти П. Кірхнер та Р. Ґебнер [489; 424]. Українська 

проблематика висвітлена й у працях Й. Стрєлки, котрий детально аналізував 

взаємини слов'янських (у т.ч. української) та австрійської літератур [608]. Ціла 

палітра українсько-австрійських літературних контактів представлена у збірці "Von 

Taras Ševčenko bis Josef Roth. Ukrainisch-Österreichische Literaturbeziehungen" (1995), 

у якій подані матеріали українсько-австрійського симпозіуму "Українська 

література в Австрії, австрійська література в Україні", що проходив у 1993 р. як 

перший науковий захід такого роду після розпаду Радянського Союзу [635].  

На початку XXI століття рецепцію української літератури в німецькомовному 

світі вивчає австрійський славіст А. Вольдан, дослідник та перекладач української 

літератури [651, 652]. 
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Проаналізувавши наявні праці, що стосуються історії українсько-німецького 

перекладу, приходимо до висновку, що: 

1) більшість наукових робіт присвячено перекладу кінця ХІХ – середини ХХ 

ст., лише А. Вольдан розглядає період кінця ХХ ст.;  

2) науковці радянського часу, зібравши багатий фактологічний матеріал, 

тлумачили літературні взаємини виключно з ідеологічних позицій, тому їхні 

дослідження ігнорували / критикували доробок української діаспори; 

3) сучасний стан українсько-німецького художнього перекладу залишається 

недослідженим, про нього можна скласти враження лише на основі небагатьох 

статей у періодиці та Інтернеті;  

4) загальної та цілісної картини історії українсько-німецького перекладу немає, 

як і періодизації та характеристики епох у порівнянні;  

5) у переважній більшості всіх названих вище праць діяльність перекладача 

проаналізовано з точки зору літературознавства, і лише в дослідженнях М. Зимомрі, 

Я. Лопушанського, Л. Прими звернено увагу на особистісні характеристики 

перекладачів з урахуванням даних теорії літератури, компаративістики, 

україністики, германістики; тільки в поодиноких працях діяльність перекладачів 

досліджено з точки зору перекладознавства (О.Матвіїшин);  

6) навіть у названих роботах, які тематизують перекладачів як важливу ланку 

міжлітературних контактів, розглянуто лише суто їхній перекладацький доробок і не 

враховано інших аспектів перекладацької особистості, які мали вирішальний вплив 

на їхню перекладацьку діяльність.  

 

1.1.2. Асиметрія німецько-українських літературних контактів 

Говорячи про німецько-українські літературні взаємини, можна, з одного боку, 

підкреслити їхню тяглість та традиційність, оскільки контакти письменників та 

переклади беруть свій початок ще в пізньому середньовіччі; літературознавці 

широко досліджують також і впливи німецької літератури на українську; з іншого 

боку, можемо вказати на певну однобокість цих контактів, бо у зв'язку з дією 

позалітературних чинників твори українського письменства не завжди мали 
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можливість увійти до інших літературних полісистем, а отже, не мали такого впливу 

на інші літератури, як, наприклад, німецька література в Україні.  

З огляду на подібну ситуацію в інших парах мов та літератур 

західноєвропейські науковці послуговуються поняттями "великих" / "домінантних" 

та "малих" / "периферійних"  мов, літератур і нації. У книзі "Wo liegt die Ukraine? 

Stadortbestimmung einer europäischen Kultur" ("Де знаходиться Україна? Визначення 

місця розташування однієї європейської культури") Ш. Гьоне розмірковує про 

поняття "мала література" на прикладі Чехії та України, виводячи їх з уявлень про 

"малі нації" як такі, що сприймаються та сприймають себе самі об'єктом історії, а 

своє буття бачать з перспективи постійної загрози [447, с. 65]. Він наводить тезу 

М. Кундери, котра здається нам важливою для подальших міркувань: "Великий" чи 

"малий" народ – це не тільки й не стільки кількісна, скільки субстанційна 

відмінність: це дві візії власної долі (малий народ сприймає своє існування як вічну 

боротьбу між буттям та небуттям, як бурлакування, тоді як для великих народів 

власне існування є явищем само собою зрозумілим), це два погляди на історію (в 

якій великі народи відіграють роль суб'єкта або ж гадають, що відіграють її, а малі 

народи відчувають себе об'єктами історії)" [514, с. 10]. 

Відповідно до цих міркувань говорять і про "малі літератури", хоча це поняття 

має досить відмінні дефініції в тлумаченнях різних літературознавців. Так, 

наприклад, Ф. Кафка висловлювався про літературу німецькомовних євреїв, які 

творили серед чеського культурного дискурсу, як про малу літературу, оскільки 

вона послуговувалася великою мовою, але екстериторіально, відірвано від великої 

літератури, і була в меншості [393, с. 27].  

Уявлення транслятологів про великі (домінантні) та малі (периферійні) 

літератури стосуються взаємодій літератур у перекладознавчому аспекті. Відповідно 

до них взаємини між вихідними та цільовими літературами на ринку перекладу 

базуються на співвідношенні й позиціонуванні мов та країн одна щодо одної і 

залежать від відносної ваги мови та літератури на міжнародній літературній арені 

[355, с. 1-5]. Тому перекладацький ринок має неоднорідну структуру і 

характеризується асиметричними зв'язками між домінантними мовами, із яких 
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перекладається багато, та периферійними мовами, з яких перекладається доволі 

мало.  

Згідно зі статистикою ЮНЕСКО виокремлюються три групи мов – центральні, 

семі-периферійні та периферійні. Центральною мовою є в наш час англійська, з якої 

виконується близько 40% усіх літературних перекладів на світовому 

перекладацькому ринку, а в Європі – від 50% до 70%. До інших центральних мов 

належать також французька, німецька та російська, з яких виконуються 10-12% усіх 

літературних перекладів, хоча статистика відзначає, що після розпаду Радянського 

Союзу російська мова поступово втрачає своє значення як центральна. До семі-

центральних мов належать італійська, іспанська, шведська, японська, датська, 

латинська, голландська, старогрецька, чеська, польська та норвезька (дані 2014 р., 

мови подані в порядку спадання кількості перекладів), з яких виконуються 1-3% 

усіх перекладів [764]. Китайська та арабська мови посідають лише 15-е і 16-е місця 

відповідно, а українська – 35-те, після грецької, сербської, болгарської, хорватської. 

Це означає, що позиціонування мови й літератури на глобальному літературному 

ринку корелює не з кількістю мовців, а, швидше, із кількістю читачів, зацікавлених 

читати переклади з цих мов.  

Відповідно до цих даних німецькі перекладознавці М. Бахляйтнер та М. Вольф 

пропонують поняття "глобального перекладацького поля", зазначаючи, що воно 

функціонує подібно до глобального ринку: трансфер відбувається від домінантних, 

потужніших, до периферійних, слабших, країн чи літератур, причому причину 

високої частотності перекладів периферійною мовою вчені вбачають у якісній, а 

іноді й у кількісній слабкості продукції периферійної літератури, наприклад, 

недостатній розробленості певних жанрів при високому рівні освіти читацької 

публіки та попиті на хорошу літературу [356, с. 8].  

На нашу думку, причини нерівномірної диспозиції мов на літературному й 

глобальному перекладацькому полі значно складніші: переклади з "домінантних" / 

"центральних" мов підтримуються з боку великих культур задля розширення та 

збереження свого культурно-політичного впливу, водночас зацікавлення в 

духовному капіталі певних країн може мати причини історичні, комерційні, 
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ідеологічні тощо. Переклад "малими" / "периферійними мовами", у нашому випадку 

− українською, забезпечує не тільки розвиток української літератури, посилення її 

певними жанрами чи якісними творами, але й запит на прилучення до світової 

літератури, тобто до духовного капіталу.  

На думку Г. Кіттеля, напрямки та потужність перекладацьких потоків, 

інтенсивність перекладацьких потуг та трансферу культури залежить від двох 

чинників: по-перше, від домінантного чи периферійного характеру тієї чи іншої 

мови й відповідної культури, а по-друге, від відкритості читацької аудиторії до 

сприйняття чужого. Водночас, якщо культура-реципієнт характеризується 

готовністю до сприйняття чужого, то навіть домінантні мови з досить великою 

кількістю мовців допускатимуть досить значну частку перекладів інших мов [627, 

с. 2597].  

Стосунки домінантності-периферійності в кожній парі літератур складаються 

по-іншому. Якщо для німецької літератури англійська вважається домінантною, то в 

парі українська та німецька домінантною є саме німецька література, а українська 

займає периферійну позицію. На цю асиметрію в літературних відносинах вказує 

також перекладачка з української К. Дате, визначаючи німецьку літературу як 

домінантну, оскільки в основному перекладають з неї, а українську як периферійну, 

тому що частка перекладів з української в німецькому лінгвокультурному просторі 

незначна [392, с. 271-272].  

Про таку нерівномірність писали й радянські вчені, але із сьогоднішньої 

перспективи вражає пояснення, яке подається в колективному дослідженні 

"Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному 

контексті": "Основною формою взаємин залишається переклад, причому засвоєння 

німецької літератури проходить інтенсивніше, планомірніше, ніж української – в 

Німеччині, де поряд з прогресивними силами діяли і реакційні, які гальмували 

процес радянсько-німецького зближення" [255, с. 222].   

Аналіз історії українсько-німецьких літературних взаємин дозволяє 

констатувати, що з української німецькою перекладалося в усі епохи культурно-

історичного розвитку значно менше, ніж з німецької українською. Те саме 
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стосується й дослідження перекладів: про німецькомовні переклади творів 

українських письменників є лише поодинокі праці, тоді як про переклади німецької 

літератури в Україні наявна ціла низка досліджень [6; 129; 157; 240; 250; 290 та ін.]. 

Оскільки українські перекладачі часто перекладали з кількох мов, інформацію про 

переклади з німецької можна знайти також в працях з історії українського перекладу 

[93; 103; 105; 176; 187; 222; 286; 287; 289; 322; ] чи в дослідженнях окремих 

постатей українських перекладачів − І. Франка, М. Лукаша, В.Стуса [188; 270; 271; 

288].  

Відповідно до такого непропорційного стану українсько-німецьких 

перекладацьких відносин, українська література була і частково залишається для 

німецькомовних читачів, літературознавців та перекладознавців terra incognita. З 

цього приводу німецька дослідниця творчості О. Бурґгардта Ю. Ліндекуґель 

зазначає: "Тоді як німецька література різних епох та стилістичних напрямків 

увійшла в колективну культурну свідомість українців завдяки жвавій 

перекладацькій діяльності передусім українських поетів-романтиків, обмін у 

зворотному напрямку навряд чи відбувся […] Виняток становить хіба що феномен 

романтичної моди українських фольклорних мотивів у численних національних 

літературах" [524, с. 76] 

 Причини цьому слід шукати у становленні німецько-слов'янських літературних 

взаємин узагалі та в геополітичній ситуації України зокрема, котра довгий час не 

мала своєї державності, а отже, перебувала на маргінесах політичного й 

літературного зацікавлення європейських читачів. Відповідно до наведених вище 

міркувань Г. Гьоне та М. Кундери, саме українці відчували себе об'єктом історії, а 

українська література змушена була щоразу доводити право на своє існування. Так 

чи інакше, українська література сприймалася й ще досі сприймається Західною 

Європою як "мала" література, на противагу "великій" російській літературі. 

"Велика література сприймає малу літературу як залежну від себе й тому або 

незначну, або ж таку, що потребує допомоги. Велика література розвиває, залежно 

від обставин, позитивні чи негативні топоси "малості", а мала література проектує 

на велику уявлення про її зверхність та домінантність, що виражається в топосах 
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загрози та протекціонізму [562, с. 55]. Водночас багато сучасних літературознавців 

указують на ту роль, котру відіграють у "малих" літературах та націях письменники, 

які беруть на себе відповідальність за свій народ, приписуючи літературі й 

літераторам об'єднувальну силу, здатну утримувати націю супроти ворожого 

оточення [447, с. 68] 

Беручи до уваги наведені вище міркування, не доводиться дивуватися, що 

літературні стосунки між "великою" німецькою літературою та "малою" 

українською не могли бути симетричними і функції перекладачів та 

популяризаторів української літератури на німецькомовних теренах були іншими, 

аніж перекладачів німецької літератури в Україні. Адже перші мусили боротися 

проти стереотипу малості та за визнання інакшості від російської літератури в 

міжнародному контексті, тоді як другі своїми перекладами ангажувалися за 

збереження української мови та самобутньої духовної сфери українства на полі 

внутрішньому. 

З іншого боку, для розуміння процесу взаємодії українського та німецького 

культурного простору важливою є опозиція "Захід-Схід", яка активно вживається в 

німецьких культурологічних дослідженнях на основі політичних уявлень, які під 

Сходом розуміють також і Східну Європу, передусім − Росію. У свою чергу, 

протиставлення "Європа − Росія" донедавна включало в себе й Україну. "У 

Німеччині Україну все ще розглядають як частину стереотипного ланцюжка "Схід − 

Захід / Росія – Захід", − пише в 2003 р. дослідник української культурної політики й 

українсько-німецьких взаємин В. Їлґе. − Самостійного сприйняття країни [України] 

та її культури безумовно бракує. З німецького погляду Україна ще перебуває в тіні 

колишнього Радянського Союзу" [479, с. 83].  

Характерним для західноєвропейських науковців і читачів є уявлення про те, 

що Західна Європа ще й досі відкриває для себе Східну Європу, причому такі 

відкриття є вулицею з одностороннім рухом, де західноєвропеєць виступає 

активним дослідником, а східноєвропейська культура / література − об'єктом 

дослідження. Про це свідчить ціла низка видань, напр., німецького видавництва 
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Trescher: "Die Ukraine entdecken", "Lemberg entdecken", "Kiev entdecken" ("Відкрий 

для себе Україну / Львів / Київ"). 

Незважаючи на широкі дослідження германістів та романістів Східної Європи, 

багато європейських учених ставлять під сумнів взаємний обмін між германськими 

та слов'янськими літературами, оскільки "росіяни, як і болгари чи серби, є наче 

"прийомними дітьми" Європи" [567, с. 1] і між нею та ними існує "величезна 

цивілізаційна відмінність, котра розмежовує Схід та Захід" [583, с. 10], а 

цивілізаторський потік тече в один бік, причому східноєвропейські країни є "пізнім 

реципієнтом частини західноєвропейської цивілізації та культури" [406, с. 117], саме 

Західна Європа є конститутивною, а Східна – "прийомною" частиною континенту 

[447, с. 65]. Говорячи про східноєвропейські країни, К. Цернак описує їхню історію 

як історію поступової культурної європеїзації, "озахіднення, уніфікації та 

окультурення", не бачачи між цими країнами різниці [663, с. 24]. Критикуючи таке 

стереотипне сприйняття, А. Раммельмеєр усе ж наголошує на тому, що від 

літературних та позалітературних стереотипів сприйняття чужого не так легко 

звільнитися [567, с. 1]. 

Говорячи про світовий літературний ринок, підкреслимо, що саме переклад 

робить його відкритим, тобто переклад стирає кордони між мовами й літературами і 

дозволяє твору певної літератури ввійти у світ чужої культури, тому літературне 

поле, за термінологією П. Бурдьє [380], розширюється настільки, наскільки сягає 

вплив певного літературного твору, який, перейшовши кордони, конкурує з творами 

цільової та інших перекладених літератур, шукаючи свого читача.  

У цьому взаємозв'язку варто підкреслити, що й з точки зору функцій 

художнього перекладу між німецько-українським та українсько-німецьким 

перекладом можна визначити істотні розбіжності, які поглиблюють уявлення про 

асиметрію літературних взаємин. Перераховуючи функції перекладу, В. Радчук 

називає серед них такі, на яких варто зупинитися в контексті нашого дослідження 

детальніше. Отже, переклад "представляє зарубіжний літературний процес, [...] 

знайомить з життям інших країн, їхнім побутом, звичаями, способом мислення, 

історією, природою тощо [...], привертає увагу до оригіналу та його мови 
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[...], зводить мости єднання між культурами, народами, епохами й особистостями 

автора та перекладача, "зближує чуже зі своїм"  (Ґете)" [261, с. 149-159]. Вважаємо, 

що саме для українсько-німецького перекладу однією з найважливіших функцій 

була функція привертання уваги до України, її історії, життя, культури загалом та 

літератури зокрема, тоді як для німецько-українського перекладу все ж домінувала 

функція знайомства з конкретним твором, а в широкій перспективі важливим був 

вплив перекладу на збагачення національної літератури, на збереження та розвиток 

української мови. На нашу думку, в контексті українсько-німецького перекладу 

суспільно-політична функція перекладу не поступалася місцем художній та 

естетичній функції, вона відігравала суттєву роль у процесі рецепції творів 

українських авторів на німецькомовних теренах. У радянський час до цієї функції 

додавалася ідеологічна функція, але навіть переклади останніх десятиліть доводять 

політичну вмотивованість вибору творів для перекладу, особливо в українсько-

німецькому напрямку (див. розділ 4.6).  

Останнім часом увагу перекладознавців ширше привертають такі функції 

перекладу, як встановлення гегемоніальних стосунків, ідейного та політичного 

впливу, завоювання літературних ринків, конструювання ідентичностей і т.д. 

Очевидно, якщо переклади з "домінантної" мови посилюють її вплив, авторитет та 

автономність, і зазвичай досить непогано підтримуються культурними та 

державними інституціями "домінантних" націй, створеними для поширення власної 

мови й культури, тобто для культурно-політичного впливу, то перекладачі з 

"периферійних" мов прагнуть, як мінімум, позиціонувати цю літературу серед 

визнаних, сподіваючись, що в перспективі це допоможе звільнити її від 

гегемоніального впливу "великих" літератур та поступово приведе до пом'якшення 

асиметричних стосунків на літературному ринку. Переклади з "малих" / 

"периферійних" мов майже не підтримуються інституціями цих країн, у тім числі й 

українськими, тому самі перекладачі беруть на себе роль інституцій для поширення 

"малої" / "периферійної" літератури. Останнім часом таку роль можуть частково 

брати на себе й культурні кола "домінантних" культур, які ангажуються задля 
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розвитку співпраці з "малими" / "периферійними" націями, як, наприклад, німецька 

"Програма з підтримки перекладів з країн Центральної та Східної Європи".  

 

1.3. Переклад − зв’язна ланка між літературними полісистемами 

Відповідно до теорії літературних полісистем, яку розробив ізраїльський 

науковець І. Івен-Зогар, перекладна література формує свою власну полісистему, що 

знаходиться у сильних літературних полісистемах на периферії та послуговується 

традиційними моделями і лише у деяких випадках може опинятися в центрі 

літературної полісистеми [410, с. 192]. Таке тяжіння перекладної літератури до 

центру літературної полісистеми-реципієнта характерне для відносно молодих 

літератур, в яких перекладна полісистема займає центральне положення, оскільки 

саме переклад приносить у цю літературу нові моделі та жанри. Окрім того, якщо 

літературна система певної країни сама займає периферійну позицію стосовно 

інших культурних полісистем, то переклад може відігравати роль центрального 

елемента літературної полісистеми. Це трапляється, якщо література малої нації 

перебуває в тіні сусідньої великої літератури [там само, 193]. Такі міркування 

вченого дають можливість поглянути на асиметрію українсько-німецьких 

літературних взаємин з іншої перспективи і пояснити той факт, що переклади з 

німецької літератури займають у полісистемі української літератури більш 

центральну позицію, аніж переклади творів української літератури у німецькій. 

Водночас зазначимо, що історія цих взаємин виявляє позитивну динаміку у 

позиціонуванні української перекладної літератури у німецькій літературній 

полісистемі, де помітний рух із периферії до центру, що пов’язане зі збільшенням 

рівня відкритості останньої до рецепції української літератури.         

Переклад та рецепція іншомовного твору є невіддільними: переклад є актом 

рецепції оригіналу перекладачем і слугує, у свою чергу, базою для рецепції 

перекладеного твору іншомовною літературою. Більше того, переклади створюють 

підставу для формування у цільовій культурі уявлень про чужомовну дійсність і 

конструюють образ чужої культури.  
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Для літературних взаємин та самої рецепції перекладу важливими є різні форми 

знайомства іншомовного читача, видавця й літератора з творами й іменами вихідної 

літератури. За твердженням М. Зимомрі, існує три форми "проникнення однієї 

літератури у світ іншої": 1) знайомство із чужою літературою в оригіналі, 

2) особисті контакти, 3) переклад [95, с. 149-150]. На нашу думку, сьогоднішній етап 

у розвитку літературних процесів та тотального переходу до "інтернетизації" 

характеризується й іншими формами проникнення, які передбачають не лише 

переклад, але й просування перекладних творів на щільному літературному ринку 

країни-реципієнта. Якщо раніше основною можливістю для інформування широкої 

аудиторії про іншомовний твір чи його переклад були літературні рецензії у газетах 

і часописах, то тепер цю функцію виконують літературні читання, книжкові 

виставки (Лейпцизька, Франкфуртська, форум видавців у Львові, Книжковий 

арсенал у Києві), літературні фестивалі (наприклад, міжнародний поетичний 

фестиваль "Meridian Czernowitz"), тижні літератури, літературні сторінки та портали 

в Інтернеті, літературно зорієнтовані соціальні мережі тощо. 

Відповідно до таких змін у розвитку міжлітературних контактів поняття 

художнього перекладу вже недостатнє для опису усього процесу переміщення 

літературних творів з однієї літературної полісистеми до іншої. Для позначення 

такого переміщення західне перекладознавство використовує поняття 

літературного трансферу [373; 418]. Під цим поняттям ми розуміємо не лише 

переклад одного твору чи низки творів, а усю систему заходів, спрямованих на 

входження феноменів однієї літературної полісистеми до іншої, тобто, окрім суто 

перекладу, до літературного трансферу належать літературознавчі праці, які 

тлумачать іншомовній публіці перекладну літературу, рецензії, які пропонують 

моделі рецепції, літературні читання та презентації перекладів, які залучають 

потенційного читача до ознайомлення з твором іншомовної літератури тощо. Таким 

чином, поняття літературного трансферу розширює об’єкт перекладознавства, 

додаючи йому інтердисциплінарності. Вітчизняне перекладознавство 

послуговується у цьому випадку термінами "міжкультурна комунікація" чи 
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"міжкультурне посередництво", які є більш загальними і недостатньо точними, якщо 

йдеться про переміщення літературного капіталу лише в одному напрямку. 

Відповідно до таких міркувань розглянемо фази літературного трансферу та 

їхні видозміни у сучасному світі. Перша фаза − фаза вибору твору для перекладу. 

Раніше вибір книги більшою мірою залежав від перекладача, ніж сьогодні. Адже в 

час комерціалізації перекладу та жорсткої конкуренції на літературному ринку 

говорити про довільний вибір творів, особливо великих, для перекладу не 

доводиться. У багатьох європейських країнах, у тому числі й у Німеччині, функцію 

вибору текстів для перекладу перейняли літературні агенти та видавництва. Агенти 

вивчають літературну сцену певної країни, відвідують літературні виставки, 

знайомляться з публікаціями про нові видання, вибирають та пропонують твори для 

перекладу видавництвам. Якщо видавництво зацікавиться певним твором, воно 

замовляє рецензію на цей твір літературознавцям чи відомим перекладачам, а також 

пробний переклад невеликої частини. Отримавши позитивну рецензію на твір, 

видавництво проводить засідання редакційної ради, на якій ухвалюється рішення 

про переклад і публікацію твору. Лише після цього видавництво пропонує роботу 

перекладачеві, укладаючи з ним контракт.  

Друга фаза − фаза власне перекладу − включає, окрім рецепції перекладачем 

оригіналу та відтворення його іншою мовою, опрацювання додаткової літератури, 

вірогідне спілкування з автором та обов'язкове − з літературним редактором 

видавництва, яке передбачає активну співпрацю та редагування тексту вже у процесі 

перекладу. Щодо цієї фази вкажемо на докорінну зміну її формату за останні десять-

двадцять років, що пов'язано зі зміною умов перекладу. Якщо раніше зв'язок між 

автором та перекладачем-сучасником був хоча й можливим, але не типовим, то 

наразі перекладачі обговорюють з автором не лише незрозумілі їм місця, але й задум 

та героїв, а також варіанти відтворення іноземною мовою. Можливості прямого 

спілкування полегшують як процес розуміння, так і процес трансляції, який 

виявляється вже не індивідуальною працею перекладача, а колективною дією. Так, 

Ю. Андрухович зазначає, що внаслідок співпраці з перекладачкою його творів 

З. Штьор роман "12 обручів" перетворився на "покращену оновлену версію", а 
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обговорення проблемних місць з перекладачкою ставало іноді результатом торгу на 

кшталт: "Нехай тут буде мій варіант, а на наступній сторінці – твій" (власне інтерв'ю 

від 04.06.2014). Те саме стосується роботи з літературним редактором: комп'ютерне 

опрацювання тексту дозволяє робити безліч версій перекладу, залучати можливості 

Інтернет-пошуку мовних еквівалентів, синонімів чи фразеологізмів. І велику 

частину цієї роботи виконує не лише перекладач, але й літературний редактор, 

котрий доволі часто вносить істотні зміни в текст перекладу, підготований 

перекладачем. Так, літературна редакторка великого німецького видавництва 

"Suhrkamp" К. Раабе повідомила в інтерв'ю, що перший твір Ю. Андруховича, 

котрий виходив у цьому видавництві, редагувався нею в кілька етапів, із залученням 

чотирьох перекладачів (власне інтерв'ю від 03.04.2014). Окрім того, літературний 

редактор отримує текст частинами, тому фази перекладу та редагування невіддільні.  

На основі проведеного опитування та інтерв'ю з перекладачами, літературними 

редакторами й видавцями, а також проаналізувавши перекладену літературу, ми 

дійшли висновку, що сьогодні не можна оцінювати виданий переклад лише як 

результат творчих пошуків перекладача, тому що в опублікованому тексті 

представлені не тільки його рішення, але й результати компромісів між 

перекладачем, автором, редактором та видавцем, часто ці рішення керуються не 

лише уявленнями про адекватність перекладу, але й знаннями чи уявленнями про 

комерційний успіх, про побажання й очікування цільового читача, тенденції 

літературного ринку в країні реципієнта. Перекладознавство досі не брало до уваги 

цей чинник, але – відповідно до опитувань та аналізу − він набагато вагоміший, аніж 

уявлялося раніше. 

Наступна фаза літературного трансферу − фаза професійного 

читача − літературного критика чи літературознавця. Саме вони пишуть перші 

відгуки та рецензії на переклад твору, які розміщуються в супровідному матеріалі 

видавництва, на шпальтах газет і часописів, на літературних форумах соціальних 

мереж, адже твори, що видаються сьогодні, навряд чи дійдуть до широкого загалу 

без ефективного просування на літературному ринку. Тому на вибір книги 

пересічним читачем великий вплив має поширення інформації про публікацію в 
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Інтернеті, у мас-медіа та інформаційних матеріалах літературних будинків, 

книгарень, культурних інституцій тощо, а також презентації книги та літературні 

читання з її автором / перекладачем. Ця фаза рецепції покликана зацікавити 

широкий загал, і саме вона визначає, чи досягнув переклад своєї мети. Поряд з нею 

йде фаза рецепції з боку читачів іншого культуромовного простору.   

Остання фаза літературного трансферу передбачає знову 

вузькоспеціалізованого читача − письменника чи науковця цільової аудиторії, який 

не лише сприймає текст перекладу як твір, що займає певне місце в його 

літературній полісистеми, але й може проводити порівняння чи аналогії, цитує 

автора, звертається до його доробку у власній творчості. Лише за такої умови можна 

говорити про художню взаємодію літератур і визнавати, що переклад створює 

практичні передумови для такої взаємодії та є одночасно її вираженням. 

Спираючись на аналіз контактів між російською та грузинською літературами, 

Г. Гачечиладзе вважав, що перекладена література стає невід'ємною частиною 

національної. "Переклад стає явищем рідної літератури, органічно приживається на 

її ґрунті", − писав дослідник [42, с. 98]. На нашу думку, про вростання перекладених 

творів у національну літературу говорити можна не завжди, а лише тоді, коли для 

цього існує низка передумов. Як зазначалося, у контексті українсько-німецьких 

взаємин у цьому плані спостерігається асиметрія. Водночас, лише завдяки тому, що 

перекладачі з української брали на себе ширші функції, аніж суто перекладні, 

забезпечуючи  трансфер літератури, твори українських авторів змогли увійти до 

літературної полісистеми німецькомовного культурного простору. Тому 

особистісний вимір у німецько-українських літературних взаєминах потребує 

детального розгляду.    

 

1.2. Методологічні засади дослідження особистісних аспектів художнього 

перекладу 

1.2.1. Шлях філології до вивчення особистості перекладача  

Особистість перекладача стала об'єктом гуманітарних досліджень порівняно 

недавно, відколи філологія – поряд з іншими науками – звернула увагу на 
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особистісний аспект володіння мовою та продукування текстів, а центр ваги у 

дослідженнях поступово змістився на суб'єкт мовлення, хоча в історії вітчизняних та 

зарубіжних студій є поодинокі розвідки щодо перекладацьких особистостей. Так, 

постать письменника-перекладача опинялася в центрі уваги М. Зерова, який подав 

портрети П. Куліша, М. Старицького, В. Брюсова, розглядаючи, окрім аналізу 

власне перекладів, обставини формування особистості перекладачів на тлі загальної 

літературної та історичної ситуації. На жаль, такий підхід до дослідження 

індивідуальності перекладача не знайшов широкого продовження в 

перекладознавчих працях наступних поколінь філологів, які концентрувалися 

передусім на мовних характеристиках текстів перекладу у зіставленні з оригіналом.    

У середині ХХ ст. у розвідках та рефлексіях на тему художнього перекладу 

домінували лінгвістичні підходи, які впроваджували Ж. Мунен, Дж. К. Катфорд, 

А. Швейцер, Я. Рецкер, В. Коміссаров та ін. та які були спрямовані на аналіз мовних 

аспектів перекладу і лише частково піднімали питання залежності тексту перекладу 

від особистості перекладача.     

Тезу про те, що процес перекладу є процесом прийняття рішень перекладачем, 

розвивав класик перекладознавства Ї. Лєвий, звертаючи увагу на ментальний бік 

перекладання. Дослідник вказував, що результат цього процесу прийняття рішень 

буде тим успішнішим, чим ширшою інформацією про вихідний текст та цільову 

мову володіє перекладач, а сам вибір лексичних чи вищих текстових елементів 

залежить як від об'єктивних (мовних), так і суб'єктивних чинників, серед яких 

основну роль відіграють структура пам'яті перекладача, його естетичні норми, а ще 

так звана "мінімакс-стратегія", що змушує перекладача інтуїтивно шукати 

можливості для максимально хорошого перекладу, водночас не витрачаючи на це 

великих зусиль [523, с. 1171-1182]. Такими міркуваннями науковець розбудував 

базу для визнання особистісних характеристик перекладача визначальними 

чинниками, які прямо і безпосередньо впливають на те, який вигляд матиме 

конкретний переклад. 

У 1972 р. на ІІІ Міжнародному конгресі прикладної лінгвістики Дж. Голмс 

заявив про необхідність структурувати дослідження з перекладу, що поклало 
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початок перекладознавчим студіям, які науковець поділив на чисті (теоретичні і 

дескриптивні) та прикладні. Перед дескриптивним перекладознавством ставилося 

завдання вивчати процес, продукт і функції перекладу, перед прикладним – 

дидактику та критику перекладу, а також місце перекладу і перекладача в 

суспільстві [450; 622]. Але "дослідницька карта", сформульована Дж. Голмсом та 

Ґ. Турі, не стимулювала глибоких досліджень особистості перекладача і до неї 

зверталися переважно побічно, вивчаючи інші об’єкти.      

Досліджуючи процес перекладу, німецький перекладознавець Ф. Пепке 

розглядав особистість перекладача крізь призму герменевтики, вбачаючи в ньому 

інстанцію, що керує цим процесом і приймає перекладацькі рішення [554, с. 112-

119]. Його молодша колега Р. Штольце, вивчаючи перекладацькі компетенції, 

дослідила поєднання рецептивної компетенції при розумінні оригіналу та мовної 

(ідіоматичної) і продуктивної компетенцій при його відтворенні, інтерпретуючи 

життєвий досвід перекладача як його фонові знання, необхідні для перекладу [606, 

с. 163−164]. Ще ширше аналізує перекладацькі компетенції В. Вільсс, але в обох 

науковців об'єктом дослідження є ці компетенції наче самі по собі, так що зрештою 

В. Вільсс визнає, що для нього роль самого перекладача у процесі формування 

перекладу залишається не до кінця зрозумілою, зазначаючи, що переклад є 

результатом лексичних, синтаксичних, текстуально-прагматичних замін початкової 

комбінації знаків, здійснених під впливом комунікативних чинників як 

об'єктивного, так і суб'єктивного характеру, причому роль суб'єктивних чинників 

зростає у випадку потреби нестандартних рішень [68, с. 284]. Така модель перекладу 

досить віддалена від практики художнього перекладу, оскільки література ХХ 

століття, починаючи від символізму й закінчуючи постмодернізмом, вимагає в 

основному нестандартних рішень у процесі перекладу. Тому саме чинники 

суб'єктивного характеру, які впливають на прийняття рішень сучасним 

перекладачем, доволі часто стають вагомішими, ніж чинники об'єктивні. Водночас, 

аналізуючи питання про доцільність перекладознавчих студій узагалі, В. Вільсс 

зазначає, що для дослідження можливостей та меж перекладу, а також критеріїв 

об'єктивної оцінки результатів перекладу серед іншого важливу роль відіграє особа 
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перекладача, його культурне оточення та його знання щодо того, для кого, що і як 

він перекладає [649, с. 154-155]. На запит, що був актуальним на кінець ХХ століття, 

дослідник дає імперативну відповідь: "Що сьогодні потребує перекладач? Це 

практичне "ноу-хау", духовну гнучкість, урівноважену комбінацію логічних 

міркувань та фантазії, навичок та креативності" [там само, 259]. Натомість, як 

стверджує В. Набоков, перекладач мусить мати стільки ж або хоча б такого ж роду 

обдарування, як і в автора, ґрунтовно знати обидва народи та мови, а також 

суспільне тло слів, їхній ужиток, історичні та соціальні асоціації, розумітися на всіх 

нюансах авторського методу та манері письма; окрім цього – володіти здатністю до 

мімікрії, аби увійти в роль автора та відобразити його мислення, спосіб 

висловлювання, поведінку [543, с. 648].  

Російський мовознавець і дослідник перекладу А. Швейцер зауважував, що 

комунікативні настанови перекладача впливають на те, що і скільки він внесе в 

текст художнього твору як на етапі читання та інтерпретації оригіналу, так і на етапі 

створення нового тексту мовою перекладу, і пов'язував це з вірністю перекладача 

певній культурній традиції, у тому числі − літературній та перекладацькій традиції, 

з його власним творчим та естетичним кредо, його зв'язком зі своєю епохою і, 

зрештою, тим конкретним завданням, яке він свідомо чи несвідомо ставить перед 

собою [325, с. 172]. Тобто особистість перекладача, за А. Швейцером, знаходить 

своє вираження в його комунікативних настановах, а зіткнення його настанов із 

настановами автора є одним із парадоксів перекладу, однією з найважчих його 

проблем. Аналізуючи переклади В. Жуковського, А. Швейцер принагідно 

торкається таких особистісних характеристик перекладача, як його естетичні та 

етичні погляди, релігійно-філософські позиції, його темперамент [там само, 173], 

що, хоча й мають серйозний вплив на прийняття перекладацьких рішень, ще й досі 

залишаються поза увагою перекладознавців. 

Радянські лінгвісти, прагнучи дослідити якість перекладу та оцінити 

перекладацькі тактики, неодноразово дискутували про особистісний контекст 

перекладу. Так, В. Виноградов вважав, що індивідуальні риси стилю, які вносить у 

переклад перекладач, небажані, але неминучі [32, с. 66], а A. Федоров був 
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переконаним, що об'єктивність перекладу і сильна індивідуальність перекладача не 

тільки сумісні, але й передбачають одна одну [310, с. 326]. 

Важливим внеском у, з одного боку, надто текстоцентричну, а з іншого боку, 

надто узагальнену теорію перекладу стала скопос-теорія, представники якої 

вказували на потребу розглядати діяльність перекладача з точки зору практики 

перекладу в соціальному та професійному оточенні, на визначальну роль при 

перекладі конкретної комунікативної ситуації та "замовника" перекладу, а також на 

те, що функція перекладу не визначається самим текстом, а лише метою 

міжкультурної комунікації, і, відповідно, сприйняття тексту перекладачем також 

детермінується потребами, цілями та очікуваннями ініціатора та реципієнта 

перекладу. Ці очікування визначаються ситуацією, у якій сприймається текст, 

освітнім та культурним рівнем реципієнта, його знаннями про світ [548, с. 7-20]. 

Такі уявлення довгий час ігнорувалися чи редукувалися класичним 

лінгвоцентричним перекладознавством, і соціальний складник роботи перекладача 

не брався до уваги. 

Інтерпретативна теорія перекладу, запропонована Д. Селескович та М. Ледерер 

[589], хоча й базувалася на досвіді усного, в тому числі синхронного перекладу, дала 

могутній поштовх до розуміння діяльності перекладача як інтерпретатора. 

Перекладознавці дійшли висновку, що інтерпретативна позиція перекладача 

залежить від контекстів його діяльності: національно-культурного, літературного, 

жарово-стилістичного та індивідуального [322, с. 144-145], а тому поєднує в собі 

об’єктивні та суб’єктивні чинники. Та навіть номінальне звернення до цих чинників 

не просунуло перекладознавців на шляху до комплексного вивчення особистості 

перекладача у всіх її проявах.   

Німецька дослідниця Е. Новак, аналізуючи основні концепції мови ХХ століття 

у своїй роботі "Мова та індивідуальність", критикувала "неврахування" в них 

людського фактора [550, с. 12], а її російська колега І. Кобозєва зазначала, що риси 

суб'єкта, які проявляються в його мовленнєвій поведінці, вивчені ще досить погано 

[168, с. 12]. У висновках до своєї дисертаційної роботи А. Тіппнер висловлює думку 

про те, що досі сам перекладач перебував у тіні досліджень гуманітаріїв: "Прийшов 
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час, коли об'єктом повинні стати фігура та практична робота посередника − 

перекладача, і завданням науковців є вивести особистість перекладача на передній 

план вивчення та висвітлити його внесок у посередництво між культурами" [620, 

с. 212]. Ця думка впліталася в так званий "культурний поворот" (cultural turn), який 

розпочався в гуманітаристиці в 90-і роки і відповідно до якого переклад почали 

розглядати не як відтворення текстів, а як відтворення культури: "Не слово і не 

текст, а культура стає операційною одиницею перекладу", – писали розробники 

культурного повороту С. Басснетт та А. Лефевр [360, с. 8].  

З позицій культурного повороту діяльність перекладача усвідомлюється як 

комплекс культурних та соціальних практик, суб'єктивний за суттю, але 

детермінований об'єктивними умовами культурно-соціального простору: вимогами 

домінантного літературного канону, очікуваннями соціуму, особливостями 

національно-культурної системи. У межах культурологічного спрямування 

перекладознавства на поверхню випливали міркування про соціальні, політичні та 

ідеологічні детермінанти перекладу, оскільки переклад виконує передусім соціальну 

функцію, яку "суспільство покладає на цей вид діяльності, на перекладачів і продукт 

цієї діяльності", і ця діяльність мусить виконуватися відповідно до певних 

суспільних вимог і уявлень [622, с. 83]. Отже, перекладач все ж потрапляв у орбіту 

досліджень, і навіть ставав її центром, але все ще знеособлено, адже йшлося в першу 

чергу про узагальнене розуміння процесів його діяльності у взаємозв'язку з нормами 

перекладу та нормами національної культури. 

Поступовий поворот від лінгвоцентричних досліджень до антропоцентричних 

зумовив інтерес і вітчизняних перекладознавців до особистості перекладача. Так, 

наприклад, А. Науменко, розмірковуючи про індивідуальний стиль перекладача, має 

на увазі значно ширший обсяг цього поняття, ніж традиційне розуміння стилю; він 

аналізує філософський, індивідуальний та професійний компоненти стилю 

перекладача, вказуючи на індивідуальне сприйняття та інтерпретацію оригіналу 

перекладачем залежно від національної, соціальної, історичної, психологічної, 

виховної, освітньої, досвідної, вікової та іншої іпостасі, а також від особистих 

звичок, "лінгвістичних пристрастей" на всіх мовних рівнях [231]. 
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 Значний внесок у дослідження індивідуальності перекладача загалом та 

українських перекладачів – зокрема зробила М. Новикова у праці "Прекрасен наш 

союз" (1986), а також у статтях про Г. Кочура [237; 238; 239]. Саме вона, 

розвиваючи інтерпретативну теорію художнього перекладу, відзначала, що 

"інтерпретація особистісна, але особистість перекладача не на самій собі замкнена 

[…]. Її тримають корені, вона росте з рідної культури" [237, с. 52]. Відповідно до 

цього, вже сам процес рецепції першотвору обумовлений специфічною „читацькою“ 

суб’єктивністю перекладача, „неминучістю перекладацьких рефлексій, тобто 

виникненням внутрішніх смислів та індивідуальних оцінок, опосередкованих 

особистісною картиною світу з притаманною їй системою цінностей“ [74, с. 97-98]. 

Так само й процес відтворення оригіналу залежить від особистісних характеристик 

інтерпретатора. 

Взаємовпливи між культурою, перекладачем та українським суспільством 

виступають на передній план в роботах українських дослідників останнього часу. 

Автори низки робіт такого спрямування розглядають перекладацьку діяльність 

І. Франка [298], Лесі Українки [292], М. Лукаша [73], Г. Кочура [103; 104; 106; 324], 

В. Коптілова [241], зокрема й концентруючись на націєтворчій місії українського 

перекладу. До робіт сучасної вітчизняної науки, які ставлять у центр уваги саме 

особистість перекладача, віднесемо дисертації "Новаторство Миколи Лукаша в 

історії українського художнього перекладу" [271], "Перекладацький метод Віри Річ 

як інтерпретатора української художньої літератури" [184], "Остап Грицай − 

письменник, літературний критик, перекладач" [259], "Михайло Павлик − 

літературний критик і перекладач" [258], книгу "Пилип Морачевський − поет, 

драматург, перекладач" [273], "Перекладацький метод Анатолія Онишка" [210]. 

Деякі дослідники висвітлюють перекладництво як одну з граней творчих 

особистостей письменників [339]. Послідовно працює над дослідженням портретів 

українських перекладачів Л. Коломієць, звертаючи особливу увагу на особистості 

20-30-х рр. [171; 174; 175; 176].  

Що стосується перекладачів з української, які працювали для німецькомовної 

аудиторії, то досліджень набагато менше: до таких робіт належать дисертації 
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М. Зимомрі, у яких автор детально зупиняється на здобутках окремих перекладачів 

зламу ХІХ століття та радянського часу [611; 95], Я. Лопушанського та 

О. Матвіїшин, в яких знаходимо матеріал про українсько-німецьких перекладачів 

початку ХХ ст. О. Грицая, В. Горошовського, О. Кобилянську та ін. [205; 212]. Усе 

ж дослідники в більшості названих робіт розглядають переклад або з 

літературознавчої точки зору, або ж концентруються на методах перекладу, не 

виокремлюючи інші контексти особистості перекладача – соціальний, культурний, 

політичний, біографічний. А ці аспекти мають, на нашу думку, вагомий вплив як на 

мовні характеристики перекладу, так і на виконання перекладачем ролі 

міжлітературного посередника.  

У зарубіжному перекладознавсті аспекти роботи літературних перекладачів 

висвітлено в монографії "Автопортрети" К. Лаубер, яка стосується німецьких 

перекладачів із французької [518]. У ній наведено біографічні дані про навчання та 

робочі мови перекладачів, про їхні роботи, але немає жодного аналізу взаємозв'язків 

між біографією та діяльністю особистості, соціальними умовами її праці чи 

висновків про рефлексію своєї соціальної чи мистецької ролі. У рамках 

дослідницького проекту з літературного перекладу, що проводився в університеті 

міста Ґеттінґен, вийшла книга про німецького письменника й перекладача ХІХ 

століття А. Штродтманна "Перекладач між різними мовами та культурами", у якій 

подано біографічно-літературний вступ та проаналізовано індивідуальний стиль 

автора при перекладі з різних мов. Але й у цій роботі не здійснено аналізу 

особистості у взаємозв'язку з літературною полісистемою та соціумом [467]. Типи 

особистостей перекладачів з точки зору психології охарактеризовано в монографії 

Дж. Гендерсона [445], а також у працях професора Віденського університету 

І. Курц, яка визначає психологічні розбіжності між усними та письмовими 

перекладачами  [517]. Заслуговують на увагу матеріали виставки "Целан як 

перекладач", зорганізованої Національним музеєм Шіллера в німецькому місті 

Марбах [417], які дали поштовх до подальших досліджень перекладацької поетики 

німецького письменника й перекладача [558; 266, с. 214-540].  
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У цьому контексті позитивно слід оцінити кроки соціологів перекладу 

Н. Бахляйтнера та М. Вольф, які, зібравши статистичний матеріал про 

німецькомовний ринок та його перекладачів, подали у збірці наукових статей 

інтерв'ю з перекладачами-письменниками Е. Єлінек, І. Ракузою, Е. Гаклем, в яких 

останні розмірковують про свою перекладацьку діяльність [356]. Примітний факт: в 

німецькомовному середовищі інтерес до особистості перекладача проявляється поки 

що лише тоді, коли перекладач є митцем чи письменником. Роль перекладача в 

еволюції людства проаналізовано у збірці "Translators through History" [394], але у 

фокусі уваги перебуває не перекладач художньої літератури. Роль перекладачів як 

міжкультурних посередників у історії Іспанії розглянув Е. Пім [563], а на англо-

американському літературному ринку − А. Лефевр [519].  

Отже, можемо виокремити такі основні питання, які висвітлювалися в працях, 

присвячених особистісному аспекту художнього перекладу: методологія перекладу, 

індивідуальний стиль перекладача, письменник як перекладач; роль перекладача для 

(української) літератури. Дослідження, які ставили б у центр уваги особистість 

перекладача, пов'язуючи її з еволюцією українсько-німецького перекладу, відсутні.  

 

1.2.2. Особистість перекладача як інтердисциплінарна категорія 

Перекладач як суб'єкт художнього перекладу має цілу низку характеристик: 

мовних, соціальних, світоглядних, психологічних, вони взаємодіють між собою та 

впливають одна на одну.  

Відомий французький лінгвіст К. Ажеж у книзі "Людина, яка говорить: внесок 

лінгвістики в гуманітарні науки" вводить поняття "виразник психосоціальний", 

маючи на увазі мовця в усіх його психологічних та соціальних аспектах. Модель 

такого виразника мовознавець будує на діалектичній взаємодії двох сфер: 1) сфери 

підкорення користувача мові та 2) сфери свободи, мовної ініціативи користувача. 

Перша сфера включає саму систему мови, умови спілкування та низку постійних 

чинників, таких як "біолект" (вік та стать), соціолект (суспільний стан, професійна 

належність, освіта, місце народження, спосіб життя), "символолект" (ставлення до 

мови), "етнолект" та "політиколект". Друга сфера ґрунтується на варіативності мови 
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та її здатності до еволюційних змін унаслідок як несвідомої колективної, так і 

свідомої індивідуальної творчості [1, с. 240−241]. Соціолект та, насамперед, 

символолект і політиколект перебувають на межі цих двох сфер і за умови сильної 

(у тім числі й творчої) мовної особистості переходять у сферу свободи, де мовець 

здатен виходити за межі диктату мови як системи. Це можна спостерігати в 

мовленні сучасних письменників (і ширше – митців), журналістів, політиків, які 

досить вільно користуються мовою, ініціюючи, наприклад, уживання новотворів і 

впливаючи в такий спосіб через засоби масової інформації на мову певних 

прошарків суспільства. Подібна тенденція простежується також у мовленні 

видатних перекладачів (М. Лукаш, І. Костецький, Ю. Шкробинець), сфера свободи 

яких у перекладах (у мовленнєвому значенні) набагато ширша, ніж сфера свободи 

інших перекладачів.  

Міркування К. Ажежа мають безпосередній стосунок до питання, яке ми 

ставимо перед собою, − виявити вплив різноманітних чинників на особистість 

перекладача, яка, у свою чергу, впливатиме на продукт перекладу. Ми 

дотримуємося думки, влучно висловленої М. Новиковою, що майстерність 

перекладача – "це категорія особиста та особистісна" [237, с. 4]. Тому вважаємо за 

доцільне детальніше розглянути саме особистісний контекст перекладацької 

діяльності. Якраз у цьому феномені можуть знайти точки перетину різні теорій 

художнього перекладу: мовознавство й соціо- та психолінгвістика, 

літературознавство і особливо компаративістика, культурологія, когнітивістика та 

герменевтика – ось далеко не повний перелік наук, які виявляються задіяними в 

дослідженні особистості перекладача як суб'єкта міжкультурного посередництва. 

Російський філолог В. Виноградов ввів у науковий вжиток поняття мовної 

особистості [31], що отримало свій розвиток у роботах Ю. Караулова, котрий 

запропонував структуру мовної особистості в лінгво-прагматичному ракурсі. 

Ю. Караулов розглядає поняття "мовної особистості" як стрижневе і визначальне, 

навколо якого розгортається обговорення найцікавіших проблем загального 

мовознавства, і тлумачить її як "сукупність здібностей і характеристик людини, які 

зумовлюють створення та сприйняття нею мовленнєвих творів (текстів), котрі 
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розрізняються за а) ступенем структурно-мовної складності, б) глибиною та 

точністю відображення дійсності, в) певною цільовою спрямованістю" [151, с. 3], а 

також як "будь-якого носія тієї чи іншої мови, охарактеризованого на основі аналізу 

породжених ним текстів з погляду використання в цих текстах системних засобів 

даної мови для відображення бачення ним навколишньої дійсності (картини світу) і 

для досягнення певних цілей у цьому світі" [152, с. 672].  

Послідовники вченого Г. Богін, І. Прожогіна, В. Маслова, В. Наумов, 

Л. Іванова, І. Синиця, С. Воркачев та інші, розробляючи цю теорію в різних аспектах 

та досліджуючи російські мовні особистості, вносили доповнення до висновків 

свого попередника: запропоновано розрізняти мовну, мовленнєву і комунікативну 

особистість [193, с. 50-51], стандартну та нестандартну мовну особистість [233, 

с. 112-116], введено поняття "модельної особистості" [149, с. 30; 20]. На основі 

міркувань Ю. Караулова поступово розвинулася лінгвістична персонологія, яку як 

науку визначив у 90-х роках В. Нерознак [233, с. 112-116] і яка в основному 

займається аналізом відомих − "нестандартних" особистостей − політиків чи 

письменників, а також літературних героїв. Більшість сучасних досліджень мовної 

особистості активно проводяться в Росії, відповідно, детально вивчається російська 

мовна особистість. Серед досліджень, що виходять за межі аналізу російської 

мовної особистості, виокремимо дисертацію Т. Ішкової "Концепт мовної 

особистості в англійській мові у зіставленні з російською (на прикладі аналізу 

варіантів перекладів п'єси Б. Шоу "Піґмаліон")", у якій авторка характеризує мовну 

особистість одного з персонажів в англійському оригіналі та в російських 

перекладах. Таке порівняння дає змогу виявити цілу низку особливостей мовної 

особистості як у плані її формування, так і в лінгвокультурному аспекті. Особливо 

цікавими для нас є міркування дослідниці стосовно "чужофонної" мовної 

особистості та встановлення факту наявності суттєвих відмінностей у її відтворенні 

різними російськими перекладачами, що свідчить про вплив мовної особистості 

перекладача на адаптацію чужомовного матеріалу до своєї мовно-культурної 

аудиторії [111].  



 

 

50 

 

Українські мовознавці також розробляють поняття мовної особистості. 

Вагомими в цьому плані є праці, які оглядають поняття та теорії мовної особистості 

[45; 50; 49], монографія Л. Гнатюк, присвячена мовному феномену Г. Сковороди 

[47], у якій висвітлено мовну свідомість і мовну практику українського мислителя в 

контексті староукраїнської книжної традиції, дисертація про мовну особистість 

П. Куліша [79], розвідки про дво- і кількамовну особистість [46], про мовну 

особистість Б. Антоненка-Давидовича в українознавчому вимірі [153], про 

особистість І. Малковича [302], О. Потебні [260], У. Самчука [285] та ін. Питання 

мовної особистості аналізуються під різними кутами зору, так, наприклад, мовну 

особистість українського письменника проаналізовано в книзі "Комунікативна 

компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри" 

[186]; питаннями формування мовної особистості займається й вітчизняна 

педагогіка [213]. 

Перекладознавство почало використовувати поняття мовної особистості лише у 

ХХІ ст. завдяки роботам російських психолінгвістів та когнітивістів: Л. Долбунова 

розглядає мовну особистість перекладача з точки зору міжкультурної комунікації 

[78], А. Бушев наголошує на розширенні обов'язкових компетенцій полікультурної 

мовної особистості сучасного професійного перекладача [27], С. Серебрякова 

висловлює думку про можливість формування мовної особистості майбутнього 

перекладача завдяки активізації його лінгвокогнітивного потенціалу у вищому 

навчальному закладі [275]. Серед ідей Л. Кушніної про мовну особистість 

перекладача особливої уваги заслуговує міркування про те, що будь-який якісний 

переклад характеризується "прирощенням" змісту, яке з'являється внаслідок творчих 

потенцій картини світу перекладача, і саме в цьому полягає синергетичний ефект 

процесу перекладу [197, с. 74]. Водночас науковець висловлює думку, що 

"сприйняття світу перекладача формується ним самим, він свідомо формує свою 

перекладацьку картину світу, а з іншого боку, усвідомлення цієї перекладацької 

картини світу надає його діяльності творчого характеру" [там само]. Погоджуючись 

із ідеєю дослідниці про "прирощення" змісту перекладачем, ми піддаємо сумніву 

твердження про свідоме формування перекладачем власної перекладацької картини 
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світу. На нашу думку, найбільший вплив на формування особистості, зокрема й 

мовної особистості перекладача, чинять зовнішні обставини. Це стосується як 

вербального рівня − якою мовою говорить найближче оточення, батьки, школа, 

друзі, так і когнітивного − яка картина світу домінує в суспільстві чи в соціальному 

оточенні. Найбільше зовнішні обставини впливають на прагматичний рівень мовної 

особистості − психологічні емоції, настанови та мотиви перекладацької діяльності.  

Серед робіт, які вивчають особистість перекладача художньої літератури, 

важливе місце посідає дисертаційне дослідження О. Шевченко, присвячене мовній 

особистості перекладача Б. Заходера [326], в якій авторка виокремила мовну 

особистість перекладача як особливий вид мовної особистості, визначила 

співвідношення між мовною особистістю перекладача та іншими типами мовних 

особистостей, наведеними в науковій літературі, описала позамовні чинники, які 

впливають на ґенезу мовної особистості перекладача, подала класифікацію 

елементів мовної особистості перекладача Б. Заходера, увівши поняття "зони 

особливої креативності" у структурі мовної особистості останнього.  

Українські перекладознавці активно вивчають творчі методі чи індивідуальний 

стиль відомих українських перекладачів, зокрема мову їхніх перекладів, відтворення 

ними тих чи інших мовностилістичних засобів тощо. Це стосується передусім 

доробку І. Франка, М. Лукаша, М. Кочура, В. Стуса, В. Коптілова [103; 186; 188; 

221; 238; 241; 249; 271; 288; 324]. Серед питань, які піднімають українські 

перекладознавці у зв'язку із дослідженням особистості перекладача, назвемо 

передусім такі: чинники, котрі впливають на формування та самореалізацію 

особистості перекладача, креативність перекладача та її мовна маніфестація. Серед 

такого роду досліджень назвемо розвідку Т. Бідної "Прояви мовної особистості 

перекладача при відтворенні тропеїчних засобів" [11] та статтю О. Мазур про творчу 

особистість перекладача у світлі теорії контекстів [211], у якій авторка висвітлює 

систему контекстів, релевантних для комплексного вивчення цієї особистості. Усі 

контексти як динамічну сукупність об'єктивних елементів реальної дійсності та 

суб'єктивних елементів творчої особистості дослідниця поділяє на контексти 

особистості (біографічний та професійний з усім досвідом, навичками, морально-
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етичними нормами, запитами та настановами), культури (мистецький, світоглядний, 

етнічний, релігійний, а також контекст певної мовної ситуації) і контекст реальної 

дійсності (політичний, економічний, соціальний та історичний) [211, с. 65-71]. 

Такий комплексний підхід дозволяє перекладознавству наблизитися до розуміння 

творчого підґрунтя діяльності перекладача, яке важко піддається об'єктивізації, але 

дослідити його формування емпіричним шляхом, очевидно, можливо.  

Цінним матеріалом для перекладознавства можуть слугувати дослідження 

психолінгвістів, котрі намагаються розкрити систему відношень між особистістю та 

породжуваними нею текстами, долаючи межі між традиційною лінгвістикою як 

наукою про систему мови та лінгвістикою тексту як фактично наукою про результат 

мовлення, або іншими словами − про зреалізоване використання системи мови в 

певному місці, у певний час, певним автором чи перекладачем для певної аудиторії. 

Те, що ключовим аспектом серед цієї низки чинників є автор, не викликає сумнівів, 

бо саме він живе в певний час у певному місці та має намір донести до певної 

аудиторії свої думки, емоції, настанови тощо. Відповідно, за кожним оригінальним 

текстом стоїть передусім особистість автора, а за текстом перекладу – особистість 

перекладача, котра накладається на особистість автора.  

Одна з провідних українських психолінгвістів Л. Засєкіна визначає мовну 

особистість як "сукупність пізнавальних, емоційних та мотиваційних властивостей, 

що забезпечують мовну компетенцію людини як носія певного національно-

культурного простору" [92]. У розумінні Л. Засєкіної мовною особистістю є лише 

суб'єкт, мова якого якнайповніше відтворює культурну спадщину свого народу, що 

проявляється у вербальних і позалінгвальних елементах комунікації, мовних 

стереотипах тощо. Дослідниця розширює поняття мовної особистості, 

розмірковуючи про мовленнєві особистості конкретної людини в умовах 

полілінгвального спілкування, яке створює якнайповніші умови і контексти 

самореалізації мовної особистості [там само]. На наш погляд, кожен індивід є 

мовною (мовленнєвою) особистістю, інша справа, яка мета вивчення цієї мовної 

особистості. Так, до сфери психолінгвістичних питань щодо мовної особистості 

можна віднести такі: а) кореляція типу характеру перекладача з його 
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перекладацькою поведінкою; б) вплив соціотипу перекладача на його перекладацькі 

рішення; в) взаємозв'язок національно-культурної належності перекладача зі 

стратегіями перекладу, яким той чи інший перекладач надає перевагу в різних 

комунікативних ситуаціях; г) залежність стратегій рецепції першотвору та стратегій 

мовлення при перекладі від когнітивного типу перекладача тощо.   

Когнітивістика розглядає поняття особистості в контексті поняття мовної 

свідомості, яке, хоч і тлумачиться по-різному, але активно входить до сфери 

наукових інтересів філології. Серед визначень мовної свідомості наведемо 

дефініцію О. Лурії, який вважав мовну свідомість "активним вербальним 

вираженням у внутрішньому світі світу зовнішнього" [207, с. 24] та думку 

Г. Яворської: "Мовна свідомість постає як сукупність культурно й соціально 

зумовлених установок щодо мови, які відбивають колективні ціннісні орієнтації" 

[340, с. 145]. Для перекладознавства важливими є ідеї І. Привалової про 

етноцентричну природу мовної свідомості, особливо, якщо йдеться про 

міжкультурне спілкування. Дослідниця вводить поняття етнолінгвокультурної 

свідомості, співвіднесене з особливостями національної культури і національної 

психології, що проявляється як у суспільній, так і в індивідуальній формах [257).  

Те, що перекладач бачить світ крізь призму своєї рідної мови, можна виснувати 

з теорії "лінгвістичної відносності" Е. Сепіра й Б. Уорфа: дослідники наполягали на 

обумовленості відмінностей між культурами розходженням між мовами [274]. Цю 

характеристику особистості перекладача можна досліджувати в ракурсі 

лінгвокультурології, виявляючи вплив рідної культури та другої (чи й третьої) 

засвоєної культури на мовну маніфестацію перекладача.  

Якщо відштовхуватися від ідей А. Вежбицької щодо мовної свідомості, у якій 

виокремлюються поверхневі та глибинні рівні [647, c. 103–155], то під час аналізу 

творчого доробку перекладача можна простежити, як ці глибинні рівні піднімаються 

на поверхню завдяки активній пізнавальній роботі над текстом оригіналу й 

маніфестуються в мові перекладу. А оскільки перекладач є частіше представником 

тієї національно-культурної спільноти, для якої він здійснює переклад, то його 

мовна свідомість відображає мовну картину світу цієї спільноти і відрізняється від 
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мовної картини світу автора оригіналу. Тому, з одного боку, дослідження мовної 

картини світу перекладача напряму пов'язане з проблематикою мовної особистості, 

а з іншого боку, накладання цих картин світу в білінгвальної мовної особистості 

ускладнює аналіз. Адже якщо дослідити картину світу автора першотвору на основі 

продукованих ним текстів можна, то говорити про картину світу перекладача лише 

на основі аналізу його перекладів вважаємо надто суб'єктивною справою, хоча в разі 

дослідження широкого контексту його діяльності − можливою. 

З перспективи когнітивістики вивчається вплив психоментальних ознак 

особистості перекладача на процеси рецепції оригіналу та процеси перекодування. 

Формальні показники, які б свідчили про творче або стандартне мислення певної 

особистості перекладача, про креативну мовну свідомість, можна відшукати у 

виконаних перекладах, якщо дослідник опублікованого перекладу певен, що той чи 

інший спосіб розв'язання перекладацької проблеми є особистим рішенням 

перекладача. Ґрунтовно проблематика креативності перекладача висвітлена 

О. Ребрієм [263], який розглядає творчість як антропогенний феномен, що 

втілюється в когнітивному перекладацькому семіозисі й об’єднаній дії інтуїції та 

логічних механізмів здійснення перекладацьких рішень. У нашому дослідженні ми 

свідомо відмовляємося від використання методів психології та когнітивістики, з 

успіхом застосованих науковцем, оскільки українсько-німецький переклад засвідчує 

велику частку текстів, переклад яких здійснено не одноосібно, не з мови оригіналу, 

зокрема й без знання мови й соціокультурного тла оригіналу, а також текстів, які 

зазнали значних змін з боку цензора, редактора чи самого перекладача у пізніших 

версіях. Тому ми концентруємо увагу саме на тому, як ці тексти та перекладачі, що 

працювали над ними, вписуються в еволюцію українсько-німецького перекладу.  

Водночас варто наголосити: особистість формується все життя, тому освіта, 

постійне збагачення своєї мови завдяки читанню та вивченню мов, прагнення до 

розширення кругозору і самовдосконалення – це саме ті вимоги, які кожен 

перекладач повинен ставити перед собою. Недаремно письменники й досвідчені 

перекладачі ніколи не задовольняються першою версією твору чи перекладу, що 

можна простежити на прикладі кількох видань того самого (перекладеного) твору.  
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Філософи та соціологи аналізують особистість як суб'єкт суспільних відносин, 

у тому числі з боку впливу на неї та на її соціально-культурну діяльність мовної 

культури національно-соціальної групи, до якої належить ця особистість. 

Безперечно, мовна культура особистості залежить від соціального статусу й ролі цієї 

особистості в суспільстві, а з іншого боку, саме мова формує і визначає соціальне 

існування цієї особистості [21, c. 49], а якщо говорити про перекладача, то мова 

визначає можливості його самореалізації, тобто його соціальної значущості. 

З погляду соціології Є. Боринштейн визначає мовну особистість як систему, яка 

виникає в суспільстві і розвивається, ґрунтуючись на здатності вираження і 

закріплення соціальних відносин і взаємодій, як умову і продукт культури [22, c. 65]. 

У своїй праці він розглядає, як саме характер освоєння мовної культури впливає на 

особистісні та соціальні якості людини й виокремлює якості мовної особистості. 

Поняття мовної особистості у дефініції Ю. Караулова є надто вузькою 

категорією для вивчення особистості перекладача художньої літератури, оскільки, 

як ми вже зауважували, російський учений розвинув свою теорію на основі 

одномовної особистості, а перекладач є, як мінімум, особистістю двомовною, у 

сучасному ж світі частіше – кількамовною та дво- чи полікультурною. Відповідно, 

він поєднує як мінімум дві різні мовні системи й дві картини світу. Російські 

мовознавці відносять мовну особистість перекладача до "елітарного типу мовної 

культури" [294, c. 67] чи до "елітарних мовних особистостей" [197, c. 71], оскільки 

він може продукувати тексти різних стилів двома мовами. Такий підхід не здається 

нам перспективним, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства досить багато 

індивідів різних соціальних груп та геокультурних просторів є двомовними. Окрім 

того, межові геокультурні ареали були багатомовними протягом сотень років, на 

цих мультикультурних територіях проживали дво- та кількамовні особистості, які 

могли виконувати й виконували функції перекладачів спонтанно чи заради 

поставленої мети.  

У лінгвістиці на позначення двомовності та двокультурності увійшли у вжиток 

терміни "вторинна мовна особистість" (І. Халєєва) чи "представник третьої 

(перехідної) культури" (Ф. Кесмір). Оскільки ці терміни не завжди доречні для 
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характеристики мовних особистостей в українсько-німецькому перекладацькому 

контексті, користуватимемося традиційними термінами "білінгв" чи "двомовна 

особистість". Під дво- чи кількамовною особистістю ми розуміємо, як слушно 

зауважила Л. Гнатюк, особистість, яка "поєднує два чи кілька вербально-

семантичних рівні, дві чи кілька мовних картин світу", тобто "володіє різними 

мовними системами, різними мовними кодами, а не вживає хаотичну суміш двох 

мов", як це трапляється у "макаронічних" мовців [47, c. 36]. Оскільки мовознавці 

досі не дійшли спільної думки про те, кого можна вважати білінгвом, скористаємося 

найбільш поширеними уявленнями про координативний та субординативний 

білінгвізм. Перший термін означає більш-менш однакове володіння індивідом двома 

мовами, хоча в реальному житті такі випадки трапляються дуже рідко, бо зазвичай 

одна мова домінує над іншою. Сучасні дослідники вважають, що при 

координативному білінгвізмі дві різні мовні системи використовуються мовцем у 

різних ситуаціях і між ними встановлюються певні відповідності [220, c. 44]. При 

субординативному білінгвізмі мовець володіє двома кодами неоднаковою мірою, 

при цьому один код є провідним, що призводить до значного тиску однієї мовної 

системи на іншу. Причиною цього є те, що мовна ситуація в суспільстві здебільшого 

сприяє використанню однієї мови за рахунок іншої [там само].  

Мова, яку індивід засвоїв переважно від батьків у сенситивному періоді (до 7-8 

років) завдяки постійно наявному мовному середовищу, вважається рідною. Вона 

пов'язана із самоідентифікацією цього індивіда й використовується позасвідомо. 

Якщо в цей же період дитина засвоїла й іншу мову, але вживала її рідше / в 

непостійному середовищі, то таку мову можна вважати другою [83]. Мова, засвоєна 

пізніше, укорінена в епізодичному мовному середовищі, вважається іноземною, 

хоча індивід може досягнути високого рівня володіння нею, який дорівнює рівню 

носія мови. Але вивчена мова вживається свідомо і є частіше мовою для певних 

сфер використання. У перекладача − мовою, яку він застосовує у своїй професії.  

Відповідно до сучасних досліджень явища двомовності жоден білінгв не може 

володіти двома мовами абсолютно однаково, його виражальна здатність залежить 

від того, яку функцію виконує певна мова, як інтенсивно вона вживається, який має 
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престиж і як ставиться до неї сам мовець з точки зору афективних проявів чи 

етнічної свідомості [441, c. 17-20, 112-121, 277-282].  

Більшість перекладачів художньої літератури є білінгвами субординативного 

типу, але аналіз еволюції українсько-німецького перекладу виявляє подальші 

особливості цієї двомовності. Окрім того, ми вважаємо, що субординативна дво- чи 

кількамовність перекладача не означає одночасної дво- чи полікультурності, а отже, 

(однакового) занурення у дві чи більше мовних картин світу. Перекладач може 

перекладати зі словником з кількох мов, але про його занурення в іншу (етнічну) 

мовну свідомість можна говорити лише умовно. Питання такого типу українськими 

мовознавцями і перекладознавцями ще не піднімалися, тому наше дослідження є 

певним кроком у вирішенні цієї проблеми.  

Під повною дво- чи полікультурною особистістю ми розуміємо такого індивіда, 

для якого явища двох чи кількох національних культур є зрозумілими, "своїми", не 

"чужими", який вільно почувається в обох культурних світах, суміщає дві чи більше 

національних картин світу. Деякі науковці оперують у цьому випадку поняттям 

гібридної мовної особистості (див. детальніше розділ 2.2.2.). У реальності повною 

полікультурною особистістю можуть бути лише поодинокі індивіди, котрі 

виростали й отримували освіту в умовах полікультурного соціуму. Для українсько-

німецького перекладу такі умови склалися у ХІХ ст. на землях Галичини та 

Буковини (див. розд. 2.2.1.); у сучасних умовах глобалізації та мобільності риси 

полікультурності набувають перекладачі, що можуть тривалий час перебувати в 

країні, з літературою якої вони працюють.   

Дослідження особистості перекладача в українсько-німецькому контексті 

відсутні, тому зазначені вище праці ми розглядаємо як методологічну базу для 

вивчення особистісних аспектів українсько-німецького художнього перекладу.    

Поняття особистості перекладача ми розуміємо доволі широко: як дво- чи 

кількамовного індивіда, розглянутого в сукупності його професійної − 

перекладацької − діяльності, мовних, міжкультурних і перекладацьких компетенцій, 

мовної свідомості й поведінки, мотивів і настанов, що зумовлені його біографією, 

соціокультурними, національними, історичними, політичними, психологічними 
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умовами формування, розвитку та діяльності, які впливають на його сприйняття 

текстів і їхнє (пере)створення і проявляються в його перекладацьких рішеннях, 

індивідуальному стилі, мовних та позамовних пріоритетах, системі цінностей, 

формах діяльності, соціальних ролях, які бере на себе перекладач задля презентації 

вихідної культури на чужому літературному ринку. Оскільки для висвітлення 

особистості перекладача недостатньо лише аналізу "породжених ним текстів з 

огляду на використання в цих текстах системних засобів даної мови для 

відображення бачення ним навколишньої дійсності і для досягнення певних цілей у 

цьому світі" [152, c. 672], як це пропонує робити Ю. Караулов для характеристики 

мовної особистості, наприклад, авторів оригінальних творів, ми залучаємо для цієї 

мети увесь комплекс мовленнєвої продукції перекладача, у тому числі його вступні 

статті, літературно-критичні матеріали, листи, інтерв'ю тощо. 

 

1.2.3. Складники й детермінанти особистості перекладача  

Незважаючи на численні модифікації послідовників Ю. Караулова, філологія 

активно користується запропонованою вченим трирівневою схемою мовної 

особистості: 1) вербально-семантичний рівень, який передбачає володіння певною 

мовою; 2) когнітивний рівень, одиницями якого є поняття, ідеї, концепти, що 

складаються в кожної мовної особистості в картину світу і відображають її систему 

цінностей; 3) прагматичний рівень, який охоплює цілі, мотиви, інтереси, настанови 

та інтенціональності [150, c. 4]. 

Українська дослідниця-психолінгвіст Л. Засєкіна подає таку структуру мовної 

особистості, яка дещо відрізняється від концепції Ю. Караулова: 

1. Когнітивний компонент: мовна здатність, мовні здібності, мовні знання, мовні 

стратегії, мовна компетентність, мовна картина світу;  

2. Емоційний компонент: біологічні, соціальні і власне психологічні емоції;  

3. Мотиваційний компонент: мовні цілі, мовні мотиви, мовні настанови, мовна 

інтенціональність [92]. 

Як бачимо, вона поєднує у першому – когнітивному – компоненті мовні 

характеристики індивіда із мовною картиною світу і вводить емоційний компонент, 
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який відповідає за різні рівні емоцій. Третій, мотиваційний, компонент більш-менш 

відповідає прагматичному рівню Ю. Караулова. Ідея про емоційний компонент 

видається нам досить плідною, оскільки він виражає емоційне ставлення 

особистості до мовної реальності, до особливостей функціонування мови, 

включаючи й оцінку мовних дій соціального оточення, відповідно – ступінь 

задоволення чи незадоволення цими діями (соціальні емоції), а також і, що 

найважливіше, − оцінювання власної особистості як носія мови і культури певного 

національного середовища в процесі самореалізації (психологічні емоції).  

Саме два останні аспекти надзвичайно важливі для перекладача, котрий оцінює 

мовну поведінку своєї цільової аудиторії і відповідно до цього обирає шляхи мовної 

реалізації перекладу. Водночас соціальні та психологічні емоції тісно пов'язані з 

мовними мотивами, настановами та інтенціональністю, які, як можна припустити, 

різні у кожної мовної особистості, але видається можливим визначити чинники, 

котрі впливають на формування мотиваційного компонента конкретних мовних 

особистостей. Одним із найвищих мовних мотивів є, ймовірно, прагнення до 

задоволення національно-культурних амбіцій свого народу через функціонування 

мови і літератури у світовому просторі, у тому числі й завдяки перекладам. 

Ідеї Л. Засєкіної розвиває О. Лавриненко, ускладнюючи поняття мовної 

особистості і вибудовуючи її структурно-функціональну модель у такий спосіб, що 

три рівні мовної особистості – біологічний, мовний та психологічний − знаходять 

своє відображення у трьох компонентах особистості – когнітивному, мотиваційному 

та емоційному [198]. Названі дослідники розглядають мовну особистість у 

психологічному аспекті, їхні міркування можуть стати стимулом для розширення 

об'єкту дослідження в перекладознавстві, оскільки в лінгвістиці з такого погляду 

особистість перекладача ще не розглядалася. Та все ж не всі елементи цієї моделі є 

релевантними для диференціації та вивчення мовної особистості перекладача, 

особливо перекладачів минулих поколінь, бо аналіз, наприклад, їхніх мовних 

здатностей, картини світу чи всіх видів емоцій натикається на неможливість їх 

реконструкції на основі текстів перекладу.  
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Спираючись на моделі Ю. Караулова, Л. Засєкіної та О. Лавриненка, а також на 

міркування Є. Боринштейна (2004) та О. Мазур (2011), виокремимо ті компоненти 

структури мовної особистості, які релевантні для диференціації літературних 

перекладачів у царині українсько-німецького перекладу.  

Вербальний рівень мовної особистості перекладача залежить як від вроджених 

характеристик − здатності до опанування мов, так і від соціокультурного оточення − 

можливості вивчати мови, отримати широку, в тому числі гуманітарну, освіту. Як 

зразки легкого входження в чужі мови можемо назвати перекладачів Миколу 

Лукаша (вивчив ідиш та західноєвропейські мови у школі), Григорія Кочура (вивчив 

низку мов на засланні), Пауля Целана (вже в юності вільно володів кількома 

мовами). Навіть якщо мовна здатність закладається генетично, то мовна та 

перекладацька компетентність залежить від того, наскільки ефективно перекладач 

розвиває свої здібності і чи його оточення сприяє цьому розвиткові. О. Лавриненко 

стверджує, що ступінь мовної компетентності, який вдається досягти індивіду, 

істотно впливає на наповненість його власної мовної картини світу [198, c. 261-273]. 

Недаремно склалося так, що більшість перекладачів були і є філологами (за освітою 

чи за покликанням душі), адже переклад вимагає високої мовної компетенції. Так, 

М. Зеров був професором української літератури, Є. Попович – германістом, А.-

Г. Горбач − доктором славістики, сучасні перекладачі П. Рихло, Ю. Прохасько, 

Т. Гаврилів, О. Логвиненко – германісти, а П. Таращук – україніст, перекладачі з 

української К. Дате, А. Вольдан, А. Кратохвіль − славісти.  

За нашим переконанням, біографічні дані (місце народження / становлення 

особистості, освіта, обрана професія), а також отриманий досвід є визначальними як 

для вербального, так і для когнітивного рівня мовної особистості перекладача 

художньої літератури. 

Спираючись на міркування Арістотеля, Г.-Ґ. Ґадамер пояснює, як із того, що ми 

сприймаємо, формується єдність нашого досвіду і як "із різноманіття цього 

накопиченого досвіду" поступово складається таке собі "внутрішнє буття 

загального", чи "загальне знання" [419, c. 200]. Г.-Ґ. Ґадамер стверджує, що ми 

"вростаємо у світ, навчаючись мови", і запитує, а чи не випливає з цього, що "все 
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залежить від того, як ми, власне, вростаємо у попередню схематизацію нашої 

майбутньої орієнтації у світі, котра відбувається разом із засвоєнням мови й усього 

того, чого ми навчаємося під час комунікації?" [там само, 200-201]. Це той процес, 

який сьогодні називають соціалізацією: входження в суспільні стосунки. 

Соціалізація пов'язана із мовною картиною світу особистості, що є утворенням 

із "образів-ментефактів" з певними інформаційними та чуттєво-емоційними 

складниками, які наповнюють внутрішній світ особистості. Картина світу мовної 

особистості є динамічною, вона поповнюється новими образами та концептами 

завдяки комунікації, пізнавальній та творчій діяльності індивіда. Картина світу 

завжди містить у собі національно-культурний відбиток і є сумою найзагальніших 

національно-культурних уявлень. Л. Засєкіна тлумачить мовну картину світу як 

"національно своєрідну сукупність знань про світ, що фіксується в специфіці 

організації лексики, головно фразеології, граматики конкретної мови" [92].  

Зазначимо, що індивідуальна картина світу перекладача прямо залежить від 

національної картини світу, тому його мисленнєва індивідуалізація світу 

безпосередньо пов'язана з культурно-репрезентативною визначеністю мовної 

особистості, що знаходить вияв в утвердженні своєї етнічно-національної та 

культурно-групової належності та вираженні її у своєму мовленні.  

Прагматичний / мотиваційний (прагматично-мотиваційний) рівень мовної 

особистості віддзеркалюється в потребах вищого рівня, які Ю. Караулов називає 

"комунікативно-діяльнісними потребами" [150, c. 52]. Це − бажання висловитися чи 

передати далі отриману інформацію, поділитися прочитаним зі співвітчизниками, це 

певні культурно-мистецькі запити. Такі потреби мають позамовну та прагматичну 

природу. Соціально-діяльнісна спрямованість забезпечується прагненням передати 

ідеї та цінності інших культур своїм співвітчизникам або досягнення своєї культури 

– представникам інших культур. Ця властивість особистості залежить від ієрархії 

цінностей, якими керується в житті індивід, від певного соціального, релігійного, 

національного виховання та оточення майбутнього перекладача і вписується у 

літературний та міжлітературний, соціально-історичний контексти його творчості. 

Для перекладача це має вплив як на вибір матеріалу для перекладу, так і на його 
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взаємодію з іншими культурними посередниками, як от видавництва, фонди, мас-

медіа тощо. Мотивація перекладача визначає його мовні цілі, настанови та 

інтенціональності. Л. Засєкіна вважає, що ці складники мовного мотиваційного 

компонента "забезпечують закономірності переходу від оцінок мовленнєвої 

діяльності суб'єкта до осмислення себе як мовної особистості, що є носієм культури 

свого народу та виразником його національної ідентичності", причому 

інтенціональність мовної особистості "надає смислу та наповнює значеннями 

об'єкти фізичного і соціального світу, які […] розглядаються як певні семіотичні 

коди, що несуть відбиток суспільно-історичного розвитку конкретної культури" [92, 

c. 87-88]. Дослідниця зазначає, що мовні настанови знаходять своє вираження у 

вигляді готовності мовної особистості до певних форм мовного реагування, 

особливості якого залежать від специфіки індивідуального досвіду. Під впливом 

мовних мотивів, настанов та інтенціональностей мовна особистість перекладача 

ставить перед собою певні цілі перекладу, стаючи одночасно не лише реципієнтом 

першотвору, але і його інтерпретатором, посередником між першотвором та 

іншомовним читачем, пересотворюючи оригінальний твір цільовою мовою, 

орієнтуючись на суспільно-історичне тло цільової культури та базуючись на своєму 

індивідуальному життєвому досвіді.  

Мовні та психологічні мотиви перекладача можна розглядати й у контексті 

мовної політики та контексті сучасної мовної ситуації, котрий впливає на 

громадянську та національну свідомість перекладача. Так, в умовах тиску на 

українську мову з боку російської та англійської, а також в умовах двомовності в 

Україні український художній переклад є засобом опору, показником національної 

та культурної своєрідності нашого народу, що на рівні текстів перекладів часто 

проявляється в активному використанні національної лексики замість 

інтернаціональної, в реабілітації забутих питомих слів, у значному розширенні 

синонімічних рядів у мові перекладених творів, зрештою, у намаганні створити 

єдиний літературний стандарт задля підняття престижу української мови [211, c. 67].  

Культурні контексти оригіналу трансформуються у свідомості перекладача на 

культурні контексти цільової мови на основі його інтерпретаційної настанови. 
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Інтерпретаційна настанова перекладача, на думку психолога Ш. Чхарташвілі, − це 

цілісний динамічний стан особистості, який визначає весь перебіг діяльності цієї 

людини [цит. за: 237, c. 85]. Вона пов'язує когнітивний та прагматичний компоненти 

мовної особистості. В. Коптілов скептично ставиться до "власної психологічної 

настанови" перекладача, вважаючи, що цей термін, введений Г. Гачечиладзе, 

характеризує лише перекладача-суб'єктивіста, з-під пера якого виходить новий твір, 

що не є відображенням оригіналу, і що перекладачеві потрібно підпорядковувати 

свою індивідуальність особистості автора [180, c. 11-12]. Але будь-який перекладач, 

як і інша творча особистість, що починає нешаблонну діяльність, яка 

характеризується множинністю можливостей, мусить мати певну настанову, тобто 

уявлення про те, як в ідеалі повинна відбуватися ця діяльність і якого результату 

необхідно досягти. Питання "як" ми пов'язуємо з методами та стратегіями 

перекладу, а питання про результат – із прагматичними та естетичними 

настановами.  

Прагматичні мотиви перекладача залежать від його соціокультурного та 

політичного оточення, тобто від реальної дійсності, а також від бачення ним історії 

та його включення в економічну систему. Переклад певного твору може бути 

соціально-ідеологічним замовленням, як це було в радянський час, коли переклади 

творів радянської літератури слугували пропагандою соціалістичного способу життя 

у НДР, може бути комерційним замовленням видавництва, коли швидкий переклад 

бестселерів приносить фінансові вигоди, а може бути й культурно-просвітницьким 

проектом, що керується поширенням духовних цінностей. Критичне ставлення до 

перекладів, що робляться на замовлення, не завжди справедливе, адже мовні та 

естетичні мотиви сучасного перекладача крокують у реальному житті поряд із 

прагматичними: успішний перекладач поєднує роботу й творчість, це можна 

простежити на прикладі успішного перекладу українською мовою всіх книг про 

Гаррі Поттера В. Морозовим.  

Емоційний компонент мовної особистості, запропонований Л. Засєкіною, ми 

розглядаємо як частину мотиваційно-прагматичного рівня. Він надає особливого 

особистісного смислу творчості перекладача і простежується в його ставленні до 
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об'єктів дійсності, серед яких ‒ першотвір і його автор, та у сприйнятті мовної 

реальності ‒ мови оригіналу, свого мовлення в процесі відтворення оригіналу й 

мовлення персонажів, яке є одночасно їхньою мовною характеристикою та відбиває 

інтерпретацію перекладачем певного образу. Вважаємо, що для перекладознавства 

релевантними виступають соціальні та психологічні емоції перекладача, котрі 

регулюють його суспільну діяльність та оцінку власної творчості, власної 

особистості як носія певної мови та культури, а також ставлення до мови як смислу 

у процесі самореалізації. 

Із рівнями мовної особистості корелюють компетенції перекладача: 

віддзеркаленням вербального рівня є мовна компетенція особистості, когнітивний 

рівень пов'язаний з міжкультурною компетенцією, з мотиваційно-прагматичного 

рівня виростають прагматична й соціальна компетенції, які разом породжують 

перекладацьку компетенцію, яка, у свою чергу неможлива без широких знань про 

світ та його певні сегменти. Важливою складовою особистості сучасного 

перекладача, яка впливає на виконання ним взятих на себе функцій, є соціальна 

компетенція, що забезпечує взаємодію з іншими учасниками міжкультурної 

комунікації та відображається на його діяльності.  

Звичайно, що значущими складниками особистості перекладача є його 

психоментальні характеристики, зокрема пам'ять, логіка, когнітивні й пізнавальні 

стилі [263, с.55-60], психотип, наполегливість, креативність, для перекладача 

художньої літератури – його здібності, обдарованість. Ці якості є суто 

індивідуальними, більшість з них не піддаються аналізу на основі текстів 

перекладів. Оскільки дисертаційне дослідження розглядає перекладача у діахронії, 

то названі складники особистості не належать до об'єкту вивчення, але їх аналіз 

може бути перспективним завданням. 

 

1.2.4. Методика дослідження 

Що ж дає об'єктивний матеріал для вивчення особистості перекладача? 

Особистість перекладача проявляється у його діяльності, поведінці, прийнятих 

рішеннях, мовленні, зрештою, у його перекладах. Рішення перекладача щодо 
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перекладу загалом, його мети, свого місця у перекладацтві, своєї соціальної ролі, 

стосовно вибору автора й творів для перекладу можна назвати перекладацькими 

макрорішеннями. Вони корелюють з прагматично-мотиваційним рівнем 

особистості, з психологічними й соціальними настановами та емоціями і 

результуються в задоволенні від своєї мовленнєвої / комунікативної / 

перекладацької діяльності, відчутті потрібності суспільству, можливості впливати 

на нього, просувати певні твори, культуру, поширювати ідеї тощо.  

Рішення щодо конкретних перекладацьких проблем та труднощів залежать від 

цих макрорішень і виражаються у пріоритетному виборі певних лексичних, 

фразеологічних, синтаксичних та стилістичних засобів, тобто в ідіостилі 

перекладача, у тактиках та стратегіях перекладу. Це відповідає як мовному, так і 

когнітивному рівням мовної особистості, водночас стратегії перекладача пов'язані з 

його настановами, тобто мотиваційним рівнем. 

Вивчення особистості перекладача вимагає комплексної методики, оскільки 

натикається на низку обмежень: вербальний рівень перекладача можна 

досліджувати на основі аналізу мови його перекладів лише досить умовно, позаяк 

переклади зазнають редакції, іноді − досить суттєвої, як у сучасних умовах, коли 

вагомим чинником літературного трансферу є ринок, так і в минулі епохи, коли 

переклади підлягали цензурі. Тому про повну об'єктивність висновків щодо 

вербального рівня мовної особистості можна говорити лише тоді, коли дослідник 

знайомиться з версією перекладача. Через ці самі причини вивчати когнітивний 

рівень мовної особистості перекладача лише на основі перекладознавчого аналізу 

також недоцільно. Якщо когнітивні здатності перекладача і його креативність 

можна дослідити за допомогою аналізу перекладацьких трансформацій і 

"прирощень", які перекладач вносить у текст перекладу [139], за допомогою 

експериментальних методик "Частковий відкладений звіт про проблеми та їх 

вирішення" і "Міркуй уголос" [91; 263;], то про картину світу перекладача можна 

робити висновки на основі аналізу контекстів його діяльності: від біографічного до 

соціального, а також аналізу паратекстів та метатекстів.  
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Під паратекстом ми розуміємо, услід за Ж. Женеттом [423] усю інформацію, 

яка супроводжує базовий текст, у нашому випадку − текст перекладу. До паратексту 

належать: передмова, післямова, виноски, коментарі, глосарії, які подаються 

перекладачем або іншою особою поряд з основним текстом (це перітекст), а також 

інтерв'ю, листи, щоденникові записи, супровідні тексти видавництва, що 

безпосередньо пов'язані з цим конкретним текстом, але існують окремо від нього і 

забезпечують його рецепцію (це епітекст). До метатексту ми відносимо іншу 

текстову продукцію перекладача, передусім − його літературно-критичні, наукові  й 

публіцистичні тексти, його листи й листи до нього, тексти інших авторів, які можуть 

стосуватися не конкретного перекладеного тексту, але ширшого кола питань 

перекладання, рецепції вихідної літератури, оцінки цільової літературної 

полісистеми тощо, оскільки в них розкривається рефлексія перекладачем своєї 

діяльності як міжкультурного посередника і проявляється його картина світу, які, в 

свою чергу, мають вплив на базовий текст. Рецензії на переклади можуть вважатися 

як паратекстуальними, так і метатекстуальними елементами, оскільки в них 

відображена інформація, яка має безпосередній стосунок до базового тексту, а також 

інша, більш загального змісту.  

Аналіз паратекстів і метатекстів, використаний у дослідженні, дає матеріал для 

вивчення когнітивного та мотиваційного рівня мовної особистості перекладача, 

адже інформація, якою перекладач оточує тексти своїх перекладів, має чіткі 

прагматичні функції: вона призначена для безпосереднього впливу на читача, 

введення його в світ першотвору, у його культуру. Паратекст оприявнює 

перекладача, навіть "непомітного" (у термінології Л. Венуті), його картину світу й 

прагматичну мету, метатекст експлікує мотиви й світогляд перекладача, його 

аксіологічні настанови, його самооцінку.   

Для характеристики когнітивного рівня мовної особистості перекладача 

використано елементи концептуального аналізу, що дозволяє визначити домінантні 

вербалізовані концепти, які проявляються в його текстотворчій діяльності як 

науковця чи критика. Метою концептуального аналізу є "реконструкція когнітивних 

механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які опосередковують 
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формування й упорядкування знань про об'єкти дійсності та результати 

внутрішнього рефлексивного досвіду" [757, с. 262]. Цей внутрішній рефлексивний 

досвід перекладача оприявнюється саме у паратекстах і метатекстах і дає 

можливість говорити про місце певного концепту в картині світу особистості і, 

відповідно, важливості певної сфери знань для свідомості цього індивіда (у нашому 

випадку − перекладача). Перекладач є сам першим читачем, тобто реципієнтом 

першотвору, а також і перекладу. Його рецепція цих двох явищ літератури 

проявляється не лише в самому перекладі, але й великою мірою в інших текстах, 

створених перекладачем. Тому до аналізу залучається різножанрова продукція 

перекладача, що є новим у перекладознавсті. Аналіз цієї продукції, а також рецензій 

на перекладені твори методологічно спирається на уявлення рецептивної естетики, 

як її розглядає, наприклад, Г. Яусс, котрий вважає, що літературна комунікація − це 

передусім відносини рецепції та обміну [341, с. 185-191].   

Дослідження широкого комплексу питань, які пов'язують поняття особистості 

перекладача з розвитком літературних взаємин, з презентацією культури в 

чужомовному просторі та подоланням культурної асиметрії, передбачає 

застосування цілої низки методів філології та інших дисциплін, які, доповнюючи 

один одного, дозволяють отримати достовірні результати. Така 

інтердисциплінарність дає можливість побачити предмет дослідження з різних 

перспектив і забезпечити в такий спосіб цілісну картину особистісних аспектів 

історії перекладу.  

Багатоаспектність дослідження зумовила застосування інтегрованої методики: 

поряд із загальнонауковими методами використані методи лінгвістичного, 

перекладознавчого, літературознавчого аналізу. Порівняльно-перекладознавчий − як 

базовий метод у дослідженні − застосовувався для зіставлення текстів оригіналів та 

перекладів у синхронічному й діахронічному планах і дав можливість виявити 

перекладацькі проблеми та труднощі, особливо з огляду на мовну та культурну 

асиметрію, шляхи їхнього вирішення, простежити перекладацькі стратегії, оцінити 

різні переклади тих самих творів, розкрити особливості вербального та когнітивного 

рівнів мовної особистості перекладача, особливо на основі аналізу прирощень та 
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зсувів. Порівняльний аналіз множини перекладних версій став підґрунтям для 

отримання висновків щодо еволюції підходів до перекладу, а також щодо ваги 

позамовних чинників, які впливають на стратегію перекладача. Перекладознавчий 

аналіз окремих текстів передбачав трансформаційний, еквівалентно-інваріантний та 

адекватно-варіантний аналіз. Цей аналіз доповнено опитуванням носіїв німецької 

мови щодо їхньої оцінки текстів перекладу та рецепції перекладу цільовим 

іншомовним читачем.  

З-поміж лінгвістичних методів використано: дефінітивний метод, 

компонентний, контекстуальний, інтерпретаційний, семантико-стилістичний  та 

функціонально-стилістичний аналіз. Лінгвостилістичний аналіз виступив базою для 

виокремлення стилістично маркованих одиниць, визначення їхнього забарвлення, 

конотацій, для характеристики авторського стилю, для аналізу відтворення цього 

стилю у перекладі, для вивчення стилю перекладача. Лінгвістичний і 

лінгвостилістичний аналіз став підґрунтям для лінгвопоетичного аналізу, який 

розглядає текст як єдність мовностилістичної форми й змісту в його 

багатоплановості й багатошаровості, і передбачає взаємодію лінгвістичного й 

літературознавчого підходів до вивчення тексту як естетично цілісної одиниці. 

Засади лінгвопоетичного аналізу, висвітлені у працях М. Науменка [230] та 

В. Бурбело [25], пов’язані і з дискурсивним методом, який спрямований на 

встановлення прагма-комунікативних, контекстових та інтердискурсивних аспектів 

тексту. 

Методи літературознавства, у першу чергу порівняльно-історичний, дали 

можливість простежити еволюцію літературного трансферу, виокремити його 

періоди, висвітлити міжлітературні взаємодії в діахронічному плані. Біографічний 

метод, яким користується літературознавство, став важливим для осмислення 

мовної особистості перекладача, діяльність якого безпосередньо залежить від умов 

формування особистості. Імагологічний аналіз як інструмент компаративістики 

забезпечив розуміння ролі перекладача / науковця / укладача / видавця у створенні 

образу вихідної країни, її культури (літератури) у певному соціокультурному 
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просторі і спирався на вивчення передмов і післямов, літературно-критичних статей, 

дописів у енциклопедії та словники. 

Лінгвокультурологічний та культурно-історичний аналіз допомогли 

охарактеризувати культурно-історичне тло міжлітературних взаємин і діяльності 

перекладача як у синхронічному, так і в діахронічному аспекті, що дозволило 

порівнювати явища культури, у тому числі осмислювати літературний трансфер як 

культурний феномен. Використання культурно-історичного методу, що бере 

початок із концепції М. Данилевськго про самобутні культурно-історичні типи 

цивілізацій [69], стало інструментом пізнання причин культурної асиметрії в 

українсько-німецькому аспекті. Водночас культурно-історичний метод скеровував 

на вивчення явищ культури в контексті того часу й тих умов, в яких вони 

відбувалися, а еволюційний метод дав підстави розглядати динаміку культурних 

феноменів як ланцюжок поступових змін. Метод культурологічного аналізу 

залучався як додатковий для вивчення когнітивного рівня мовної особистості 

перекладача, визначення його стратегій щодо освоєння чужості в ситуації 

культурної асиметрії.   

Серед допоміжних методів використано опитування німецькомовних 

респондентів стосовно перекладів окремих творів української літератури, а також 

стосовно рецепції цих творів носіями німецької мови. Такі опитування мали на меті 

оцінити якість перекладів, рівень чужості перекладених текстів і розуміння 

читачами соціокультурного тла оригіналу, усвідомлення ними "присутності 

перекладача". В опитуванні взяли участь 10 носіїв німецької мови, яким були  

запропоновані переклади творів М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" та 

"Intermezzo", виконаних А.-Г. Горбач та Й. Грубером, 10 носіїв німецької мови, що 

прочитали і оцінили переклад роману "Солодка Даруся", виконаний К. Дате. Окрім 

того, троє інформантів оцінили три переклади новели "Що записано в книгу життя", 

виконаних у НДР. Респонденти відповіли на питання анкети та проаналізували 

окремі уривки з творів. Усі інформанти − носії німецької мови віком від 20 до 65 

років. Лише двоє з інформантів − славісти, що володіють українською мовою, але 

вони не знайомилися з оригіналами. Інші опитані − не філологи, особи з вищою 



 

 

70 

 

освітою, активні читачі. Частина з них прочитали запропоновані твори / уривки у 

відповідь на пропозицію взяти участь в опитуванні, частина знайомилася з творами 

українських авторів самостійно, і лише потім отримала завдання оцінити їх.    

Окрім того, проведені інтерв'ю з перекладачами Клавдією Дате, Александром 

Кратохвілем, Юрком Прохаськом, Тимофієм Гаврилівим, Гаральдом Фляйшманом, з 

літературною редакторкою німецького видавництва "Suhrkamp" Катаріною Раабе, 

письменником Юрієм Андруховичем, які дозволили осмислити види взаємодії між 

суб'єктами, задіяними в процесі перекладу (автором, перекладачем, видавцем, 

літературним редактором),  охарактеризувати стратегічні й тактичні рішення щодо 

остаточної версії перекладу як результату компромісу між цими фігурами, дали 

можливість описати тенденції формування літературних взаємин останніх 

десятиліть.   

Поєднання описаних вище методів розширює горизонти перекладознавства як 

науки міждисциплінарних запитів і відповідає сучасним уявлення про інноваційні 

дослідження. 

 

1.3. Соціокультурні контексти діяльності літературного перекладача 

1.3.1. Перекладач і соціум 

Одним із мало досліджених питань, яке набуває все більшої ваги в сучасних 

умовах, є кореляція особистості перекладача із соціальними, політичними та 

ідеологічними умовами, в яких він працює, вплив цих умов на прагматику (мотиви й 

настанови) та методологію творчості (стратегії й тактики) перекладача, на його 

картину світ та мовленнєву діяльність у процесі перекладу. Іншими словами, нас 

цікавлять питання впливу соціуму на сам процес та результат перекладу і навпаки – 

вплив перекладів на соціум та відносини між культурами. 

Нове омовлення оригіналу для іншої цільової аудиторії, тобто лінгвістична 

трансформація сказаного автором – це лише один з рівнів роботи перекладача, що 

має вписатися в нову соціальну реальність. Як зазначає німецький перекладознавець 

А. Нойберт, переклад, незважаючи на його суто мовну сутність, завжди виходить за 

лінгвістичні рамки, ніколи не залишається річчю у філологічній площині. 
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Розміщення перекладеного тексту перекладачем та його замовником у новій 

соціальній ситуації – важливий параметр, який так само позначається на перекладі, 

як і мовна ситуація. І, відповідно, – ці два чинники впливають на особистість самого 

перекладача та його перекладацькі рішення, адже переклад не відбувається у 

вакуумі [545, с. 28]. Вихідний текст, який закорінений у переплетені між собою 

історичні, політичні, ідеологічні, культурні та географічні контексти, перекладач 

переносить у світ інакших соціокультурних переплетінь, у якому домінують інші 

дискурси. Тому нова "дислокація" перекладеного тексту залежить не стільки від 

самого перекладача, скільки від нового "споживача перекладу", а тому 

вирішальною, на думку вченого, є опція нової контекстуалізації кожного перекладу, 

причому мовні процеси реформулювання детермінуються контекстуально-

функціональною субституцією [там само, 26].  

Теорія перекладацької дії, висунута Ю. Гольц-Мянттярі, розглядає переклад як 

суспільну діяльність, під час якої перекладач співпрацює із замовником і 

орієнтується на уявлення потенційного читача перекладу [451]. Така нелінгвістична 

теорія стала першим паростком соціології перекладу, яка розвинулася впродовж 

останніх 10-15 років, хоча на прагматично-соціальний складник перекладознавства 

вказували ще вчені 70-80-х років К. Райс, Г. Фермеєр, К. Норд у межах теорії 

скопосу [548; 549; 568; 634], наголошуючи, що відповідність / вірність  тексту 

перекладу щодо тексту оригіналу підпорядковується меті перекладу, а отже 

важливою виявляється адекватність друготвору саме стосовно цілі перекладу та 

його реципієнта [568, с. 139], який зможе інтерпретувати цей текст як "достатньо 

когерентний". К. Норд вводить поняття "лояльності / вірності перекладача", яке 

розуміється нею широко як етична категорія відповідальності перекладача перед 

іншими агенсами міжкультурної комунікації [549, с. 28-32], як автором, так і 

замовниками / отримувачами перекладу, і пояснює вірність щодо останніх 

необхідністю діяти в межах культурних норм, узусу, узвичаєностей реципієнтів. 

Особливу увагу вона звертає на важливість звичних форм: чи то поведінки, чи 

перекладу, чи мовлення і рекомендує перекладачам знайомитися з ними на основі 

паралельних текстів – оригінальних текстів цільовою мовою того ж жанру чи 
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тематики. Такий підхід можна вважати адресатоцентричним, і саме він домінує 

серед сучасних перекладачів та видавців, які орієнтуються здебільшого на те, щоб 

текст перекладу укладався у звичні для реципієнта рамки читабельності, не надто 

екзотичного лексикону й синтаксису, образності й естетики загалом. Це свідчить 

про важливість врахування очікувань адресата, а отже вагомість прагматико-

соціального чинника у перекладі.  

В останнє десятиріччя соціологію перекладу активно розвивають німецькі 

транслятологи Н. Бахляйтнер та М. Вольф. Відповідно до пропонованої ними 

концепції перекладач виступає суб'єктом / агенсом / гравцем (Akteur, figure), який 

діє на "глобальному перекладацькому полі" (за термінологією Н. Бахляйтнера) 

[356, с. 7-14], і вступає у взаємодію з іншими представниками цього поля та 

підпорядковується певним вимогам / правилам гри. Основою для цієї концепції 

слугує соціологічна теорія полів П. Бурдьє, що базується на трьох поняттях: поле, 

капітал та габітус. Під полем учений розуміє відносно замкнену та автономну 

систему відносин, яка функціонує незалежно від інших примусів, структуровану 

систему місць у соціумі та сили, які пов'язують їх між собою. Суб'єкти поля 

володіють певним капіталом: економічним (гроші), культурним (освіта), людським 

(знання, якості), соціальним (зв'язки та контакти), символічним (престиж) і 

використовують його з метою втримати чи посилити владу, статус, репутацію. 

"Габітус" П. Бурдьє визначає як "диспозицію" чи звичні схильності, які визначають 

поведінку індивідуумів та інституцій, що посідають певні місця в соціумі [379, с. 

241 – 258]. Спираючись на ці міркування, П. Бурдьє вводить поняття культурного, 

літературного та перекладацького поля, визначаючи перекладачів як таких агенсів, 

що мають певний соціальний, культурний та символічний капітал, за допомогою 

якого вони вносять нові "презентації культури" в літературні полісистеми [380]. 

Таким чином, П. Бурдьє поєднав культурологічний та соціологічний підходи і 

відкрив цікаву перспективу дослідження самого перекладача. Адже питання про те, 

яким чином формується та реалізується капітал перекладача, виходить далеко за 

межі питання про формування перекладацьких компетенцій та реалізацію 

перекладацьких стратегій. Позиціонування перекладача на перекладацькому полі, 
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його взаємодія з іншими суб'єктами літературної полісистеми набирають все 

більшої ваги в сучасних умовах.  

Послідовники теорії П. Бурдьє, які продовжують розробляти соціологію 

перекладу, про роль перекладачів розмірковують досить узагальнено [435; 468; 444], 

наступний крок у цьому напрямку робить А. Честерманн, вводячи поняття 

перекладацької мережі [386]; яка необхідна для забезпечення літературного 

трансферу,  подібні ідеї висловлюють також Г. Залевські та І. Мюллер [576]. Теорію 

перекладацьких мереж застосовує й Г. Бузелін, аналізуючи перекладацьку практику 

в Канаді [384]. 

Така постановка питання також належить до компетенції соціології перекладу, 

яка розглядає соціальну функцію перекладача, тобто ту соціальну роль, котру він 

бере на себе при виборі творів для перекладу, при, власне, перекладанні, поширенні 

й позиціонуванні перекладу на літературному ринку культури-реципієнта, іншими 

словами – при транспортуванні літературного капіталу з однієї країни до іншої. 

Оскільки соціальна роль може бути виконана лише для суспільства та у взаємодії із 

суспільством, аналіз внеску особистості перекладача в міжкультурний трансфер 

може бути об'єктивним лише за умови включення в поле дослідження інших 

дійових осіб, котрі працюють над цим трансфером – а саме: видавництв, 

літературних редакторів та видавців, цензорів, літературних агентів та критиків, 

літературознавців та науковців суміжних галузей, преси та Інтернет-видань, 

бібліотек і культурних установ, літературних виставок та проектів і, зрештою, last 

but not least – читачів. Особливо великий вплив на діяльність перекладача на цьому 

перекладацькому полі мають літературні редактори, від котрих значною мірою 

залежить остаточний текст перекладу. З іншого боку, важливий вплив на 

перекладацькі потуги мають очікування читацької аудиторії, з огляду на яку працює 

перекладач.  

У нашій роботі ми розглядаємо українсько-німецьке перекладацьке поле як 

соціокультурний простір, що знаходиться на перетині відповідних літературних 

полісистем і формується різнорівневими зв'язками між гравцями цього поля, які, 

володіючи певним капіталом, взаємодіють між собою заради представлення однієї 
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соціокультурної спільноти на літературному ринку іншої. Це система певних 

відносин між гравцями поля, в якій постає своя ієрархія цінностей, орієнтирів, 

завдань та правил гри. У цьому дослідженні ми більшою мірою концентруємося на 

одному потоці в межах цього поля − трансфері української літератури на 

німецькомовний літературний ринок, що передбачає аналіз перекладів, їхнього 

поширення та забезпечення рецепції цільовим читачем.  

Сучасна соціологія перекладу виходить з того, що переклад виконується на 

замовлення видавництва, а оцінюється позитивними / негативними відгуками 

літературної критики, комерційним успіхом / програшем, перекладацькими чи 

літературними відзнаками, престижем роботи з великими та визнаними 

видавництвами, високою оплатою праці перекладача. У царині українсько-

німецьких літературних взаємин ця теза буде досить умовною з огляду на те, що в 

Україні літературний переклад ще й досі є справою ентузіастів, він досить низько 

оплачується, а перекладачі не мають майже ніяких соціальних гарантій, тому 

більшість літературних перекладачів мусять шукати додаткові джерела прибутку. У 

Німеччині літературні перекладачі теж належать до низько оплачуваних професій, 

хоча завдяки обов'язковій процедурі укладання договору з видавництвом перед 

початком роботи вони перебувають у кращому становищі, ніж перекладачі 

українські. Принагідно зауважимо, що німецьким перекладам з української як 

"малої" мови непросто конкурувати на літературному ринку німецькомовних країн 

із перекладами з "великих мов". Водночас переклад твору німецькою мовою слугує 

його своєрідній легітимації, відкриває ширший шлях на світовий літературний 

ринок, тому відповідальність перекладача є значно вищою, аніж його визнання як 

суб'єкта літературного трансферу. Ці соціальні умови праці перекладача також 

накладають відбиток на перекладацьку діяльність. 

З іншого боку, біографія перекладача, умови його зростання та навчання, 

батьки й викладачі, які на нього вплинули, його діяльність поза перекладом – цей 

соціальний складник його особистості також позначається на формуванні його 

капіталу. Мови, якими володіє перекладач, його міжкультурні компетенції – це 

культурний капітал перекладача; його знання про світ та перекладацькі компетенції 
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– його освітній капітал, суспільні та професійні контакти з іншими гравцями 

перекладацького поля (видавцями, редакторами, письменниками, журналістами, у 

наш час – фондами та спонсорами тощо), а також уміння цими контактами 

скористатися – це його соціальний капітал. З погляду компетенцій говоримо про 

соціальну компетенцію перекладача, яка характеризує його вміння співпрацювати з 

іншими учасниками міжкультурних взаємин і досягати завдяки цій співпраці 

поставленої перед собою мети. До символічного капіталу перекладача належать 

визнання та репутація, кількість та якість виданих книг, кількість та якість рецензій 

на них, нагороди й суспільне визнання, членство в організаціях. 

Відомий американський перекладознавець Л. Венуті порушує такі питання 

взаємодії перекладача із суспільством, як статус перекладача та його безправність, 

"непомітність", залежність від автора оригіналу та від замовника перекладу [632; 

633]. Особливу увагу дослідник звертає на перекладача в постколоніальній ситуації. 

Услід за ним і базуючись на роботах Е. Саїда, Ґ. Співак, Г. Бгабги та їхніх 

послідовників постколоніальний підхід до вивчення перекладознавчих проблем 

використовують і українські науковці [172, с. 22-26; 287, с. 21-22; 72, с. 47-50]. Він 

видається нам актуальним і для створення цілісної картини українсько-німецького 

перекладу, адже нині українське суспільство переосмислює роль культури й 

інформації для суспільного розвитку, прагне глибше пізнати свою історію та місце в 

міжнародній системі координат, дискутує про власну ідентичність та колоніальну 

спадщину і робить кроки для звільнення від постколоніального синдрому.  

Ми висуваємо припущення, що формування та маніфестація особистості 

перекладача української літератури має певну специфічну особливість порівняно з 

перекладачами з інших мов. Ця особливість пов'язана з історією України та 

історичною пам'яттю, процесами входження України у світову культурну спільноту, 

з тим, що Україна, котра впродовж століть перебувала у складі чужих держав (Речі 

Поcполитої, Російської та Австро-Угорської монархій, Радянського Союзу) та 

зазнавала національних утисків, а її мова й культура − впливу ідеології та культури 

цих державних утворень. І нині, незважаючи на існування самостійної української 

держави, українська культура все ще перебуває під цим впливом. Належність частин 
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сьогоднішньої України до колишніх великих імперій, котрі мали свою потужну 

ідеологію та пропаганду, відображається на картині світу вихідців із відповідних 

регіонів. Особливо яскраво це проявляється у поглядах, діяльності та настановах 

інтелектуалів, у тому числі й перекладачів, котрі вербалізують своє світобачення та 

намагаються реалізуватися відповідно до сформованого світогляду, мотиваційних та 

емоційних складників особистості. Дві імперії − Російська / Радянська та Австро-

Угорська були і залишаються важливими чинниками формування українсько-

німецького перекладацького поля. 

Діячі українсько-німецького перекладацького поля так чи інакше 

конфронтували з російським / радянським імперським дискурсом [619; 334; 48] чи 

українським колоніальним дискурсом  [66; 594]: велика частина перекладачів 

української літератури вбачала своє завдання у донесенні до німецькомовної 

аудиторії інформації про боротьбу української культури за своє існування в умовах 

імперських утисків; їхні паратексти свідчать про намагання протистояти 

стереотипам про належність української літератури до російського культуромовного 

простору та підкреслити її зв'язки з європейськими літературами. Такі інтенції 

виявляються й після проголошення незалежності України, що можна вважати 

постколоніальними рефлексіями (див. розділ 3.3.1.). Інша частина українсько-

німецьких перекладачів, особливо тих, які працювали в час радянської культурної 

експансії, навпаки, стали інструментом розповсюдження на німецькомовних теренах 

імперських поглядів щодо належності української літератури до російського 

культурного простору (див. розділ 2.4.1). Перекладачі німецько-українського 

напрямку прагнули укріпити позиції української мови в умовах імперського наступу 

на неї та боронили український соціокультурний простір; ця антиколоніальна 

боротьба переросла у постколоніальну й проявляється у стратегіях і тактиках 

сучасних українських перекладачів.   

Інша імперія, до якої належала частина українських етнічних земель, − Австро-

Угорщина − також має істотний вплив на історію українсько-німецького перекладу. 

Перекладачі – вихідці із західних регіонів України, котра довший час належала до 

Габсбурзької монархії, віддзеркалювали у своїй ментальності усвідомлення своєї  
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центральноєвропейської належності; саме вони, увібравши в себе 

багатокультурність регіону, стали полікультурними особистостями й носіями 

міжкультурних взаємин. Це відчуття європейської полікультурності властиве й 

сьогоднішнім перекладачам регіону (Ю. Андрухович, Т. Гаврилів, П. Рихло, 

Ю. Прохасько) [131; 140]. 

Завдяки дослідженню кількох епох українсько-німецького художнього 

перекладу виникає змога простежити, як належність до різних соціокультурних 

просторів відображається на творчості перекладачів. Адже серед чинників, котрі 

позначаються на формуванні їх мовної особистості, суттєву роль відіграє культурно-

політичне тло, панівна ідеологія, колективна пам'ять та розуміння історії. Вони 

безпосередньо впливають на картину світу перекладача, котра відповідає за 

рецепцію та інтерпретацію твору оригіналу, тобто за когнітивний рівень його 

особистості. Але з культурно-політичним тлом безпосередньо пов'язаний і 

прагматичний рівень мовної особистості перекладача, котрий детермінує його 

мотиви, настанови, ціннісні орієнтири. 

Можемо стверджувати, що саме соціальні, політичні, ідеологічні та, зрештою, 

психологічні контексти формування особистості в умовах того чи іншого 

державного утворення, обставини життя й творчості українських перекладачів у 

протистояннях із державною системою чи у співпраці з нею проявляються в їхніх 

мовних діях, у лінгвістичних та літературних пріоритетах, що можна простежити як 

на прикладі виборів твору для перекладу, так і на прикладі вибору перекладацьких 

стратегій і навіть на прикладі тактичних перекладацьких рішень на всіх мовних 

рівнях [124].  

Аналізуючи особистість перекладача, можемо зробити висновок про його 

ставлення до мовної та позамовної дійсності, про його розуміння мовних впливів на 

соціум та суспільних впливів на мову. Певна оцінка власної мовної та творчої 

діяльності, а також оцінка мовної поведінки суспільства, мовної політики та мовної 

ситуації в країні та на міжнародній арені виражається в настановах перекладача на 

певні типи діяльності загалом та на певні перекладацькі стратегії зокрема. Оскільки 

переклад виконується для суспільства (навіть у випадку перекладу в шухляду), то 
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перекладач очікує суспільного визнання своєї праці й орієнтується на нього, 

зважуючи вибір тих чи інших рішень.  

 

1.3.2. Діяльність перекладача крізь призму імагології 

У студіях мовознавців та літературознавців неодноразово подибуємо 

міркування про багатофункціональність перекладної літератури, котра не тільки 

знайомить читача з невідомими країнами та їхньою культурою, але й розвіює певні 

упередження і допомагає політичній рецепції цих країн, роблячи їх більш 

прогнозованими [438, с. 5-6]. Переклад часто виконує, за влучним спостереженням 

О. Чередниченка, ширші функції, ніж твір оригінальної літератури [322, с. 161]. Він 

презентує не лиш автора, але й країну походження першотвору. Низка перекладів 

певної літератури поступово формує образ цієї країни у представників цільової 

культури. Безперечно, на виникнення таких образів і на літературну рецепцію 

чужомовного твору впливає загальнокультурний, медійний та політичний контекст, 

останнім часом − та інформація, котру читач знаходить в Інтернеті.  

Країни з широкими і традиційними літературними контактами поступово 

виробляють і перекладацький канон, і канон сприйняття іншої країни через її 

літературу. Так, німецькомовні літературні критики пишуть про німецький канон 

рецепції російської чи французької літератури, про "німецький дискурс" англійської 

чи іспанської літератури, про німецький образ Італії чи Америки [439].  

Оскільки Україна була представлена в Німеччині відносно невеликою кількістю 

перекладів, то можна стверджувати, що такого канону сприйняття української 

літератури, який існує у свідомості німців щодо, наприклад, російської літератури, 

не склалося. Іншими словами, при асиметричних міжлітературних контактах на 

перекладацькому полі переклади з "малих" літератур лише стоять перед 

виробленням канону, і роль перекладача при цьому досить вагома. Уже самі 

передумови роботи перекладача з менш уживаної мови значно відрізняються від 

передумов перекладача з "домінантної" мови. Переклад з менш уживаної мови 

слугує передусім знайомству з цією мовою, культурою, літературою, він працює на 

формування престижу "малої" літератури, такий переклад у термінологічному сенсі 
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П. Бурдьє − це акт певної сакралізації перекладеного твору, котрий сприяє визнанню 

"малої" літератури як частини світової та додає їй символічного капіталу, що, у 

свою чергу, сприяє подальшому поширенню інформації про неї, подальшим 

перекладам іншими домінантними чи периферійними мовами [356, с. 9]. Переклад 

домінантною мовою твору "периферійної" літератури сприяє канонізації 

останньої на світовому літературному ринку.  

І саме тому такою вагомою є роль особистості перекладача в українсько-

німецьких літературних контактах, адже частка власного внеску кожного 

перекладача у створюваний образ української літератури і, відповідно, України 

значно більша, аніж це відбувається між літературами з великою кількістю 

перекладів та широкими систематичними контактами. 

Зі створенням певних стереотипів та образів пов'язана відносно нова наука − 

імагологія, наукові висновки якої також доречно використати для перекладознавчих 

досліджень. Те, як індивідуум сприймає іншу країну, її людей, культуру та 

літературу, як він їх оцінює та описує, залежить не тільки від його особистих 

контактів з цими об'єктами, від його знань та власних бачень, але й від порівняння 

чужого зі своїм. Рецепція, переклад / інтерпретація чужої літератури, а також її 

критика базується на засвоєній попередній інформації та сприйнятих ідеях. Уже 

процес розуміння чи нерозуміння твору чужої (та й своєї також) літератури 

супроводжується певною оцінкою-порівнянням, яка формується не останнім чином 

на основі стереотипів (гетеро- та автостереотипів), кліше, так званих commonplaces 

(банальностей) та традиційних топосів. Це порівняння може бути експліцитним та 

імпліцитним, так само, як і протиставлення та пошук аналогій. Очевидно, що цей 

процес відображає ті самі мисленнєві ходи, що й конфронтація з будь-якою новою 

інформацією, яка приводить (чи не приводить) до формування самостійних 

висновків оцінного характеру. 

Образ чужої країни та її літератури не є сталим феноменом, він розвивається та 

змінюється, особливо швидко це може відбуватися зі зміною політичних чи 

культурних констант. Водночас наявність певних стереотипів та топосів, які існують 

у свідомості індивіда та колективу у формі сукупності образів у певний час і які 
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маніфестуються в мовному матеріалі, не можна заперечити. Саме такі уявлення 

розглядає імагологія. Незважаючи на "гіпер-узагальнення", вони "слугують редукції 

величезної і складної кількості вражень та пропонують певну "можливість 

ідентифікації" [362, с. 13-19].  

Літературознавче дослідження образу іншої країни наштовхується на 

епістемологічні правила, відповідно до яких горизонт очікувань спричиняє той факт, 

що реципієнт не бачить реальності (Realitätsblindheit). Йдеться не про формування 

об'єктивно правильних чи неправильних стереотипних образів у процесі 

інвентаризації, а про образ іншої країни, який сприймається по-різному, залежно від 

перспективи і тлумачення даності [363, с. 180]. М. Беллер звертає увагу на те, що 

суб'єктивність висловлювання індивіда є ключем до пізнання його індивідуальної 

перспективи, причому найбільшого впливу ці індивідуальні погляди зазнають з боку 

батьків, учителів, професорів і т.п. Тому так звані "колективні образи" чи "уявлення 

є конструктами з думок та ментальностей, які "служать для опису багатоманітності 

чи приблизної цілісності вражень і які проявляються в шатах  [...] узагальнених 

стереотипів" [там само 29-30]. 

У свідомості перекладача і цільового читача також існують певні стереотипи, 

уявлення чи очікування щодо чужої культури, цим узагальненим уявленням часто 

приноситься в жертву індивідуальне авторське бачення своєї культури, оскільки при 

перекладі відбувається контекстуалізація індивідуального "чужого", його вплетення 

в контекст узагальненої вихідної культури.  

Проблемами відтворення літературних образів, вплетених у контекст певної 

культури, займається етноімагологія, котра стоїть у даному випадку на межі 

етнології, компаративного літературознавства, культурології та перекладознавства. 

Найширші дослідження в царині літературної етноімагології проводяться у Франції 

та Німеччині, ці студії концентруються навколо таких питань, як образ іншого 

народу у свідомості та літературі певної нації (Ж.-М. Карре, Д.-А. Пажо), колективні 

уявлення про інші етноси та культури (М.С. Фішер, Г. Дисеринк), співвідношення 

між національними стереотипами та літературними образами. Для наших міркувань 

щодо рецепції іншої літератури в чужому культурному просторі цікавими є також 
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тези А. Садохіна про етнокультурні стереотипи, які посідають значне місце в 

процесі комунікації між носіями різних культур, оскільки природною схильністю 

людини є оцінювання чужих за своєю міркою, а також потреба диференціювати, 

спрощувати та впорядковувати світ [272, с. 218-219]. Етнокультурні стереотипи 

виконують функцію переконань і "звичних знань" стосовно якостей та рис іншого 

народу чи культури. Вчений підкреслює і роль у формуванні стереотипів засобів 

масової інформації, які "витісняють із мислення індивідуальні настанови" [272, 

с. 231]. В Україні імагологічні дослідження здійснює Д. Наливайко,  який вказує, що 

етнічні образи, які створюються в певній національній чи регіональній свідомості й 

відбиваються в літературі, є за своєю структурою інтегрованими образами, 

специфічними етно- і соціокультурними дискурсами, що відзначаються значною 

тривалістю, але не лишаються незмінними [229, с. 91].  

Ми вважаємо, що дані імагології можна використати як для висвітлення 

процесу перекладу, так і для розуміння рецепції певної країни представниками 

іншої, адже уявлення про "своє" (етнокультурна самоідентифікація перекладача) та 

"чуже" (етнокультурна ідентифікація автора та героїв з боку перекладача) прямо 

впливають як на рецепцію першотвору перекладачем, так і на його інтерпретацію 

"чужого", котра − у свою чергу − має вплив на інтерпретацію твору кінцевим 

читачем. Перекладознавство не досліджувало цей аспект роботи перекладача, хоча 

Д. Стейнер ще в 1975 р. висловив тезу, що вплив загальних кліше та стереотипів на 

перекладача зростає разом зі збільшенням відстані до літературної та культурної 

традиції країни оригіналу [605, с. 357]. Образ "чужого" впливає як на вибір тексту 

для перекладу, так і на прийоми самого перекладу. Окрім того, переклад повинен 

бути вміщений у культурний світ цільової літератури, у дискурс творів про ту 

країну, звідки прийшов оригінал, і цей літературний контекст прочитання перекладу 

також є певним чинником, котрий свідомо чи несвідомо впливає на інтерпретаційні 

стратегії перекладача щодо освоєння "чужого". 

Історично-політичне зацікавлення певною країною, переклади її літератури, 

мас-медійні повідомлення будь-якого характеру створюють імаготип чужої 

культури. Акти рецепції політичних та культурних / літературних подій 
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виявляються взаємозалежними, вони детермінують один одного й оперують 

подібними образами.  

Перекладач, який діє в оточенні вже певних сформованих колективних образів 

чужої літератури – як от український перекладач класичної німецької літератури – 

навіть за наявності власної, відмінної інтерпретації об'єктивно не може кардинально 

вплинути на зміну цього образу, тому що він базується на сукупності елементів, які 

протягом досить довгого часу витворили певний канон розуміння і прочитання 

відомих творів. До них належать як здійснені раніше переклади, так і критична 

література в країні-реципієнті. Навіть якщо переклад має яскраві відмінності від 

попередніх, вони характеризуватимуть індивідуальний стиль перекладача, а не по-

новому трактуватимуть автора. Прикладом може слугувати переклад "Фауста" 

М. Лукашем.  

Іншою є ситуація з перекладачем, котрий творить за відсутності або аморфності 

колективного образу чужої літератури. Це стосується, в першу чергу, діяльності 

перекладачів української літератури за межами України, зокрема А.-Г. Горбач, що 

мешкала й працювала в Західній Німеччині і могла спиратися в повоєнний час на 

певні наявні переклади з української, але уявлення про українську літературу як 

таку в читача, навіть зацікавленого слов'янською культурою, було у ФРН відсутнє. 

Навіть інформація про Україну політичного, суспільного чи культурного плану 

майже ніколи не подавалася окремо, не існувало й стереотипів як бази для 

створення образу України. У такій ситуації саме її особисті настанови відігравали 

важливу роль у формуванні колективного образу української культури й самої 

України (детальніше див. розділ 3).  

Варто зазначити, що, незважаючи на глобалізаційні впливи всесвітньої мережі, 

чуже не перестає сприйматися реципієнтами як "несвоє", але політичні події в іншій 

країні стають поштовхом до зростання зацікавлення іншою культурою та певними 

зрушеннями в рецепції творів її літератури. Яскравим прикладом цього стало 

пожвавлення німецько-українських контактів спочатку після проголошення 

незалежності України, потім − після помаранчевої революції і зрештою − під час та 

після Революції гідності. Саме завдяки цим подіям у кілька разів зросла кількість 
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перекладів з української мови на німецьку та пожвавилися міжлітературні зв'язки. 

Зміна готовності німецької літератури до рецепції української впродовж останніх 

170 років має цікаву історію, сутність якої розглянемо в розділі 2. 

Отже, переклад твору − не лише мовний, літературний чи культурний феномен, 

він сприяє канонізації твору та стає одним із чинників становлення й утвердження 

образу чужої культури в літературі-реципієнті. На формування цього імагологічного 

образу впливають також позалітературні явища, політичні події, поширення 

інформації через пресу та Інтернет. Оскільки українська література представлена в 

німецькомовному світі невеликою кількістю перекладів порівняно з іншими 

слов'янськими літературами, наприклад, із російською, то канон її рецепції та 

перекладу в німецькомовній літературі знаходиться лише на стадії становлення. На 

основі перекладів, літературознавчих статей перекладачів і  рецензій на переклади 

можна простежити образ України, створюваний у німецькомовних країнах (див. 

розділи 3.3.2. і 4.4). 

. 

1.3.3. Перекладач і культурна асиметрія: між "своїм" та "чужим" 

Підняті вище проблеми, спроектовані на відображення у перекладі дихотомії 

між "своїм" і "чужим", розглядає теорія міжкультурної комунікації, що визначає 

переклад як різновид міжкультурних взаємин та працює з категорією культурної 

асиметрії [190; 272; 283; 297; 365]. Але більшість наукових пошуків у цій царині 

спрямовані або на теоретичне осмислення комунікації між представниками різних 

культур як такої, або ж оперують прикладами поведінкової чи мовної асиметрії між 

представниками віддалених культур. Українсько-німецька культурна асиметрія ще 

не ставала об'єктом таких студій.  

Для нашого дослідження важливою є думка теоретика міжкультурної 

комунікації М. Бенетта про "міжкультурну чутливість" − здатність до сприйняття та 

тлумачення культурних відмінностей. Учений вважає, що усвідомлення 

міжкультурної різниці відбувається поступово, в кілька етапів, коли спочатку інша 

культура сприймається як один з можливих поглядів на світ, пізніше 

усвідомлюється існування кількох точок зору, і, зрештою, формується новий тип 
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особистості, який визнає, що культурні цінності можуть бути неоднаковими, та 

інтегрує елементи різних культур. На завершальних етапах формування такої 

особистості інша культура перестає сприйматися як чужа, тобто формується 

"мультикультурна особистість", яка здатна вибирати свою культурну поведінку 

залежно від обставин або ж узагалі відчуває себе поза конкретними культурними 

рамками, піднімаючись на метарівень аналізу ситуації [365].  

Атрибути мультикультурної особистості є важливими для перекладача 

художньої літератури, котрий мусить зрозуміти в першотворі саме той посил, 

котрий закладений у ньому представником вихідної культури, не додаючи власних 

інтерпретацій відповідно до уявлень та цінностей своєї культури. 

В. Пьокль, розглядаючи роль та функціонування літературних перекладів на 

німецькомовних теренах, висловлює думку, що реципієнти читають їх, щоб 

познайомитися з чужою культурою, цінностями, естетичними нормами, і при цьому 

не наполягають на тому, щоб мовні та культурні ознаки чужих реалій були 

пом'якшені, як це трапляється в інших перекладацьких канонах. Але це не означає, 

що про прийнятний рівень чужості чи очуження тексту не ведуться дебати. 

Критичний німецькомовний читач вбачає в перекладеному творі певний 

герменевтичний виклик для себе і привід для знайомства з чужою культурою, не 

маючи при цьому ілюзії, що одразу зрозуміє описані в тексті звичаї чи менталітети в 

повному обсязі [561, с. 178]. Дослідник наводить приклад, що для німецькомовних 

читачів було важко розібратися в політичних проблемах латиноамериканських 

країн, але, прочитавши твори чилійської письменниці І. Альєнде, вони почали дещо 

розуміти. Тому, на думку В. Пьокля, перекладач має право сподіватися на те, що 

читач докладе зусиль для розуміння тексту, навіть якщо в ньому проявлятиметься 

чужа естетика, інша картина світу, іноді – громіздка мова [там само, 179]. Ці риси 

він вважає неуникними, відтак розглянемо детальніше взаємовідношення між 

чужістю оригіналу та вихідної культурою щодо цільової культури, перекладача, 

реципієнта та читача.     

Тоді як філологи розглядали переклад у мовному чи літературознавчому 

аспектах, деякі західноєвропейські вчені сконцентрувалися на ньому як формі 
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розуміння "чужого" та ознайомлення цільового читача із цим "чужим". Опис та 

зображення інших суспільств і культур виступали в зарубіжних дослідженнях 

минулого століття радше як проблема пізнання, а не проблема дискурсу. Тому 

переклад поступово опинився на перехресті когнітології, етнології / етнографії, 

культурології.  

Ціла низка гуманітарних дисциплін активно працює з терміном "інакшість", 

запозиченим у філологію з філософії та культурології [348; 534]. "Інакшість" є 

ширшим поняттям, ніж "чужість", і виступає центральним елементом теорії 

відмінності. Інакшості / чужості протиставляється власна (національна чи етнічна) 

ідентичність, "своє", від усвідомлення якого залежить сприйняття індивідом чужої 

культури. Інакшість стає також певним орієнтиром, горизонтом для пізнання своєї 

власної ідентичності, бо без відчуття інакшості не може бути розуміння власної 

ідентичності [640]. 

У дихотомії між "своїм" та "чужим" ми вбачаємо не протиставлення двох 

ворожих сутностей, а усвідомлення "власного" та "іншого". "Інше" передбачає 

спілкування іншою мовою, інші цінності, світогляд і розуміння історії на основі 

іншої соціокультурної традиції, іншого виховання, інших умов життя. Наявність 

"іншостей" може стати передумовою для діалогу та зацікавленості, а може вилитися 

в непорозуміння й антагонізм.   

"Чуже" як риса першотвору щодо потенційного перекладу проявляється як у 

чужій мові, так і в чужій системі образів, картині світу автора і персонажів, 

світосприйнятті реципієнта вихідного твору, яке залишається чужим для 

світосприйняття реципієнта перекладу, у чужій літературній традиції, поетиці та 

естетиці. Ми розглядаємо феномен "чужого" не як елементи чужої культури, що 

свідомо використовуються автором оригіналу, а як "чужість" самого оригіналу для 

перекладача та іншомовного читача.  

Розуміння перекладачем "чужого" має серйозний вплив на результати 

перекладу, тому коротко зупинимося на стосунках між перекладачем та "чужим" в 

оригіналі й перекладі. Такий екскурс дозволить краще зрозуміти поводження 
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перекладачів із "чужим", їхні когнітивні стратегії як реципієнтів чужості та 

евристичні стратегії щодо відтворення чи невідтворення інакшості.  

Підґрунтям для наших міркувань може слугувати така думка: У зіткненні 

різних культур перше, що відчувають комуніканти – інакшість мовлення чужинців, 

а поступово проявляється й інакше сприйняття світу, інакшість ціннісної шкали 

тощо. Переклад покликаний подолати цю чужість, забезпечити розуміння між 

комунікантами. Художній же переклад ставить перед собою ширше завдання – 

репрезентувати одній культурі продукт творчості іншої, забезпечивши при цьому 

його повноцінну рецепцію у новій культурі, тобто міжкультурний обмін [645].  

Перекладознавство розглядає текст оригіналу як "чуже", а процес перекладу – 

як трансфер чужого тексту з чужої мови і чужої культури у свою або ж як засвоєння 

"чужого". Ф. Льонкер та Г. Турк говорять як мінімум про три темпорально 

детерміновані форми чужості в літературі, котрі вимагають дискурсивного 

подолання при перекладі. Це "чуже", виражене в реаліях, "чуже" у способі 

зображення та "чуже" в інтерпретації культури [526, с. 527-541]. Прихильники 

герменевтичного підходу вбачають у цій ситуації дві можливості для перекладача: 

або реципієнт (перекладач) визнає інакшість / чужість твору та вихідної літератури, 

або ж розчиняє її у власній картині світу.  

Вагомий внесок у вивчення проблеми чужості в українсько-англійському 

контексті зробила Р. Зорівчак, яка розглянула перекладознавчу категорію "реалія", 

виділила її види та проаналізувала засоби відтворення реалій [102]. Але реалії 

виявляються елементами "неперекладного" лише на лексичному, лексико-

морфологічному чи фразеологічному рівні тексту. Текст як ціле, як художня єдність, 

часто демонструє чужість способу викладу думки, інакшість світобачення. Г.-

Ґ. Ґадамер з цього приводу пише: "Якщо розмірковувати про велику перекладну 

літературу […], то помітно, що неминуча втрата своєрідності, народності, сили та 

соковитості навряд чи буде дуже вагомою в порівнянні з наявністю того, про що 

йдеться у творі. Як вибираються слова, за допомогою яких ведеться розповідь, так 

само не є важливим. Важливою є образність, концентрація напруги, глибінь душі, 

зачарування світом" [420, с. 283]. Філософ бере до уваги перекладну літературу як 
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таку, як певне явище літературної полісистеми. Тут ми маємо справу з макрорівнем, 

для якого вибір окремих одиниць нижчих рівнів переважно не є суттєвим. Але, 

аналізуючи окремий твір у процесі перекладу та розмірковуючи про відтворення 

його елементів на мікрорівні − передачу словосполучень, речень, риторичних фігур, 

− переконуємося в тому, що на цьому рівні перекладач постійно мусить давати собі 

раду з предметно-логічними відмінностями міжмовних відповідників, з інакшістю 

формулювань, різним ступенем експресії, характерним для тієї чи іншої літератури, 

тобто під час перекладу окремого твору вибір слів та визначення тактики щодо 

відтворення / адаптації / елімінації чужості виявляються все ж важливими і 

визначальними для рецепції цього перекладу цільовою аудиторією.  

Викликом для перекладача стає не стільки чужа мова з її іншими мовними 

парадигмами, побудовою речень та глибинною структурою, скільки культурна 

чужість, коли в цільовій мові відсутній певний контекст, культурний феномен, 

концепт, уявлення про історичні чи соціальні явища іншого соціуму. Чужа культура 

і чужий світогляд текстуалізуються та концептуалізуються в тексті оригіналу, у ході 

рецепції перекладачем відбувається зсув концептів у бік цільової культури, у ході 

перекладу – текстуалізація сприйнятого та інтерпретованого перекладачем цільовою 

мовою. Тому переклад можна вважати конкретизацією чужості, котра, власне, 

виникає лише на перехресті мов, культур чи літератур. 

Серед українських дослідників перекладу цікаві думки щодо антонімічної пари 

"своє" / "чуже" у перекладі висловлював А. Содомора, порівнюючи переклад із 

"чужим серед своїх" [279, с. 154]. "Чуже" як елемент художнього твору не 

промовляє до іншомовного читача безпосередньо, а опосередковано – через 

перекладача, котрий фільтрує його, пропускаючи через свою свідомість. Але 

інтегрувати світ, описаний в оригіналі, у світ, для якого здійснюється переклад, 

непросто, адже на шляху такої інтеграції стоїть міжкультурний бар'єр. К. Леві-

Стросс убачає в процесі перекладу саме аналіз перекладачем чужої системи 

культури [200,  с. 80], бо вона найважче піддається відтворенню. А більшість 

сучасних перекладознавців вважають, що будь-який переклад культуро-зумовлений 

і культуро-релятивний [634]. Під культурною зумовленістю ми розуміємо не тільки 
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певне експліцитне вживання лінгвокультурем у тексті, але й певну ментально-

світоглядну, аксіологічну позицію автора й персонажів, певну модель інтерпретації 

дійсності. Сюди належать також і певні фонові знання, котрі активуються у процесі 

читання та розуміння тексту читачем першотвору в оригіналі і повинні бути певним 

чином активовані перекладачем, аби цільовий читач також зміг зрозуміти твір.  

Говорячи про стратегії перекладача в поводженні з чужим, науковці вдаються 

до опозиції "очуження − одомашнення" [182; 322; 582] чи "засвоєння − анексія" 

[411, c. 512], дискутуючи про можливості й межі адаптації "чужого" [23; 75; 620]. 

Перша опозиція має давню традицію дискусії і найбільшою мірою проявляється в 

академічній доповіді Ф. Шляєрмахера "Про різні методи перекладу", в якій філософ 

оголошує курс на очуження перекладу [582], що з того часу вважається явищем, 

властивим саме німецькій перекладацькій традиції. Цей метод характеризують як 

можливість пізнати чужу культуру та збагатити свою власну [130].  

Ф. Шляєрмахер розглядав переклад як герменевтичний процес, у якому 

об'єктивне й суб'єктивне слід поєднувати, але вказував, що переклад-очуження є 

доцільним лише тоді, коли він здійснюється у великому обсязі, бо тільки тоді 

читацька аудиторія може налаштуватися на сприйняття чужого. Передумови для 

рецепції перекладу-очуження не виникнуть, якщо у мові-реципієнті лише деякі 

твори будуть перекладатися в такий спосіб. Тому переклад-очуження вимагає 

"пересадження" цілих літератур в іншу мову, що виправдовує себе лише у випадку, 

якщо певний народ має схильність до засвоєння чужого [582, с. 57]. Інший 

представник німецького романтизму В. ф. Гумбольдт у передмові до власного 

перекладу "Агамемнона" Есхіла вів мову про два різних поняття: "чуже" й 

"чужість", наголошуючи на тому, що в перекладі має відчуватися не чужість, а чуже 

– лише риси, притаманні чужій культурі, мові, літературі [256, с. 98].  

Відштовхуючись від ідей Ф. Шляєрмахера, американський перекладознавець 

Л. Венуті, визначає одомашнення як "етноцентричне наближення іноземного тексту 

до культурних цінностей цільової мови, перенесення автора в рідну країну" [632, 

с. 20], унаслідок якого чужість вихідного твору для цільового читача зведено до 

мінімуму, а автор оригіналу максимально наближається до цільової аудиторії, тоді 
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як очуження – як "етнодевіантний тиск на ці (культурні) цінності, щоб виявити 

мовну й культурну відмінність іншомовного тексту, ніби відправляючи читача за 

кордон" [там само]. Л. Венуті, описуючи англо-американський літературний ринок, 

трактує позицію перекладача в ньому як "непомітну": "Перекладений текст, байдуже 

проза чи поезія, художня література чи ні, сприймається без проблем видавцями, 

критиками і читачами, якщо він легко читається, якщо немає лінгвістичних чи 

стилістичних особливостей, так що текст видається транспарентним, іншими 

словами, виникає враження, що переклад є насправді не перекладом, а "оригіналом" 

[632, с. 1]. Перекладацька стратегія, яка дозволяє перекладам сприйматися, наче 

оригінал, є класичним одомашненням, або, перефразовуючи Ф. Шляєрмахера 

сучасними термінами – оприявленням диктату цільового літературного ринку. 

Диктат цього ринку призводить до того, що перекладач не може активно впливати 

на прийняття рішень у культурному посередництві і є в розумінні широкої 

громадськості радше працівником "технічним". Критики стратегії одомашнення 

вважають, що тільки переклад, який тяжіє до обмеження власної етноцентричності, 

може бути добрим перекладом [542, с. 149].   

Сучасні перекладознавці погоджуються, що з погляду постколоніальності 

одомашнення спричиняє згубний вплив на передачу думки оригінального тексту. 

Воно породжує імперіалістичні або дискримінаційні погляди, тоді як очуження 

сприяє міжкультурному розумінню, а отже, є бажаною стратегією перекладу [77, 

с. 195]. За допомогою неї читач піднімається до автора, а переклад "реєструє мовні і 

культурні відмінності вихідного тексту, відправляючи читача за кордон" [632, с. 20]. 

Спираючись на тезу Ф. Шляєрмахера про взаємовиключення "або – або", 

перекладознавці довгий час класифікували підходи до перекладу у цьому 

категоричному руслі. Відомий німецький перекладач, зокрема й творів У. Еко 

Б. Крьобер вважає, що такий категоричний поділ − лише схема, котра немає нічого 

спільного з реальністю перекладу, оскільки на практиці перекладач їх змішує і 

щоразу інтуїтивно обирає той чи інший шлях залежно від тексту, авторської інтенції 

та очікувань цільового читача. Він переконаний, що уявне протиріччя між 

очуженням та одомашненням можна перебороти шляхом перекладацьких вправ та, 
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власне, перекладання, а якість художнього перекладу оцінює за ступенем 

врівноваженості цих підходів та їхньої інтеграції, вважаючи поганим перекладом 

той, який дотримується відповідно до догматичного поділу лише однієї стратегії 

[512, 101]. Коли ж йому самому доводиться вибирати між двома рівноцінними 

можливостями, то він зводить чуже до німецького знаменника, оскільки 

переконаний, що чуже проявляє себе в будь-якому випадку: структурою, сюжетом, 

стилем. Чуже можна сприймати більшою чи меншою мірою, "ставити на його шляху 

каміння чи відчиняти йому двері, але навіть якщо його сердечно запрошувати, воно 

залишиться чужим. Тому боятися втратити цю чужість не варто" […]. Йти за 

настановами Ф. Шляєрмахера і не боятися втратити читача – це великий ризик, він 

вимагає дуже тонкого чуття мови та здібностей психоаналітика" [там само, 102] – 

вважає перекладач-практик. 

Подібної думки про "золоту середину" між "перекладацькими максимами" 

дотримується більшість перекладознавців сьогодення. Сучасні погляди на переклад 

вимагають від перекладача передусім уміння знайти таку дистанцію від оригіналу, 

котра дозволила б йому сформулювати у власній мові нове висловлювання, яке 

містило би смисл оригінального, але було б, власне, новим (природним) 

висловлюванням цільової мови, яке написав би автор, коли б створював текст цією 

мовою [357, с. 3].  

Як засвідчує наш аналіз, бачення сучасних німецькомовних та українських 

перекладачів щодо описаних вище стратегій дещо відрізняються. Якщо більшість 

сучасних українських перекладачів орієнтуються на оригінал як культурне явище і 

приділяють велику увагу реаліям та контекстам, то не всі німецькомовні 

перекладачі, перекладознавці та літературні редактори впевнені, що їхній читач 

цього потребує. Спостереження за німецьким літературним ринком та роботою 

німецьких перекладачів і редакторів свідчать про сильнішу орієнтованість 

видавництв на читача, ніж це простежується в Україні, зокрема маємо на увазі як 

тематичну спрямованість вибраних для публікації творів, так і стиль викладу. 

Оскільки комплексного аналізу цього питання в контексті українсько-німецького 

перекладу бракує, ми звертатимемо увагу на підходи перекладачів до відтворення 
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чужого, бо вони великою мірою впливають на трансфер культури та її рецепцію 

цільовим читачем.  

Якщо переклад розглядати як метатекст, як металітературне висловлювання 

перекладача щодо першотвору та вихідної культури, то можна говорити і про 

загальну "чужість" перекладу щодо оригіналу, ставлячи переклад в один ряд з 

іншими інтерпретаціями та формами рецепції чужої культури, адже в перекладі в 

будь-якому разі виявляються зміни, котрі відрізняють його від оригіналу. В. Коллер 

вважає, що чим більше відрізняються передумови реципієнта, на якого орієнтується 

оригінал, від передумов читача перекладу, тим більшою за обсягом стає "продукція" 

перекладача, орієнтована на цільового реципієнта, на відміну від "репродукції", яка 

б мала орієнтуватися на еквівалентність [500, с. 115-130].     

Більшість сучасних перекладів, безперечно, зберігають інформаційний 

складник тексту, тобто забезпечують референційну функцію тексту перекладу, а 

експресивна та апелятивна функції першотвору, які виражаються серед іншого й 

стилістично маркованою лексикою, словотвором чи синтаксисом, інтерпретується 

перекладачем залежно від віддаленості вихідної та цільової культур, від настанови 

перекладача та структури його мовної особистості і, відповідно, можуть зазнавати 

різних змін. Ці варіації виникають уже навіть завдяки зміні авторської перспективи 

на перспективу перекладача.  

Спроби перекладача визначитися з відтворенням чужого та донести свої 

міркування до реципієнта проявляються не лише в тексті перекладу, але у 

передмовах до перекладу чи в коментарях, котрі слугують одночасно вказівкою на 

те, що перекладач дистанціюється від культури оригіналу, розмежовує та 

відмежовує ці дві культури і створює таким чином прецедент для сприйняття 

читачем культурного фону перекладеного твору як саме чужої культури. Такі 

перекладацькі підходи, як запозичення чужого поняття або його переклад, 

виявляються так чи інакше "чужими". Коли поняття чи слово запозичується, тобто 

не перекладається, то це свідчить або про деяку непевність перекладача щодо 

еквівалента чи вибору радикальнішого способу вираження "чужого", або ж про 

свідому стратегію очуження з метою демонстрації особливостей чужої культури. 
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Коли ж поняття чи слово перекладається, то воно стає елементом "свого" у 

цільовому тексті, оскільки переклад передбачає спільне й імплікує його, але цей 

перекладений елемент виявляється "чужим" для вихідного тексту і вихідної 

культури.  

Як би не розглядався переклад – як засвоєння чужого цільовою літературою чи 

як присвоєння чужого, − інакшість проявляється саме в перекладі. І незважаючи на 

те, що чужомовний текст в ідеалі сприймається цільовим читачем як здобуток своєї 

літератури, він усе ж залишається чужим, тому науковці говорять про подвійну 

чужість тексту перекладу: стосовно оригіналу та стосовно літератури-реципієнта, 

розуміючи під цим як інші якісні показники перекладу (як мінімум – інші слова) 

порівняно з авторським текстом, так і інші літературні й культурні традиції [620, 

с. 28].  

Досить часто переклади детальніші за оригінал, чіткіші, у прямому значенні 

слова – конкретніші. В. Коппенфельз припускає, що в перекладеному тексті 

відображається герменевтичний процес, тобто в ньому можна розпізнати намагання 

перекладача не лише зрозуміти підтекст, але й інтерпретувати його, що 

простежується, наприклад, при розкритті метафор, частотнішому вживанні 

перифраз для забезпечення розуміння багатозначного чи складного вислову, 

експлікації імпліцитної інформації [502, с. 148]. 

У процесі відтворення оригіналу між елементами тексту часто виникають інші 

ієрархічні зв'язки та з'являються інші оцінні відтінки, що відображають різні 

культурні, соціальні, релігійні, моральні, ідеологічні позиції автора та перекладача. 

Окрім того, перекладений текст має в цільовій мові іншу функцію та інший 

авторитет, ніж оригінал у своїй літературі, оскільки він є продуктом свідомого 

вибору, продуктом посередництва.  

Проблеми перекладу виникають при зіткненні оригіналу, особистості 

перекладача та мовно-культурної системи цільової літератури. Багато 

перекладознавців уважають, що наполягання перекладача на чужості оригіналу для 

цільової культури, котре проявляється у виносках або коментарях перекладача, 

вказує на визнання того факту, що відмінність між культурними контекстами 
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нездоланна, перекладність є проблематичною і тому продукт праці перекладача не 

може мати остаточного характеру [620, с. 34].  

Таким чином, інакшість / чужість можна розглядати як центральне евристичне 

поняття перекладознавства. Певний переклад твору чужомовної літератури є 

частиною концептуалізації конкретного сегмента чужого, перехрестям аналітичної 

та інтерпретаційної роботи перекладача з чужою думкою. Водночас переклад 

відбувається з позицій власної мови, літератури та культури загалом, за мірками 

яких розглядається чуже. У цьому контексті варто зазначити, що іноземний читач 

сприймає чуже, прямуючи тією стежкою, яку вказує йому перекладач. Від 

перекладача залежить, наскільки він наблизить свого читача до чужого автора, 

чужої країни, чужої культури.  

Оскільки останнім часом світ глобалізується, зміни відбуваються і в сприйнятті 

чужого, точніше кажучи, чужого стає менше, однакового − більше. Дослідниця 

М. Гольденрід, розмірковуючи про історичні зміни категорії чужості, доходить 

висновку, що поступово, разом із процесами глобалізації в постмодерній літературі, 

сприйняттям чужого як екзотичного нівелюється, оскільки де б не був автор, чуже 

проектується чи наштовхується на власне "я" [448, с. 213], особливо це стосується 

людей, котрі виростають у мультикультурному середовищі або ж тих, хто засвоїв 

чужу мову і достатньо добре познайомився з чужою культурою. До останніх 

належать у більшості випадків сучасні перекладачі, оскільки можливості для 

пізнання чужого в сьогоднішньому світі значно розширилися, навіть порівняно з ХХ 

століттям.  

Пізнання нової мови та культури є безкінечним процесом. Саме сприйняття та 

образ чужого виявляються змінними, оскільки після кожного визначення меж 

чужості просторового, мовного чи культурного елементу закономірно настає його 

пізнання, і межі між своїм та чужим стираються. При цьому чуже для перекладача 

не зникає, але його виміри поступово зменшуються, нівелюються, перетинають 

кордони власного "я", перекладач шукає розуміння чужого не стільки в пізнанні 

оригінального твору як продукту чужої культури, скільки у власному "я", котре 

розуміється на чужій культурі.  
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Отже, поступове невпинне пізнання чужого у картині світу сучасного 

перекладача формує його динамічну мультикультурну ідентичність. Міркування про 

рецепцію перекладачем "чужого" культурного буття оригіналу та стратегії його 

відтворення, подолання чи засвоєння є плідним теоретичним підґрунтям для аналізу 

перекладацьких тактик у поводженні з "чужим" і відповідно − для характеристики 

мовної особистості перекладача, оскільки саме позиціонування свого 

перекладацького "я" межи своїм та чужим допоможе віднайти диференційні ознаки 

аналізованих особистостей.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Художній переклад є одним із найважливіших шляхів ознайомлення з 

чужомовною літературою та індикатором міжлітературних взаємин. Його ми 

розуміємо широко: не лише як відтворення іншою мовою конкретного твору, а як 

акт репрезентації явища вихідної культури цільової мовою та забезпечення рецепції 

її культурно-естетичного феномену в культурі-реципієнті. Бо не сам факт виходу 

перекладеного твору є формою міжлітературних контактів, а факт рецепції його 

іншомовними читачами, їхня реакція на цей твір, а також певне позиціонування 

цього твору на іншомовному літературному ринку. Без останнього про 

міжлітературні зв'язки говорити можна лише із застереженнями.  

У пропонованій роботі ми конкретизуємо, але разом з тим і розширюємо 

розуміння перекладу як міжкультурного посередництва. Конкретизація відбувається 

завдяки розгляду конкретної пари літератур та часової епохи: переклади творів 

української літератури для німецькомовного реципієнта від середини ХІХ століття 

до середини другого десятиліття ХХІ століття; розширення − шляхом висвітлення 

діяльності перекладачів як соціокультурних посередників та популяризаторів 

української літератури в широкому контексті міжлітературних взаємин. 

Одним із головних чинників міжлітературних взаємин є особистість 

перекладача художньої літератури. Під особистістю перекладача ми розуміємо дво- 

чи кількамовного індивіда, розглянутого в сукупності його професійної − 

перекладацької − діяльності, мовних, міжкультурних і перекладацьких компетенцій, 
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мовної свідомості й поведінки, мотивів і настанов, що зумовлені його біографією, 

соціокультурними, національними, історичними, політичними, психологічними 

умовами формування, розвитку й функціонування цієї особистості, які впливають на 

його сприйняття текстів і їхнє (пере)створення і проявляються в його 

перекладацьких рішеннях, індивідуальному стилі, мовних та позамовних 

пріоритетах, системі цінностей, формах діяльності, соціальних ролях, які бере на 

себе перекладач задля представлення однієї культури на літературному ринку іншої. 

Центральним компонентом особистості перекладача є його мовна особистість, яка 

може мати ознаки бі- чи полілінгва координативного або субординативного типу, а 

також риси бі- чи полікультурності. З метою вивчення мовної особистості 

виокремлюють її рівні: вербальний (вербально-семантичний), когнітивний, 

мотиваційно-прагматичний, які при ближчому розгляді виявляють взаємозалежність 

і взаємовпливи, так що більшість досліджуваних явищ в контексті мовної 

особистості торкаються як мінімум двох її рівнів одночасно. Вербальний рівень 

мовної особистості перекладача проявляється у володінні мовами, мовленнєвих 

пріоритетах, виборі мовних одиниць. Когнітивний рівень, що характеризує мовну 

картину світу перекладача, проявляється у певних "прирощеннях", зсувах та 

адаптаціях, які можна виявити на основі перекладознавчого аналізу. У чистому 

вигляді когнітивний рівень перекладача можна вивчати на основі паратекстів та 

метатекстів, оскільки саме в передмовах, критичних і наукових працях, написаних 

перекладачем, проявляється його світогляд і ставлення до своєї посередницької 

діяльності, які, у свою чергу, впливають на мовну свідомість, мовну поведінку й 

перекладацькі рішення. Мотиваційно-прагматичний рівень перекладача також 

проявляє залежність від його когнітивного рівня і стосується мотивів тих чи інших 

перекладацьких стратегій, перекладацьких настанов, спрямованості на досягнення 

мовних і позамовних цілей, що, зрештою, виражається як у мовленнєвій діяльності, 

так і у тих соціальних ролях, які бере на себе перекладач заради досягнення мети 

перекладацьких зусиль.  

Досліджуючи особистість перекладача, строго розмежувати ідентифікатори 

рівнів його мовної особистості не завжди можливо, адже вони переплітаються і 
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впливають один на одного, а також корелюють з компетенціями, знаннями, 

соціальними функціями індивіда. Окрім того, поняття мовної особистості 

виявляється завузьким, якщо розглядати особистість перекладача як суспільний 

феномен. Тому ми розуміємо мовну особистість лише як центральний елемент 

особистості перекладача, але не обмежуємося нею, а розширюємо поняття завдяки 

позамовним якостям індивіда. 

Пропонована нижче схема узагальнює міркування про детермінанти, складники 

й ідентифікатори особистості перекладача художньої літератури. Вона не ставить за 

мету охопити всі феномени, пов'язані з перекладацькою особистістю, а також 

вказати на усі зв' язки між компонентами, радше демонструє різнорівневу структуру 

особистості крізь призму контекстів її діяльності.  

 

 

Рис. 1. Особистість перекладача: детермінанти, складники й ідентифікатори  
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З точки зору соціології перекладу перекладач визначається як гравець 

перекладацького поля, що має певний капітал і реалізує його задля літературного 

трансферу. До капіталу перекладача належать мови, якими він володіє, його 

перекладацькі компетенції та знання про світ (освітній капітал), його (між)культурні 

компетенції (культурний капітал), суспільні та професійні контакти з іншими 

гравцями перекладацького поля, а також уміння цими контактами скористатися 

(соціальний капітал), визнання перекладача, його авторитет і позитивна рецепція 

його діяльності (символічний капітал).    

Історію українсько-німецького перекладу можна охарактеризувати за основі 

поняття про перекладацьке поле, яке ми визначаємо як соціокультурний простір, що 

знаходиться на перетині відповідних літературних полісистем і формується 

різнорівневими зв'язками між гравцями цього поля, які, володіючи певним 

капіталом, взаємодіють між собою заради представлення культурного феномену 

однієї соціоспільноти на літературному ринку іншої. Головними гравцями 

перекладацького поля є, окрім перекладачів, письменники, журналісти й літературні 

критики, ЗМІ, науковці (у першу чергу літературознавці, але й вчені інших 

дисциплін, які готують ґрунт для рецепції перекладених творів), письменницькі й 

перекладацькі спілки, (політичні) партії, культурні установи (літературні будинки, 

виставки, фестивалі), читачі.  

Українсько-німецьке перекладацьке поле характеризується асиметрію, яка 

постає з геополітичних причин і тяжіє над рецепцією української літератури на 

німецькомовних теренах як "малої" / "периферійної" літератури. Ця асиметріє 

відображається і в діяльності перекладача української літератури, яка має певну 

специфічну особливість порівняно з перекладачами з інших мов: своєю 

перекладацькою діяльністю впродовж усього аналізованого періоду він бореться 

проти стереотипу малості української літератури та за визнання її інакшості від 

літератури російської. Тому в контексті українсько-німецького перекладу його 

суспільно-політична функція не поступається місцем художній та естетичній.  
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Представлення певної культури в іншомовному культурному просторі 

натикається на культурну асиметрію, на чужість оригіналу для іншомовного 

реципієнта. "Чуже" як риса першотвору проявляється як у чужій мові, так і в чужій 

системі образів, картині світу автора і персонажів, у чужій літературній традиції, 

поетиці та естетиці. Стратегії перекладача, спрямовані на збереження чи подолання 

цієї чужості, характеризують як рівні його мовної особистості, так і дають зріз 

асиметрій між українською та німецькою культурами. 

Положення цього розділу висвітлено в таких статтях: 113; 116; 117; 118; 119; 

120; 121; 125; 127; 128; 129; 130; 132; 133; 134; 471; 472. 
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РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД У ХІХ-

ХХ СТ.: КОРЕЛЯЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ 

2.1. Періодизація міжлітературних взаємин і початки художнього 

перекладу  

Розглянемо періоди українсько-німецького художнього перекладу за останні 

170 років, беручи до уваги передусім рушійну силу міжлітературних контактів − 

перекладачів та соціокультурний контекст їхньої діяльності. При цьому звернемо 

увагу на такі застереження: 

Досліджуючи періодизацію міжлітературних взаємин, потрібно зважити на те, 

що не всі процеси, пов'язані з цими взаєминами, можна оцінити, адже вони 

протікають на глибинному рівні (читання творів, які вийшли в оригіналі чи 

перекладі з достатнім проміжком часу після публікації, багаторічна робота над 

оригінальними творами та перекладами, нагромадження досвіду та нової інформації 

про чужу літературу й культуру). Але ці глибинні процеси готують ґрунт для 

якісного стрибка в рецепції іншомовної літератури, їхня кількість поступово 

переходить у якість. Окрім того, міжлітературні взаємини пов'язані із суспільно-

історичними змінами як в окремих країнах, так і у світовому масштабі, але не 

відображають цих змін одномоментно. До прикладу, у розпал Другої світової війни 

в Німеччині все мало б підпорядковуватися воєнним діям. Проте в той же час там 

виходять переклади творів української літератури, що свідчить про тривалу 

підготовчу роботу або про визнання перекладачами / видавцями важливості таких 

публікацій. 

Тому визначені періоди у міжлітературних взаєминах доцільно розглядати як 

такі, що мають нечіткі часові межі, а кожен наступний період зберігає на початку 

риси минулого.  

Німецький дослідник української літератури П. Кірхнер виокремлює в 1968 р. 

такі періоди розвитку українсько-німецьких літературних взаємин: 

1) період Просвітництва (друга половина ХVII – перша половина XVIII ст.); 

2) період романтизму (перша половина ХІХ ст.); 

3) період критичного реалізму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.); 
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4) період експресіонізму та переходу до пролетарсько-соціалістичних позицій 

(друге та третє десятиліття XX ст.); 

5) період формування та укріплення соціалістичного реалізму (20-і та 30-і 

роки); 

6) період сучасної соціалістичної літератури [489, с. 189-191].   

Його аналіз будується на постановці питання щодо можливого типологічного 

порівняння певних творів української та інших європейських літератур, водночас 

автор вказує і на важливість аналізу генетичних взаємин, котрі проявляються в 

перекладах  

Дослідник українсько-німецьких літературних зв'язків М. Зимомря обстоює 

твердження, що процес рецепції української літератури у 1945-1981 рр. можна 

поділити на два етапи. Перший – 1945-1955 рр. – "Східна Німеччина переймала 

досвід радянської багатонаціональної літератури в цілому, здійснюючи при цьому 

революційний переворот "внутрішньої свідомості" [95, с. 436]. Другий етап, 

відповідно до міркувань дослідника, розпочався в 60-і рр., коли окреслився та все 

більше стимулювався процес культурного зближення, взаємодії та взаємозбагачення 

художніх досягнень народу НДР і народів СРСР" [там само].  

Український перекладач і літературознавець Т. Гаврилів, критикуючи 

ідеологічність підходу до періодизації літератури в радянський час, зазначає, що 

такий підхід "вульгаризує суть літератури як феномену, покликаного оцікавлювати і 

внемеханістичнювати суспільне і приватне життя, допомагати його осмислювати в 

партикулярності і цілості, перекладаючи особливою мовою – мовою мистецтва. Не 

ідеологічність підходу, а намагання узалежнити літературу від позамистецьких 

ідеологій спотворює їх фрагментарну континуальність. Соцреалістична 

вульгаризація – до речі, не вона єдина – відповідала радянському уявленню про 

літературу як ілюстрацію панівної (і єдино правильної) ідеологічної моделі" [36, 

с. 94]. 

Погоджуючись із цією думкою, все ж зауважимо, що якраз для українсько-

німецьких літературних взаємин ідеологія та політична ситуація мали набагато 

більшу вагу, ніж для взаємин між, наприклад, німецькою та англійською чи 
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російською та німецькою літературами. Це пов'язано передусім із тим, що Україна 

як держава увійшла у свідомість світової громадськості лише недавно, а українська 

література довший час перебувала в тіні російської і вважається на європейській 

літературній сцені малою / периферійною літературою (див. розділ 1.1.2). 

Ми пропонуємо періодизацію, котра відображає певні загальні тенденції роботи 

перекладачів у сукупності із суспільно-політичними та культурно-історичними 

обставинами, котрі найбільшою мірою впливали на такі грані особистості 

перекладача як картина світу, мотиви, настанови, мовні емоції тощо. 

До середини ХІХ століття ця ситуація не була сприятливою для активних 

літературних контактів, вони були спорадичними і потребують ще свого 

дослідження. На той час усе ж припадає одна з перших і найзначніших літературних 

презентацій України в Німеччині – збірник українських пісень і дум "Die poetische 

Ukraine" ("Поетична Україна"), перекладений і виданий німецьким поетом 

Фрідріхом Боденштедтом 1845 р. у Штуттґарті. А.-Г. Горбач вважає, що це видання 

було "найбільш вражаючим німецьким відлунням" національного відродження 

українців у добу романтизму [458, с. 8].  

Фрідріх Мартін фон Боденштедт (Friedrich Bodenstedt, 1819-1892) потрапив 

після своїх студій філософії та філології до Росії, був учителем у домі князя 

Голіцина, багато подорожував, перекладав з російської, англійської, східних мов, 

після повернення до Німеччини працював професором філології у Мюнхені.  

Оскільки видана ним книга стала першим великим явищем трансферу 

української культури, доцільно розглянути її з ближчої перспективи. Збірка містить 

33 пісні, 10 дум і додаток з уривками "Слова о полку Ігоревім", а також передмову, в 

якій перекладач і упорядник зазначає, що книга призначена не для вчених, а для 

всієї освіченої публіки Німеччини, і подає – якщо оцінювати її  сьогоднішніми 

мірками – досить плутані пояснення щодо української мови та історії. Так, у 

заувагах щодо вимови він пише: "Малоруська мова – дочка польської та російської, 

на мою думку, наймилозвучніший з усіх слов'янських діалектів, з великою 

мелодійною силою" [703, с. Х], а у викладі розвитку козаччини розповідає про 

"козацький народ, який, хоч і складався з різних племен, але перебрав собі руську 
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мову та греко-католицьку віру" [там само, 7]. Він вбачає в козацькому племені по 

Дніпру, яке "складалося з русинів, половців, турків, молдован, поляків та литовців" 

"зародки малоруського чи українського народу" [там само, 11-12], описує звичаї та 

побут запорожців, згадуючи низку гетьманів, щоб зробити висновки про лицарські 

риси в характері української аристократії та дикі – в характері народу: барвисту 

мішанину Сходу та Заходу. Ця передмова свідчить про хаотичність інформації, яку 

можна було здобути в той час з російських та польських джерел про Україну, а 

також про бажання Ф. Боденштедта захопити свого читача "прекрасним 

матеріалом", який вкладається в поетично-бунтарський образ далекого народу, 

"сонце слави якого зайшло, але згадка про неї живе в піснях […] У жодній країні 

дерево народної поезії не принесло таких чудових плодів, ніде душа народна не 

виражається так живо й так правдиво в його піснях, як у малоросів […] Справді, 

потрібно визнати, що народ, який міг співати таких пісень і знаходити в тому втіху, 

не міг стояти на низькому ступені розвитку" [там само, 16]. Останні слова 

підтверджують також і наші міркування про значення чужості та сприйняття 

західноєвропейським культурним простором східноєвропейської культури як 

"пізнього дитяти цивілізації", яке можна вивчати та яким можна захоплюватися. Що 

стосується самих перекладів, то Ф. Боденштедт – відомий перекладач А. Пушкіна, 

М. Лермонтова та В. Шекспіра – пише так стосовно своєї перекладацької праці: 

"Вірність мого перекладу я гарантую, а чи мені вдалося передати м'які, милозвучні 

рядки, які надають українським пісням такого чарунку – про це нехай судять тямучі 

критики" [там само, VІ]. Через десятки років функцію такого критика взяв на себе 

С. Гординський, який зазначає, що, незважаючи на складність перекладу чужої 

фольклорної поезії, перекладачеві вдалося чудово відтворити численні ритмічні й 

віршовані варіанти (462, с. 41]. Проаналізуємо кілька строф першої пісні цієї збірки: 

 

Стоїть явір над водою, в воду 

похилився; 

На козака пригодонька, козак 

зажурився.  

Steht am Wasser ein Platane, / tief hiernieder 

hängend; 

Sorgen quälen den Kosacken, / ihm das Herz 

bedrängend. 
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Не хилися, явороньку, ще ж ти 

зелененький; 

Не журися, козаченьку, ще ж ти 

молоденький!  

 

Не рад явір хилитися, вода 

корінь миє! 

Не рад козак журитися, так 

серденько ниє!  

Ой поїхав з України козак 

молоденький, — 

Оріхове сіделечко, ще й кінь 

вороненький. 

[685, с. 147]. 

Senk dich, Bäumchen nicht herunter,/ Bist 

noch grün und blühend! 

Gräm' dich nicht, Kosack, sei munter,/ Bist 

noch jung und glühend! 

 

Wollt' sich gern der Baum nicht senken / Doch 

die Flut zernagt ihn; 

Wollt' sich der Kosack nicht kränken − / Doch 

tief Wehe plagt ihn! 

Ritt mit Lanze und Geschosse, / und im 

Kriegsgewande, 

Ritt auf schwarz gemähntem Rosse / Fern zum 

Russenlande.  

[703, с. 23]. 

 

Як стратегію перекладу Ф. Боденштедта відзначимо його одомашнення, яке 

проявляється, наприклад, у введенні в німецький текст платанів (в інших піснях − 

бузини: "unter maienfrischer Holunderglut"), в описі козака, у заміні гіперонімами 

етнокультурем, у стилістичному зсуві. Так, козак Ф. Боденштедта − зі списом та 

стрілами, у військових одежах. Очевидно, образ козаків уподібнюється в 

перекладача образам лицарів чи німецьких воїнів, які мали обладунки, тоді як 

козаки не мали спеціального одягу для битви. Таке сприйняття перекладачем образів 

оригіналу є підтвердженням культурної адаптації чужого до звичних уявлень 

цільового читача. Стилістичний зсув проявляється у вживанні лексем високого 

стилю (Gewand, Roß) та архаїчних морфологічних форм, у даному випадку − форми 

давального відмінку із закінченням -е (mit Lanze und Geschosse und im 

Kriegsgewande"). В подальших строфах козак просить посадити на його могилі 

"червону калину", цю лінгвоетнокультурему можемо розглядати як символ його 

любові до вітчизни, тоді як в перекладі з'являється лише "кущик" ("Sträuchlein"), 

"вкритий солодкими фруктами" ("voll von süßen Früchten"). Така заміна 
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етнокультурем свідчить або про недостатнє розуміння перекладачем символічних 

елементів української культури, або про усвідомлення відмінностей у картині світу 

вихідної та цільової культур та визнання неможливості адекватного відтворення 

таких етнокультурних одиниць. 

Водночас перекладач зберігає досить багато чужих елементів, транскрибуючи 

топоніми і реалії (типу "чумак", "джура") і подаючи в виносках докладні пояснення. 

У такий спосіб він залишає маркери екзотичності оригіналу.  

У передмові Ф. Боденштедт вказує, що з перекладами йому допомагали двоє 

українських учених – Роcковшенко (перекладач драм Шекспіра) та письменник 

Афанасьєв(-Чужбинський), а сам він "допоміг знайомому польському вченому 

перекласти цю збірку французькою мовою, хоча у французькій було неможливо 

зберегти віршовий розмір оригіналу, як це вдалося в німецькій" [703, с. VІІІ]. Отже, 

вже на початку літературних контактів проявилася роль, яку беруть на себе 

перекладачі з української, – роль міжкультурних посередників та популяризаторів 

культури українського народу.  

На нашу думку, зацікавленню романтиків чужими краями ми завдячуємо 

іншими проявами презентації української культури на німецькомовних теренах того 

часу: у 1841 р. в Берліні вийшла книжечка "Ukrainische Lieder" Антона Маурітіуса 

(Anton Mauritius) з 27 віршами на українську козацьку тематику, а в збірці на 524 

сторінок "Slawische Balalajka", виданій в Лейпцизі в 1843 р., серед російських та 

польських поезій містилися 96 українських пісень.       

Обмежуючись у своєму дослідженні останніми 150-ма роками українсько-

німецьких взаємин, ми жодним чином не применшуємо значення попередніх 

періодів, але констатуємо той факт, що лише з розвитком видавництв та медіа ці 

контакти змогли набути систематичнішого характеру.  

Активізація перекладацьких потуг припадає на останню третину ХІХ ст. на 

початок ХХ ст.; цей період досить глибоко висвітлений у працях М. Зимомрі, 

Я. Погребенник, Я. Лопушанського  [95; 666; 255; 205], тому обмежимося лише 

коротким його оглядом задля створення цілісного картини у зображенні історії 

українсько-німецького художнього перекладу.  
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2.2. НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ: ПЕРЕКЛАД ЯК СТИМУЛ ВЗАЄМНОГО 

ЗАЦІКАВЛЕННЯ МІЖ УКРАЇНСЬКИМ ТА НІМЕЦЬКОМОВНИМ СВІТОМ 

Проаналізувавши розвиток українсько-німецького художнього перекладу в 

останній третині ХІХ – на початку ХХ століття, відзначимо, що він реалізовувався 

кількома шляхами: 1) за посередництва літературних газет та журналів, у тому числі 

українських німецькомовних, котрі друкували статті про Україну, українську 

літературу чи окремих авторів, а також переклади творів українських письменників; 

2) завдяки особистим контактам між українськими та німецькими літераторами, 

перекладачами й видавцями; 3) завдяки діяльності кількох видатних перекладачів, 

які були водночас культурними посередниками в широкому розумінні цього слова; 

4) за посередництва інших мов. 

Цікавою рисою цього періоду є наявність цілої низки особистостей, які вільно 

почували себе в обох культурах і бралися за українсько-німецькі переклади. 

Подаючи короткий огляд їхньої перекладацької діяльності, зазначимо, ще не 

ставимо собі за мету зробити глибокий аналіз кожної перекладацької особистості 

того часу чи назвати усіх, хто долучався до перекладу, але задля створення цілісної 

картини виокремимо найважливіші імена та тенденції. 

   

2.2.1. Вплив соціокультурного простору на розвиток українсько-німецьких 

перекладацьких відносин 

Літературні взаємини між українським та німецьким народами 

інтенсифікувалися після революційних подій 1848 р., які вплинули на розвиток 

самоідентифікації націй. Містком і місцем цієї зустрічі української та німецької 

культур стала передусім мультинаціональна Західна Україна, а саме Галичина та 

Буковина, де народності контактували природним чином, оскільки входили до 

Австро-Угорської монархії. Це уможливило культурні взаємовпливи та природну 

білінгвальність перекладачів / культурних посередників – вихідців із цього 

межового регіону. 
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Останнім часом у гуманітаристиці говорять про "просторовий поворот", тобто 

про зміну розуміння поняття "простір". Відповідно до цієї концепції категорія 

простору дозволяє по-іншому поглянути на культурні локуси та регіональні 

відмінності: простір розглядається не як вузько географічна чи фізична величина, а 

як певний культурний ареал. Такий підхід якраз і дозволяє залучити до дослідження 

поняття культурного простору та − в нашому випадку – зрозуміти продуктивну 

роль межової території як місця накладання культур. Саме Галичина та 

Буковина як територія перетину та взаємодії культур виявилася найпродуктивнішою 

зоною для розвитку німецько-українського та українсько-німецького перекладу.  

Культурна політика Австро-Угорщини була набагато ліберальнішою, ніж 

культурна та національна політика у царській Росії, де українська мова заборонялася 

указами 1847, 1863 та 1876 рр., відповідно до яких не дозволявся друк 

українськомовних книг і в підросійській Україні не було українськомовної преси та 

шкільництва. З цієї причини українські громадські та культурні діячі переносять 

свою активність на Західну Україну, яка поступово стає центром 

загальноукраїнського культурного та наукового життя. У 60-х роках ХІХ століття в 

Галичині та на Буковині починається поступове піднесення національного руху, 

розвій національної культури, створення товариств, партій, органів преси. 

Мультикультуралізм цього регіону формував особливу регіональну культуру, котра 

передбачала володіння мешканцями краю кількома мовами й неуникне 

переплетення та взаємозбагачення культур. Саме цей дух культурного багатства, 

про який пізніше писала Р. Ауслендер: "Чотири мови уживаються вкупі / голублять 

повітря" [672, с. 93], сприяв формуванню напрочуд великої кількості творчих 

особистостей, що вже за місцем свого зростання потрапляли до когорти 

багатомовних культурних посередників та полікультурних особистостей. Ми 

переконані, що поняття "полікультурність" описує не лише абстрактні суспільні чи 

культурні явища, а може використовуватися для характеристики особистостей, котрі 

формуються на базі дво- чи полікультурного середовища, походять з 

багатокультурного регіону, отримали такий досвід під час навчання чи праці або 

мають різноманітні контакти, які визначають гібридність їхньої картини світу. 
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Дослідник літератури Галичини А. Вольдан зазначає, що багатомовність галицьких 

авторів слід розглядати як вираження комбінованої ідентичності та рефлексію 

гібридної культури цього регіону [654, с. 93]. 

На значення Львова чи Чернівців як перехрестя культур, "чинника 

модернізації" та "П'ємонту" української культури, як міфу та європейського 

концепту вказувала низка дослідників [див., напр., 521; 388; 644; 654; 471; 114]. 

Саме тут склалася можливість для представників української інтелігенції ширше 

познайомити німецькомовний світ із надбаннями своєї культури. З іншого боку, 

саме завдяки близькому спілкуванню спостерігається зацікавлення представників 

німецькомовної спільноти українським життям та українською літературою.  

Водночас кінець ХІХ ст. – початок ХХ характеризується новим культурним 

підйомом у Відні − столиці Австро-Угорщини. Багато українців, котрі їхали до 

столиці за освітнім, творчим чи професійним капіталом, стають його активними 

учасниками, згуртовуються й засновують свої товариства, видавництва, часописи. 

Створення культурних і державницьких екстериторіальних центрів української 

духовності, спершу у Відні (на переломі століть), пізніше, після Першої світової 

війни, – у Празі, і далі, у 20-30-х роках, – у Берліні, Реґенсбурзі й Мюнхені, 

дозволило підняти українську культуру та налагодити культурні контакти з 

представниками австрійської / німецької спільноти. У цьому контексті М. Ігнатенко 

характеризував роль Відня як культурного магніту для українських інтелектуалів 

[148, с. 148-154], а Я. Лопушанський, розглядаючи Відень як найбільший 

український культурний та державотворчий осередок на західноєвропейському 

континенті і центр української еміграції, вважає, що саме там склалися сприятливі 

умови для художнього розвитку та поширення здобутків українців [205, c. 22]. 

Мається на увазі не стільки трудова міграція, скільки, так би мовити, "освітня" та 

"політична", адже українці перебували у Відні і як державна й культурна еліта, 

представляючи свій народ у парламенті, працюючи в газетах та журналах, 

засновуючи товариства, спілки й видавництва. 

Серед представників українського культурного середовища Галичини та 

Буковини можна назвати цілу низку інтелектуалів, котрі зробили великий внесок в 
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ознайомлення німецької літературної сцени з українською літературою: учитель 

Чернівецької гімназії Сергій Шпойнаровський (1858-1909), що публікував 

переклади окремих віршів Шевченка у віденській пресі, і видав у Чернівцях два 

томи поезій Шевченка [613]; етнограф, філолог та перекладач новел В. Стефаника, 

драм Лесі Українки, оповідань С. Васильченка, Л. Мартовича, І. Франка Осип 

Роздольський (1872-1945); буковинський політичний діяч, публіцист і видавець 

Ілля (Ілько) Попович (1883-1955) та його брат германіст Олександр Попович 

(1879-1936) – громадський діяч Буковини, співробітник часопису "Ukrainische 

Rundschau", перекладач творів Т. Шевченка, І. Франка, В. Стефаника; письменник і 

літературний критик з Тернопільщини Мелетій Кічура (1881-1938), що був 

довіреною особою депутата Австрійського парламенту В. Стефаника і перекладав 

його твори та поезії Т. Шевченка й Лесі Українки німецькою; Петро Скобельський 

(1849-1912) – учитель гімназії у Бродах та Львові; Кость Кракалія (1884- ?) – 

буковинський політичний діяч і журналіст; літературознавець з Тернопільщини 

І. Борусовський, що перекладав для віденської газети "Slawisches Tageblatt"; 

подруга О. Кобилянської і перекладачка її творів Климентина Ганкевич – перша 

жінка з Буковини, що здобула вищу освіту; громадська діячка, керівник жіночого 

руху на Буковині журналістка Ольга Гузар-(Павлюх) (1885-1945?), Ірина Будз − 

перекладачка творів М. Коцюбинського, М. Черемшини, Б. Лепкого, та ін. Живучи в 

оточенні офіційної німецькомовної культури (Львів − Чернівці − Відень), 

домінуючої польської (Львів) чи конкуруючої румунської (Чернівці), ці перекладачі 

вбачали своє завдання в тому, щоб підняти українську культуру на вищий 

рівень, вибудовували стратегію її поширення, звертали увагу на важливість 

інформації про неї як таку, зав'язували контакти, створювали товариства та 

друковані органи, тобто виконували набагато ширшу суспільну функцію, аніж 

суто перекладацьку.  

Звичайно, потрібно відрізняти тих, хто цікавився літературою та робив окремі 

спроби літературних перекладів, від тих культурних посередників, які займалися 

перекладанням та популяризацією української культури систематично. До таких 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
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особистостей належать, у першу чергу, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Остап 

Грицай. 

 

2.2.2. Полікультурність перекладача як основа першого періоду 

українсько-німецьких культурних взаємодій 

Івана Франка (1856-1916) можна вважати будівничим українсько-німецького 

перекладацького поля: він, усвідомлюючи важливу місію культурних контактів 

України з іншими країнами, cформував навколо себе мережу міжкультурних 

посередників. Заслуги І. Франка в розбудові зв'язків між українською та 

німецькомовною літературами мають вагу не лише для періоду кінця ХІХ − початку 

ХХ століть, але є визначальними для подальших культурних взаємин усього ХХ 

століття. Як більшість освічених галичан, І. Франко з дитинства опанував кілька мов 

[див.: 270, c. 9]. Німецькі друзі в сенситивному віці були важливим чинником 

формування німецькомовної компетенції; вивчення мов у гімназії, пізніше – у 

Львівському університеті (поряд із феноменальною пам'яттю), співробітництво з 

польською та німецькою пресою сприяли подальшому розвитку багатомовної 

особистості.  

І. Франко виступав у ролі письменника, журналіста й літературного критика на 

шпальтах низки німецькомовних газет і часописів, німецькомовний доробок 

письменника включає 9 оповідань, статті інформативного характеру, літературно-

критичні публікації, а також художньо-публіцистичні есеї. Безперечно, такій 

активності сприяли Франкові особисті контакти та дружба з багатьма діячами інших 

культур, тісна співпраця з редакціями різномовних газет і журналів, передусім 

Австрії та Німеччини, контакти з віденськими науковцями, адже у Відні письменник 

захистив свою дисертацію. Регулярно пропонуючи німецькомовній публіці 

матеріали про суспільно-політичну ситуацію в Галичині, він апелював до державних 

діячів і громадськості, сподіваючись певних соціальних зрушень. Німецькомовні 

твори І. Франка – явище взаємопроникнення української та німецької літератур, 

оскільки їх не можна однозначно підпорядкувати виключно українській чи 

німецькомовній літературній полісистемі. Вони передавали сутність світобачення 
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підавстрійських українців і створювали рамку для українсько-німецького 

перекладацького поля, що не може існувати на порожньому місці.  

Характеризуючи внесок І. Франка у продуктивний культурний трансфер між 

Україною та Німеччиною та шкодуючи, що він досі не достатньо відомий і 

поцінований у Німеччині та в Україні, Д. Ніфанґер високо оцінює публікації 

письменника у найбільших німецькомовних газетах і часописах, в яких друкували 

свої твори і такі великі автори, як Томас Манн, Генрік Ібсен, Гуґо фон 

Гофманнсталь, Штефан Цвайґ, а тому, на думку дослідника, "із сьогоднішньої 

перспективи Івана Франка можна розглядати як український голос в оркестрі 

європейського літературного модерну […] Він проникливо змальовує Галичину як 

чужу європейську країну і водночас як знайомий регіон Європи, зображаючи її 

приголомшливі грані. А тому І. Франко − не лише один з національних 

письменників України, але й важливий митець тогочасної Європи" [547, c. 244; 

c. 249]. 

Що стосується власне перекладацької діяльності І. Франка, то ним перекладено 

набагато більше творів німецькомовних письменників українською, аніж з 

української німецькою: за життя Каменяра вийшли лише кілька перекладів поезій 

Т. Шевченка, а інші були опубліковані пізніше. М. Зимомря увиразнює 20 

Франкових перекладів поезій Т. Шевченка, вважаючи їх зразковими в плані передачі 

ідейного змісту, композиції та версифікації [666, c. 47]; Я. Погребенник досить 

високо оцінює Франкове перекладацьке мистецтво, особливо що стосується 

"Заповіту" та "Кавказу" [255, c. 248]; А. Вольдан, покликаючись на Ю. Бойка та 

А.-Г. Горбач, які аналізували німецькі переклади І. Франка, зауважує, що він як 

атеїст свідомо послабив Шевченкові релігійні топоси, а під впливом Й.В. Ґете 

змінив типові для Т. Шевченка жіночі рими на чоловічі [652, c. 614].  

Розглядаючи І. Франка як важливого суб'єкта українсько-німецького перекладу, 

підкреслимо поліфункціональність його діяльності: 1) це літературно-критичні 

статті, присвячені українській літературі та власні німецькомовні твори; 2) його 

переклади з української; 3) вплив його особистості на становлення цілої низки 

українсько-німецьких посередників; 4) вплив його багатогранної діяльності як 
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журналіста, редактора й видавця на формування українсько-німецького 

перекладацького поля.  

Як окремий приклад впливу І. Франка на зарубіжних культурних посередників 

назвемо шведського славіста, історика та письменника Альфреда Єнсена (Alfred 

Jensen, 1859-1921), який зробив великий внесок у популяризацію української 

літератури на німецькомовному просторі, видавши монографію "Taras 

Schewtschenko. Ein ukrainisches Dichterleben. Literarische Studie" [478]. Варто 

звернути увагу на передмову книги, у якій натрапляємо на таке судження: "Думки 

неукраїнського історика літератури й славіста могли б вплинути на європейську 

громадськість особливо сильно й переконливо", оскільки йдеться про одного з 

"найталановитіших поетів східноєвропейського світу" [478, c. V-VI].  

Якщо І. Франко представляв українську літературу на українсько-німецькому 

перекладацькому полі переважно своїми літературно-критичними статтями, то 

Ольга Кобилянська (1863-1942) зробила величезний внесок у розвиток німецько-

українських літературних контактів саме як перекладачка й письменниця.  

Мовна особистість О. Кобилянської є, на нашу думку, одним з найцікавіших 

випадків не тільки полілінгвізму, але й повної полікультурності, адже вона з 

дитинства засвоювала кілька мов. Порівняно з усіма названими вище 

перекладачами, які володіли мінімум двома мовами, але рідною мовою яких була 

українська і які ідентифікували себе з нею як власною рідною мовою та мовою 

свого народу, чітко визначити рідну мову О. Кобилянської важко. Через це вона 

посідає особливе місце серед українсько-німецьких перекладачів.  

Послуговуючись міркуваннями Б. Ажнюка про те, що рідна мова індивіда в 

дво- чи кількамовному середовищі розпадається на різні нетотожні блоки: 1) перша 

в житті мова; 2) мова матері; 3) мова роду; 4) мова самоідентифікації в плані 

культурної спадщини; 5) мова, з якою людина зберігає емоційний зв'язок; 6) мова, у 

якій людина почуває себе комунікативно найвигідніше; 7) основна мова держави, 

лояльним громадянином якої є дана людина [2, c. 122–123], О. Палінська вважає, що 

мовою, яка сприймалася О. Кобилянською як рідна, як носій генетико-

антропологічної спадщини роду, і мовою самоідентифікації письменниці була 
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українська, функціонально першою й мовою емоційного самовираження − німецька, 

а мовою матері − польська [246, с. 218-221].  

Мовну свідомість письменниці визначила як двомовна родина, так і 

полікультурне оточення в Австрійській монархії, толерантній до мов і національних 

меншин. О. Кобилянська народилася на Буковині, де офіційною мовою та мовою 

навчання була німецька, а в побуті домінувала румунська. Її мати, спольщена 

німкеня, спілкувалася з дітьми польською, цією ж мовою дівчина писала листи до 

батьків та здійснила перші проби пера. Однак вона не ідентифікувала себе з 

польською мовою, згадуючи: "До польського елементу, як і до румунського, нікого з 

нас не тягнуло, а коли й була нагода з ним стикатися, ми, діти, холодніли […] любов 

до польської чим раз, то більше губилася" [164, с. 557].  

О. Кобилянська здобула освіту німецькою і прилучилася до європейської 

культури, читаючи німецькою художні та філософські твори, в тому числі й 

Ф. Ніцше, яким захоплювалася; вона розпочала свій творчий шлях з 

німецькомовних оповідань, публікуючи їх у 1893 − 1900 рр. у німецькомовних 

газетах "Wiener Mode" (Відень), "Neue Zeit" (Штуттґарт), часописі "Gesellschaft" 

(Лейпциг-Берлін). "Німеччина, − зазначала О. Кобилянська, − не була нам 

несимпатична. Будь-то через те, що все-таки, хоч ледве замітним процентом, 

обзивалася в нашій крові, будь-то через те, що була одиноким джерелом, котре 

подавало духову поживу" [164, с. 557]. Цей вплив німецької мови і культури на 

особистість О. Кобилянської правильно оцінила Леся Українка, про що писала у 

своєму листі до подруги: "… галицька критика докоряє Вам німеччиною, а я думаю, 

що в тій німеччині був Ваш рятунок, вона дала Вам пізнати світову літературу, вона 

вивела Вас в широкий світ ідей і штуки" [165, с. 70]. З точки зору когнітивістики під 

концептом "німеччина" як О. Кобилянська, так і Л. Українка розуміли цілий 

комплекс культурного й освітнього капіталу: система знань про зовнішній і 

внутрішній світ, культуру й літературу, життєвий уклад, яку молода письменниця 

отримала з німецькомовної літератури (у тому числі − з німецьких перекладів 

літератури інших народів). Про тісний емоційний зв'язок з німецькою мовою та 

мислення нею (як мінімум у молоді роки) свідчать її німецькомовні щоденники чи 
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німецькі вставки в українських листах. О. Палінська, аналізуючи вербалізацію 

сфери інтимного в листах та щоденниках письменниці, спостерегла, що німецьку 

О. Кобилянська сприймала як мову літератури й високих почуттів, мову, яка 

сформувала її уявлення про світ, і саме до неї вона зверталася тоді, коли хотіла 

висловити найінтимніші переживання [248, с. 112-115]. Дослідниця вважає, що й 

світогляд О. Кобилянської формувався "німеччиною", що проявляється, наприклад, 

у її ставленні до українців: "за винятком окремих представників інтелігенції, 

українці − дикуваті й наївні у своїх віруваннях, традиціях, за ними можна 

спостерігати, як за дітьми, і, як дітям, допомагати, але між ними і освіченими 

людьми − величезна прірва" [там само]. З цього О. Палінська робить висновок про 

проникнення імперських стереотипів у мовну свідомість письменниці та її гібридну 

ідентичність, користуючись термінологією Г. Бгабги. Г. Бгабга розглядав гібридну 

ідентичність з позицій постколоніалізму як перехід індивіда на мову колонізатора і 

засвоєння культури останнього при втраті зв'язків зі своєю культурою, в результаті 

чого він опиняється на межі культур [367]. Ми вважаємо, що мовну свідомість 

О. Кобилянської можна висвітлювати з позиції Г. Бгабги лише частково − адже 

буковинка не втратила зв'язку зі своєю культурою (питання, що вважалося своїм, не 

знімається), імперія, толерантна до національних меншин, її не витіснила, навпаки, у 

письменниці були можливості розвивати український складник своєї особистості. 

Як можна виснувати з наведених висловлювань, "своєю" О. Кобилянська 

поступово почала вважала українську культуру. Батько майбутньої письменниці − 

переконаний українець, рід якого походив з Галичини, дбав, щоб діти знали рідну 

мову, вслід за ним сім'я уважно ставилася до українських родових традицій, 

поступово Ольга під впливом своїх українських подруг Софії Окуневської-

Морачевської та Наталі Кобринської прихилилася до української мови й літератури, 

з якою почала себе ідентифікувати. Вона старанно працювала над нею, хоча довгі 

роки страждала через те, що недостатньо володіла своєю, як вона висловлювалася, 

рідною мовою: "Гадка одна, котра тепер душу мою пригріває, єсть: бути русинков 

цілов душов, хоч і мушу ся по-руськи порядно научити, відтепер лише по-руськи 

хочу писати, аби-м раз могла в своїм язиці ділати…" [166, с. 64]. Тобто 
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О. Кобилянська свідомо вибрала свою мовну і − відповідно − культурну й 

національну самоідентифікацією, хоча, як зазначалося раніше, рідною мовою 

індивід користується позасвідомо.  

У 1901 р. у Берліні вийшла збірка її німецькомовних новел "Kleinrussische 

Novellen", до якої увійшли три твори "Природа", "Некультурна", "Битва". До цієї 

книжки, гарно ілюстрованої А. Кохановською, подавалася передмова "Століття 

малоруської літератури" з оглядом розвитку українського письменства від 

І. Котляревського до кінця ХІХ ст. [344]. Д. Дорошенко, високо оцінюючи цю 

передмову, зауважує, що це перший огляд такого роду нової української літератури 

[401, с. 267].  

На нашу думку, ця збірка свідчить не лише про природний вихід 

О. Кобилянської на німецькомовну літературну сцену, але й про роздвоєність 

культурної самоідентифікації авторки, яка писала німецькою, проте сприймала себе 

і сприймалася як представниця української літератури. Її подальше втягнення в 

мережу українських інтелектуалів, спілкування з українськими письменниками, 

наполеглива праця над українськими творами впливали на розвиток мовної 

свідомості О. Кобилянської як української культурної діячки. Порівнюючи її 

новели, написані в ранньому періоді творчості німецькою та перекладені самою 

письменницею українською, Я. Погребенник відзначає більшу досконалість 

оригіналу та відчутність впливу німецької стилістики на автопереклад, адже 

стилістикою німецької мови О. Кобилянська володіла тоді краще [255, с. 273). 

Очевидно, слід визнати, що німецькомовна освіта та німецькомовна література й 

філософія, якими захоплювалася молода авторка, мали на літературну творчість і 

переклад більший вплив, аніж мова повсякденного спілкування, і лише наполеглива 

самоосвіта й кропітка праця над українською мовою дозволили "буковинській 

орлиці" стати українською письменницею. Тим не менше, її українські тексти 

редагували О. Маковей, А. Крушельницький, І. Франко, Г. Хоткевич та ін. 

Ми розглядаємо гібридність мовної особистості О. Кобилянської як 

поглиблений ступінь її полікультурності, яка стала серйозною передумовою для її 

перекладацької діяльності: адже розуміння оригіналу, його соціокультурного тла 
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відбувається на рівні носія вихідної культури, а продукування тексту перекладу − на 

рівні носія цільової мови. Окрім володіння мовами та письменницького таланту, 

базою для її перекладацької майстерності була й обізнаність з європейською 

літературою та смаками читачів. 

Серед заслуг О. Кобилянської як перекладачки – відкриття для 

німецькомовного читача низки українських авторів:  від Марка Вовчка до І. Франка, 

які друкувалися в 1899 − 1905 рр. переважно в літературних журналах Відня і 

частково Берліна й Штуттґарта [див., напр., 603; 631; 492; 741]. Тому ми 

підкреслюємо вагомість внеску О. Кобилянської як перекладачки української 

літератури німецькою, що кількісно та якісно домінував у цей період над її 

літературною творчістю.   

Більшість критиків високо оцінюють художню майстерність німецьких 

перекладів О. Кобилянської (Я. Погребенник, М. Зимомря). Докладно її 

проаналізувала, зокрема й перекладацькі огріхи, О. Матвіїшин, зробивши висновки 

про вірність перекладів першотвору з погляду відтворення змісту та когерентності 

тексту, про відсутність чітких принципів у перекладацькій діяльності письменниці 

та деякий буквалізм у відтворенні оригіналу, а також указавши на випадки 

українізації або випущення національно маркованих одиниць, на переважання таких 

трансформацій, як конкретизація та додавання (експлікація) [212, с. 184-185]. На 

нашу думку, не всі випадки, виокремлені дослідницею, можна розцінювати як 

недоліки перекладу, адже об'єктивно оцінити перекладений текст може лише носій 

німецької мови. Водночас зауважимо, що такі тактики перекладачки можна 

пояснити з огляду на гібридність її мовної особистості. Так, відтворюючи оніми, 

вона здебільшого зберігає їхню українську форму, транскрибуючи українські власні 

назви, навіть пестливі чи андроніми (типу "Семениха"): "Katrussja", "Marijka", 

"Wassylko", "Semenycha", "Iwanycha", зрідка передає українські імена німецькими 

(відповідниками): "Митер" − "Demeter", "Калина" − "Katharine", "Мотря" − "Martha" 

або поєднує обидва способи, подаючи німецькі відповідники у виносці: "Katrussja 

(Kätchen)", "Hrytz (Georg)", "Nikola (Nikolaus)", окрім того, деколи послуговується 

ономастичними одиницями, відомими в німецькому культурному просторі з 



 

 

116 

 

російської літератури: "Nikolaj" чи заміняє власну назву загальною: "Андрійко не 

такий" − "Das gerade Gegenteil ist sein Bruder" [603, с. 55-56; 725, с. 474, с. 510; 740, 

с. 76; 741, с. 116]. 

Схожі підходи перекладачка використовує при відтворенні реалій. Близько 

половини з них вона передає зі збереженням колориту, зокрема за допомогою 

дескриптивної виноски, у якій розлого пояснює значення невідомої 

лінгвокультуреми, або за допомогою комбінованої реномінації, напр.: "Es hielt um 

sie ein prächtiger Mann an, ein junger Sotnik (Anführer einer Abteilung von hundert Mann 

im Kosakenheere)" (740, с. 101). Інші реалії та лінгвоетнокультуреми перекладачка 

відтворює без збереження колориту: за допомогою гіпероніма, (ситуативного) 

відповідника або дескриптивної перифрази, напр.: "макітра" − "Schüssel", "барвінок" 

− "Immergrün / Primeln / Frühlingsblumen" [725, с. 477; 739, с. 10; 738, с. 243]. 

На нашу думку, перекладач, котрий експліцитно чи імпліцитно ідентифікує 

себе з двома (чи більше) культурами, як ми спостерігаємо у випадку з 

О. Кобилянською, підсвідомо бажає − як носій вихідної культури − передати 

максимум лінгвокультурної інформації, закладеної в оригіналі, але оцінює текст 

перекладу як читач культури-реципієнта і носій цільової мови. Чужість першотвору 

він сприймає по-іншому, ніж перекладач − лише носій цільової мови. Тому для 

гібридної особистості несистемність підходу до відтворення лінгвокультурем, 

очевидно, типовіша, ніж для перекладача − представника однієї культури, хоч і 

білінгва.        

О. Кобилянська проявила себе не лише як письменниця й перекладачка, але і як 

полівекторна міжкультурна посередниця, що зав'язувала контакти з видавцями, 

письменниками, редакторами й критиками. Так, із листів О. Кобилянської до 

В. Стефаника можна зробити висновок, що сам автор не так переймався долею 

перекладів, як перекладачка, що докладала для публікації перекладів чимало зусиль 

[див.: 165, с. 397; с. 705]. З іншого боку, О. Кобилянська виступила посередницею 

трансферу німецької літератури українською мовою, турбуючись, наприклад, про 

переклади творів Л. Якобовського, про що свідчить її листування з О. Маковеєм та 

А. Крушельницьким [255, с. 270]. О. Кобилянську можна певною мірою вважати 
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дитям і творцем культурного поля Буковини, оскільки через її особистість 

перепліталися контакти між буковинськими науковцями (напр., Р. Смаль-

Стоцьким), письменниками-видавцями (О. Маковеєм) та митцями 

(А. Кохановською) і водночас – буковинським "координатором" українсько-

німецького перекладацького поля, адже в її руках були численні нитки контактів 

між буковинськими й галицькими, з одного боку, та німецькими й австрійськими 

письменниками й видавцями, з іншого.  

Внесок О. Грицая в українсько-німецький літературний трансфер довгий час 

замовчувався, хоча він був, порівняно з І. Франком, продуктивнішим перекладачем 

української літератури. Остап Грицай (1881-1954), поет та літературознавець з 

Галичини, доктор філології та громадський діяч, член "Союзу визволення України", 

навчався у Львівській гімназії та Віденському університеті. Його мовну особистість 

можна охарактеризувати як двомовну й двокультурну, більшу частину свого життя 

(з 1914 р.) він провів у Австрії та Німеччині. Захистивши дисертацію з німецької 

літератури, працював гімназійним учителем, а пізніше – літературним критиком. З-

під пера О. Грицая вийшли майже всі переклади, які публікувалися в газеті 

"Ukrainische Nachrichten" під час Першої світової війни, численні статті про 

українських письменників у рубриках "Ukrainische Dichterköpfe" та "Ukrainische 

Literaturbilder". Серед його перекладів – німецька версія "Слова о полку Ігоревім", 

дві перші частини "Енеїди", "Ще не вмерла Україна", твори О. Олеся та П. Куліша. 

Для німецькомовної публіки він презентував І. Котляревського, Т. Шевченка 

(близько 30 поезій), І. Франка, Лесю Українку, М. Коцюбинського, порівнюючи 

їхній доробок з творами Е. Золя, В. Ґете, Ф. Шіллера і проводячи літературознавчі 

паралелі. Таким чином, він розглядав українську літературу в європейському 

контексті та підкреслював її внесок у світову культуру.  

Щодо якості перекладацької праці О. Грицая знаходимо діаметрально 

протилежні оцінки: від засудження суб'єктивності та буржуазного націоналізму в 

радянський час до визнання талановитості його перекладів у сучасній Україні [259]. 

Так, у своєму дисертаційному дослідженні, присвяченому особистості О. Грицая, 

Л. Прима аналізує характерні складники його перекладацької майстерності, до яких 



 

 

118 

 

відносить пріоритетне бажання "донести до свідомості німецького читача 

волелюбний характер писань кращих митців українського народу, увиразнити суть 

національно-визвольних домагань українців та утверджувати віру в необхідність 

побудови незалежної України" [259, с. 110]. А. Вольдан вважає, що О. Грицай був 

кращим перекладачем, аніж автором, характеризуючи його патріотичні вірші, що 

відкривали перші сторінки "Ukrainische Nachrichten" як солодкаво-патетичні, але 

вказує на величезну посередницьку роль поета, який писав і вступні статті, і есеї та 

рецензії до творів окремих авторів чи загальні огляди української літератури; як 

доказ А. Вольдан наводить цикл статей "Der ukrainische Dichter" з газети 

"Ukrainische Blätter", у яких О. Грицай подав усю історію української літератури від 

початків до свого часу, посортувавши її за авторами [652, с. 617].  

Зауваження А. Вольдана про "патетичність" оригінальної творчості О. Грицая є 

виявом інакшості в сприйнятті національних ідей, артикульованих літературою, 

сучасним німецькомовним та українським науковим світом. Тоді як багато 

українських письменників / науковців / перекладачів боролися за незалежність 

України палким словом, гостро й критично виступали проти її колоніального 

статусу, гаряче переконували світ у самобутності української культури, їхні 

німецькомовні колеги сприймали таке переважання мотивів національної боротьби 

й самобутності, тяжіння до національних тем і гасел у загострено емоційній формі 

досить скептично, адже для Західної Європи епоха національно-визвольних рухів − 

у далекому минулому, а досвід націоналістичного минулого Німеччини спонукав з 

підозрою ставитися до наголошування національних ідей; патріотична риторика 

Третього Рейху, яка розглядається нині як маніпулятивна, стала приводом до 

негативної оцінки пристрасності / піднесеності в літературі патріотичного 

спрямування інших народів. Окрім того, пафос оцінюється швидше як "штучність" 

на противагу "автентичності".          

На нашу думку, переклади О. Грицая відзначаються не лише досить точним 

збереженням змісту, образної картини, метричної та фонетичної системи, але й 

плинністю мови перекладу: його рими легкі і природні, а ритмомелодійний малюнок 

відтворено досконало. Саме його переклади неодноразово використовувалися 
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німецькомовними літературними критиками в публікаціях про українську 

літературу (напр., у згадуваній книзі А. Єнсена "Тарас Шевченко", 1916 р.); 

переклад О. Грицая був узятий до збірки "Народе мій: Пролог до поеми "Мойсей" 

мовам народів світу" [413, с. 88-89].  

Риси української національної ментальності та мовної свідомості 

простежуються як у виборі творів для перекладу, так і в самих перекладацьких 

рішеннях О. Грицая. Так, уже сам переклад "Слов'янської оди" П. Куліша, що 

тематизував загарбницьку політику російського царизму, його вступна стаття до 

перекладу "Слова о Полку Ігоревім", яку він подав під заголовком "Староукраїнська 

героїчна пісня", а також орієнтація в перекладі не на старослов'янський текст, а на 

українські переклади (наприклад, І. Франка), що йшло врозріз із радянськими кліше 

про "Слово" як староруську пам'ятку, спільну для трьох слов'янських народів, – це 

були маркери "націоналістичних" поглядів перекладача. На жаль, перекладені й 

підготовлені ним до друку антологія української поезії "Anthologie der ukrainischen 

Dichtung" (куди входили 138 віршів і поем від І. Котляревського до О. Олеся), 

"Кобзар", "Патетична соната" М. Куліша не знайшли своїх видавців [див. 

детальніше: 259, с. 156]. Зауважимо, що О. Грицай перекладав також і з німецької, 

наприклад, поезії Ф. Шіллера, його переклади можна розглядати як близькі до 

Лукашевих.  

Полілінгвізм та полікультурність І. Франка, О. Кобилянської, О. Грицая 

та інших представників української культурної сцени, котра більшою чи 

меншою мірою проявлялася в перекладах, можна вважати втіленням 

багатокультурності Західної України як частини Центральної Європи, 

символом взаємопроникнення літератур та стирання чітких меж між 

літературними полями. Уявлення про своє та чуже хоча й існували, але не 

сприймалися антагоністично, на відміну, наприклад, від Росії, де межі свого та 

чужого відчувалися значно сильніше, підкреслювалися політичними заявами, 

наративами багатьох літературних творів. Цей поліфонічний західноукраїнський 

регіональний культурний континуум спричинив певну гібридизацію культурного 

простору, в якому полілог нечітко розмежованих культур виливався в регіональну 
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культуру, спонукав до подальших рефлексій щодо сусідніх культур та 

саморефлексій, до критичних поглядів на себе, до бажання оцінити свої позиції у 

порівнянні з іншими та розвивати їх, разом з тим − до бажання показати себе. Тому 

саме цей регіон став кузнею перекладацьких особистостей і забезпечив їх 

необхідними компетенціями та якостями.  

Велике зацікавлення українською літературою виявили ті німецькомовні 

письменники, котрі так чи інакше мали справу з нею безпосередньо, тобто митці, які 

проживали на Буковині чи в Галичині, на етнічних українських територіях, що 

належали Австро-Угорщині. Нагадаємо, що мультикультуралізм цього краю дав 

поштовх до розвитку толерантності до чужого та здатності захоплюватися ним.  

Культурна й перекладацька активність німецькомовних представників регіону 

Галичини та Буковини стала важливим чинником поширення інформації про 

українську культуру як одну зі складових частин європейської. Тому українська 

література, що сприймалася як одна з літератур Австро-Угорщини, викликала 

зацікавлення як до чогось іншого, але не зовсім чужого. 

Багато німецькомовних письменників, що виросли чи жили на теренах східних 

провінцій Австро-Угорщини, зверталися до українських тем чи перекладали з 

української. Серед них особливою симпатією до українців відзначався Леопольд 

фон Захер-Мазох (Leopold Ritter von Sacher-Masoch, 1836-1895), що ідентифікував 

себе з українством [491, с. 173] і познайомив Європу з його історією, а також 

вплинув на уявлення про Україну іншого визначного німецькомовного письменника 

– К.-Е. Францоза [57]. З огляду на культурно-політичну ситуацію домінування в 

тогочасній Галичині німецької та польської культур твори Л. Захер-Мазоха на 

українську тематику та виокремлення ним русинів як самостійного культурного 

елементу з однозначно позитивними характеристиками [див. 470, с. 54-55] зіграли 

свою роль у зацікавленні Україною інших культурних посередників.  

Але перші німецькі переклади творів українських авторів вийшли все ж на 

території Буковини. У 1870 р. тірольський поет Йоганн Ґеорґ Обріст (Johann Georg 

Obrist, 1843-1901), що працював гімназійним учителем у Чернівцях, видав книжечку 

перекладів Шевченкових віршів [детальніше див.: 551; 401, с. 257], у кінці ХІХ ст. 
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твори Т. Шевченка перекладав австрійський чиновник і поет з Чернівців Віктор 

Умляуф фон Франквель (Viktor Umlauff von Frankwell, 1836-1887); до гравців 

українсько-німецького перекладацького поля належали також письменник і педагог 

Артур Маріан Бош (Arthur Maria Bosch, 1884-1953), який мешкав на Буковині та 

вивчивши українську мову, перекладав твори Кобзаря, та Клеменс Функенштейн 

(Clemens Funkenstein), знавець польської літератури, що друкував свої статті в 

німецькій пресі і виступив як перекладач новел В. Стефаника.  Одним з головних 

діячів німецькомовного сегменту українсько-німецького перекладацького поля був 

відомий письменник і палкий прихильник української культури Карл Еміль 

Францоз (Karl Emil Franzos, 1848-1904). Полікультурний складник його особистості 

формувався одесько-галицьким походженням [Kessler 1984], українську й польську 

мови майбутній письменник засвоїв у сенситивному віці, що дозволяє говорити про 

його полілінгвізм. Ця полікультурність К. Е. Францоза вилилася, у бажання 

створити антологію поліфонічної батьківщини, а також "Історію літератури 

Буковини" [291, с. 25] і познайомити з тими культурами, які пізнав сам, Західну 

Європу.  

Серед його подорожніх записок "Vom Don zur Donau" особливе місце 

посідають культурологічні нариси, які жваво й пристрасно розповідають 

німецькомовним читачам про українську літературу. К.Е. Францоз усвідомлював, 

що українська література "багата на ідеї та форми, на справжні майстерні твори" 

майже недоступна західному світові: "Можливо, дехто освічений знає, що Тарас 

Шевченко був поетом, котрого не перевершить жоден поет іншого слов'янського 

народу за силою та глибиною поетичного обдарування […] Ми багато займаємося 

літературою поляків та росіян […] Але про ту літературу, котра стоїть межи 

ними обома, ми не знаємо нічого" [316, с. 183-184, виокремлено мною − М.І.]. 

Тому письменник так натхненно намагався продемонструвати західним європейцям 

багатство української культури як своїми нарисами, так і художніми творами і 

перекладами. У альманасі "Buchenblätter", який він видавав у Чернівцях, письменник 

опублікував свій переклад вірша Т. Шевченка "Минули літа молодії" під заголовком 

"Erwarte nichts!", що став одним з перших німецькомовних перекладів Кобзаря.  
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Досвід перекладання спонукав письменника висловитися стосовно 

можливостей відтворення німецькою мовою української поезії. В його міркуваннях 

простежується рефлексія соціокультурної інакшості українського світу порівняно з 

німецьким та її впливу на суть перекладання: "перекласти ці поезії, сповнені 

елементарної, первісної сили, з яких до нас так часто й вражаючи долинають голоси 

природи, на одну з культурних мов, є одним з найважчих завдань перекладацького 

мистецтва, не кажучи вже про нашу мову (німецьку − М.І.), дух якої настільки 

далекий від духу малоруської − цього найчистішого й найдавнішого пагона 

слов'янської мовної сім'ї − , як і німецький та слов'янський способи мислення і 

відчуття загалом. Цілковито розв'язати це завдання, на мій погляд, неможливо; лише 

справді великому поетові, який бездоганно володіє обома мовами, могло б удатися 

бодай трохи наблизитися до нього, проте такого поета наразі ще не знайшлося" [316, 

с. 167].  

Незважаючи на відчуття цієї ментальної і культурної інакшості, К.Е. Францоз 

брався за вірші українського поета; але в його оповіданні "Markttag in Barnow" 

письменник вирішує подати буквальні переклади українських пісень, очікуючи від 

читача поблажливості: "заради точності я жертвую красою форми" [там само, 24]. 

Одним із найпродуктивніших перекладачів української літератури початку ХХ 

століття був виходець з Галичини, австрійський журналіст і популяризатор 

української літератури на теренах німецькомовних країн Вільгельм Горошовський 

(Wilhelm Horoschowski, 1870-1935), котрий став, по суті, одним з перших 

професійних перекладачів українсько-німецького напрямку. Перекладацький 

доробок В. Горошовського проаналізовано в дисертаційному дослідженні 

О. Матвіїшин [212], тому відзначимо лише декілька найважливіших рис його 

особистості, на які дисертантка уваги не звертає, оскільки обмежується 

лінгвістичним аналізом перекладів. 

В. Горошовський почав перекладати твори українських авторів із "Заповіту" 

Т. Шевченка та "Каменярів" І. Франка, опублікувавши їх на сторінках журналу 

"Ruthenische Revue" (1904). Він зав'язав та підтримував контакти з українськими 

письменниками, у першу чергу – з М. Коцюбинським, з яким познайомився у Відні 
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1905 р., і наполегливо працював над перекладом його творів. Із листів перекладача 

до М. Коцюбинського дізнаємося, що В. Горошовський володів українською мовою 

на рівні розуміння, але висловлюватися йому було важко: "Дуже тяжко мені писати 

по-вкраїнськи (пишу, як дитина), але мучуся" [201, с. 5]. Тим більше заслуговує на 

повагу його ретельна робота над відтворенням оригіналу. Очевидно, відчуваючи 

внутрішню відповідальність перед автором, він намагався зрозуміти всі нюанси 

першотвору. Висилаючи М. Коцюбинському "Berliner Tageblatt" з перекладом 

новели "Він іде", В. Горошовський скрушно повідомляв, що редакція змінила назву 

"Він іде" на "Воно іде" ("очевидно, нещастя, лихо")"  [201, с. 6], а іншого разу 

зазначав, що "Для загального добра" уже подав до друку і залишає "румунські і 

татарські слова для льокального колориту" [201, с. 4]. З листування можемо зробити 

висновок, що перекладач неодноразово замислювався над проблемою відтворення 

чужості, а в своїй роботі намагався, наскільки це можливо, зберегти атмосферу 

оригіналу. Це простежується і в його перекладах: завдяки застосуванню 

комбінованої реномінації, транскрипції та виносок із поясненнями реалій, 

В. Горошовському вдається досить адекватно передати культурне тло першотворів. 

Важливою віхою у презентації української літератури в німецькомовному 

культурному просторі стала публікація збірки творів М. Коцюбинського "Pro bono 

publico" (1909), яка є виключною заслугою В. Горошовського. До книжки ввійшли 

три твори українського автора "Для загального добра", "Під мінаретом", "На віру". У 

своїй передмові до збірки В. Горошовський ставить питання: "Чому на німецькому 

книжковому ринку, який переповнений перекладами зі слов'янських мов, досі 

не з'явилася жодна книжка в перекладі з української?" Він же відповідає на це 

питання: "Понад 30-мільйонний народ України, століттями примушуваний 

царизмом до мовчання, тільки зараз переживає своє національне та культурне 

відродження. Навіть його назва була ще зовсім недавно абсолютно невідомою 

пересічному європейцеві, тобто читацькій масі. І все ж і цей народ має справжніх, 

оригінальних поетів" [508, с. ІІІ]. Перекладач подає короткі дані про життя 

М. Коцюбинського, зазначаючи, що на його творчість мала вирішальний вплив 

сучасна європейська література, а наразі його твори перекладені багатьма 
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європейськими мовами і висловлює сподівання, що і "теперішній читач сприйме 

цього тонкого письменника людської душі із теплотою та зацікавленням" [там само, 

с. ІV]. У листах перекладача відображені його численні турботи стосовно підготовки 

збірки до друку: він намагався дістати рецензії на твори М. Коцюбинського з 

Польщі, видавець "Pro bono publico" не хотів долучити до книги портрета автора і 

відмовлявся від подальших публікацій українських авторів, мотивуючи це 

відсутністю зацікавлення в читачів, що засмучувало В. Горошовського. "[…] і тому 

він так тягне і не буде більш книжок видавати, тоя послідна […] Так само панич з 

Праги. Уже третій рік як купив речі до "антології", а ще не видав", писав він 

М. Коцюбинському [201, с. 10].  

Цього ж року вийшла друком й перша антологія української новелістики 

"Ukrainische Erzähler" [463], підготована В. Горошовським. На думку 

Д. Дорошенка, вибір авторів цієї антології був вдалим, проте книга не мала жодного 

вступу про українську літературу та − особливо − авторів, що зменшило її вартість 

[401, с. 267]. Крім цих двох важливих книг, В. Горошовський публікував критичні 

статті про М. Коцюбинського, перекладав твори І. Франка, І. Нечуя-Левицького, 

Ю. Федьковича, В. Стефаника, Б. Грінченка, А. Кримського, П. Мирного та ін., 

брався і за поезії Т. Шевченка, але опублікував лише "Заповіт" [579, с. 456-457], в 

одному з листів звертався до М. Коцюбинського "Чи не знайшовся б серед українців 

меценат, який би взявся видати Шевченка в моєму перекладі?" [218, с. 116]. Листи 

В. Горошовського є, на нашу думку, красномовним свідченням не лише важливості 

роботи перекладача з текстом, але і його менеджерської діяльності заради 

представлення твору на чужомовному літературному ринку. Якщо у випадку 

перекладу з домінантної мови видавництва самі шукають перекладачів і оплачують 

їм переклад, то більшість перекладачів з української були самі ініціаторами 

перекладу, оббивали пороги видавництв у пошуках тих видавців, які пішли б на 

ризик публікації книжки невідомого автора, часто самі шукали фінансування, самі 

замовляли рецензії, докладали зусиль для просування книжки на літературному 

ринку. У цьому полягала особливість міжкультурної функції перекладачів 

української літератури. Очевидно, суспільство очікувало від них виконання цієї 
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функції: у листах М. Грушевського до М. Коцюбинського натрапляємо на 

інформацію про плани М. Грушевського доручити В. Горошовському не тільки 

переклад своїх оповідань, але й розміщення їх в часописах, "щоб виробити їм 

репутацію", а потім − пошуки порядного популярного видавництва, "яке візьметься 

їх гарно опублікувати без будь-якої доплати з боку автора" [62, с. 264-256]. 

Уявлення М. Грушевського про те, що перекладач нічим не ризикує, коли отримує 

другу половину гонорару після того, як знайде видавництво і воно гарно видасть 

книжку, видаються нам, з огляду на описану вище ситуацію з українською книгою 

на німецькомовному ринку, виявом суспільної недооцінки перекладача.   

Якщо мовну особистість більшості названих перекладачів можна вважати 

двомовною, то визначення її типу наштовхується на певні труднощі, з одного боку, 

через невипрацюваність лінгвістичних критеріїв оцінки білінгвізму, з іншого боку − 

через редагування та допомогу в перекладах інших діячів перекладацького поля. З 

упевненістю можемо говорити лише про те, що названі тут перекладачі були 

білінгвами субординативного типу з рідною мовою німецькою, а українська була 

іноземною мовою, вивченою завдяки полікультурному середовищу. Рівень 

володіння нею залежав від тривалості проживання в цьому середовищі та 

соціальних контактів і ролей цих особистостей. Очевидно, лише К.Е. Францоз 

познайомився з українською мовою в сенситивному віці, що сприяло глибшому 

розумінню українського світогляду, життя й літератури. Когнітивний рівень мовної 

особистості названих перекладачів можемо охарактеризувати на основі їхньої 

картини світу та самоідентифікації як представників титульної нації Австрійської 

імперії, які сприймали культуру українців як таку, яку можна досліджувати, 

вивчати, знайомити з нею інші нації, що мешкали в державі, але яка відрізняється 

від інших культур своєю самобутністю. Це питання потребує докладнішого аналізу 

й обіцяє цікаві перспективи дослідження. Вважаємо, що мотиваційний рівень цих 

перекладачів був детермінований намаганням познайомити німецькомовну 

аудиторію з тими творами української літератури, котрими самі перекладачі щиро 

цікавилися, і бажанням вивести українську культуру на міжнародну арену. Тому ці 

перекладачі були поліфункціональними гравцями перекладацького поля, 
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ініціаторами, організаторами, доволі часто − й фінансистами літературного 

трансферу на всіх його фазах.  

Полікультурність Галичини та Буковини мала безпосередній вплив і на 

подальші періоди українсько-німецького та німецько-українського літературного 

трансферу, її відлуння спостерігаємо у високій частці представників Галичини / 

Буковини серед сучасних перекладачів (Юрко Прохасько, Ольга Сидор, Тимофій 

Гаврилів, Петро Рихло, Володимир Кам'янець, Софія Онуфрів та ін.), у сучасних 

перекладацьких проектах Львівського та Чернівецького університетів [24], у 

популяризаторській діяльності Львівського Форуму видавців чи поетичного 

фестивалю Meridian Czernowitz.  

 

2.2.3. Чинник преси в літературних контактах: перекладач серед видавців і 

критиків 

Пожвавленню трансферу української літератури на німецькомовні терени 

активно сприяла журналістика, яка була найважливішим каналом для ознайомлення 

німецькомовних читачів із українською літературою на зламі століть. 

Аналізуючи розвиток контактів між Україною та німецькомовним світом у 

кінці ХІХ − на початку ХХ століття, переконуємося, що існування літературних 

часописів було як передумовою, так і наслідком розбудови літературних взаємин 

уже з середини ХІХ століття, і більшість творів українських письменників та 

матеріалів про українську літературу друкувалися саме там. Журнали засновувалися 

літераторами та культурними діячами, котрі й самі часто виконували функції 

перекладачів та критиків, а отже, були активними культурними посередниками.  

Особливо важливою в популяризації України та її літератури була на початку 

ХХ століття роль німецькомовного часопису українства "Ruthenische Revue" 

(1903-1905), який виходив кожні два тижні, та його наступника – щомісячника 

"Ukrainische Rundschau" (1905-1915). Часопис видавався у Відні вихідцями з 

Галичини і мав на меті подавати представникам німецькомовного політикуму, 

дипломатії, преси та культурної сцени інформацію про Україну, її історію та 

сьогодення, культуру та літературу. Релевантним для нашого дослідження є те, що 
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саме в цьому журналі друкувалися німецькомовні переклади з української та 

критичні статті про українських авторів; це була потужна самопрезентація 

українства та ознака розширення діапазону діяльності культурних посередників зі 

східних провінцій Габсбурзької імперії до її столиці. 

Вже у першому номері часопису був видрукуваний  "Заповіт" Т. Шевченка в 

перекладі І. Франка і два оповідання О. Кобилянської в перекладі чернівецького 

філософа й філолога Климентія Ганкевича (1842-1924). Майже в кожному 

наступному номері публікувалися переклади й літературні нариси, статті з 

політичного й культурного життя України. Головним редактором часопису був 

Роман Сембратович (1876-1906), галичанин, учень І. Франка, друг 

М. Коцюбинського, який студіював юриспруденцію у Відні, там у 1900 р. разом із 

Антоном Скартом заснував німецькомовний журнал "X-Strahlen", присвячений 

виключно українським питанням, а в 1903 р. – часопис "Ruthenische Revue". Він сам 

дописував у цей та інші журнали, серед його статей є, наприклад, розвідки про 

І. Франка [590; 591), через Р. Сембратовича познайомився з М. Коцюбинським і 

В. Горошовський. М. Лозинський, характеризуючи внесок Р. Сембратовича  в 

ознайомлення німецькомовного світу з українською культурою писав: "Коли нами в 

Європі щораз більше інтересуються, то се в певній мірі також його заслуга" [203, 

с. 47].  

Активним помічником і однодумцем Р. Сембратовича був Володимир Кушнір 

(1881-1939), також галичанин, який навчався у Львові та Відні, був співробітником у 

"Ruthenische Revue", а після смерті Р. Сембратовича – видавцем часопису-

наступника "Ukrainische Rundschau". Зміна назви свідчить, очевидно, про 

поглиблення процесу самоідентифікації українців та розширення горизонтів 

українства у прагненні до соборності. Не варто забувати і про намагання І. Франка 

перейти від "русинства" до "українства". Очевидно, "Ukrainische Rundschau" мав на 

меті показати, що русини є українцями і що українці є одним народом як в 

Австрійській, так і в Російській імперіях. Тому В. Кушнір залучав до публікацій у 

журналі науковців та авторів з підросійської України.  
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У "Ruthenische Revue"  / "Ukrainische Rundschau"  публікувалися твори 

В. Стефаника, Марка Вовчка, Лесі Українки, Олени Пчілки, Н. Кобринської, 

Л. Мартовича в німецьких перекладах О. Кобилянської, С. Шпойнаровського, 

К. Бадера, І. Поповича, М. Кичури, В. Горошковського, Г. Герасимовича та ін. За 

даними М. Зимомрі, цей журнал видрукував лише протягом 1903-1905 рр. 59 творів 

українських авторів та 24 критичні статті, присвячені розвиткові української 

літератури від Сковороди до Стефаника [95, с. 172]. Об'ємні числа часопису 

складалися на початку на 50% з перекладів, серед яких меншу частину становила 

поезія, представлена віршами Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, 

П. Грабовського, пізніше – О. Олеся, а більшу частину – проза. На думку 

А. Вольдана, саме прозі приписувалася більша публіцистична сила. За його даними, 

за роки існування часопису в ньому було досить добре представлено близько 30 

українських авторів і задіяно близько 20 перекладачів  [652, с. 612].  

Часопис мав своїх позаштатних кореспондентів у Києві, Львові, Чернівцях, 

Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, підтримував контакти з виданнями "Das literarische 

Echo", "Das Magazin für die Literatur", "Aus fremden Zungen" та ін., які 

передруковували матеріали з "Ruthenische Revue" / "Ukrainische Rundschau". 

Безперечно, ця посередницька роль часопису забезпечувала поширення знань про 

українську літературу. За даними львівської газети "Руслан" (1904 р.), опубліковані 

в "Ruthenische Revue" новели В. Стефаника викликали в різних країнах Європи таке 

зацікавлення, що їх передрукували 7 німецьких газет, три шведських і одна 

англійська [304, с. 3]. 

Відзначаючи соту річницю від дня народження Кобзаря, редакція "Ukrainische 

Rundschau" підготувала спеціальний Шевченківський випуск. Третій і четвертий 

номери цього журналу за 1914 рік були цілком присвячені українському поетові, а 

частину тиражу було випущено окремим збірником "Taras Schewtschenko – der 

grösste Dichter der Ukraine", куди увійшли статті й дослідження про нього як поета 

та художника (в авторстві В. Кушніра, О. Поповича, І. Труша, К. Широцького, 

М. Волошина та ін.), спогади (І. Тургенєва), присвяти (М. Некрасова в перекладі 

І. Франка), біографічні матеріали. Було надруковано 21 твір Кобзаря в перекладах 
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О. Поповича, А. Боша, Ю. Вірґінії, Ґ. Обріста, С. Шпойнаровського, І. Франка, з них 

17 перекладів були виконані спеціально для збірки [614, с. 3].  

Безперечно, що популяризаторська діяльність часопису, переклади та 

літературно-критичні статті, які виходили в "Ruthenische Revue" / "Ukrainische 

Rundschau"  та з його подачі – в інших журналах, були важливими для входження у 

свідомість громадськості країн Західної Європи не лише цих творів чи авторів, але й 

української тематики як такої, формували канон сприйняття України та створювали 

її імідж. На нашу думку, видавництво цієї газети показало ще на самому початку 

століття, яка велика увага приділялася літературі як інструментові 

представництва політичних та культурних інтересів. Саме ця газета намагалася 

сформувати систематичний підхід до знайомства німецькомовних читачів з 

українською літературою, подаючи переклади та матеріали про представників 

різних частин України, формуючи уявлення про єдність цієї нації. Такої широкої та 

систематичної презентації, у таких масштабах, на думку А. Вольдана, більше не 

відбувалося [652, с. 611]. І це, на жаль, правда, хіба що другу спробу зробила 

А.-Г. Горбач (див. розділ 3). А третя спроба бере початок у перші роки ХХІ століття 

(див. розділ 4). 

Окрім названих вище німецьких та австрійських газет і часописів та їхніх 

співробітників, до розбудови українсько-німецького перекладацького поля початку 

ХХ століття долучалися гравці, що мешкали в інших країнах. Серед них важливою 

постаттю був Артур Зеліб (Arthur Seelieb, 1878-1958), німецький публіцист, 

літературознавець і перекладач, що походив з Галичини, а мешкав у Швейцарії, 

викладав німецьку і видавав у Лозанні ілюстрований журнал "La Revue 

Ukrainienne", публікуючи в ньому праці українських учених та твори українських 

письменників з наміром "помогти Україні вийти на широку арену Європи. Бо ж 

культура українська дійсно заслуговує на те, щоби її знали в Європі" [цит. за: 255, 

с. 236-237]. Саме А. Зеліб запропонував німецькій поетесі Ю. Вірґінії 

співробітництво щодо видання поезії Т. Шевченка, написав для неї Шевченкову 

біографію, переклав прозою деякі твори, вказавши метричну схему оригіналів, 

пізніше написав супровідну статтю до книги віршів українського поета. Він же 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BD


 

 

130 

 

переклав німецькою повість Т. Шевченка "Художник" [581], твори В. Стефаника та 

І. Франка. Таким чином, А. Зеліб зіграв значну роль у наближенні української 

літератури до німецькомовного (а також і франкомовного) читача.  

Німецькомовна періодика в інших землях Австро-Угорської імперії (напр., 

празька газета "Politik") та в інших країнах (напр., американська "New Yorker 

Volkszeitung" чи ризька "Libelle"), передруковуючи матеріали з німецьких та 

німецькомовних українських видань, також сприяла популяризації української 

літератури; її існування свідчить про аморфність кордонів перекладацького поля і 

його динамічність.   

У роки Першої світової війни кількість німецькомовних українських 

часописів на німецькомовних теренах збільшилася. Це пояснювалося посиленням 

політичної активності українства, збільшенням частки політично заангажованих 

українців у Відні, створенням численних спілок, які намагалися впливати на 

вирішення українського питання. Так, із серпня 1914 р. Відень стає одним з центрів 

діяльності "Союзу визволення України" (СВУ), який розвивав тісні контакти з 

європейськими інституціями. СВУ видав близько 50 книг і 30 брошур про Україну 

різними мовами. Оцінюючи роботу з популяризації України, яку проводив СВУ (в 

першу чергу, Р. Смаль-Стоцький), австрійський історик В. Біль зазначає, що СВУ 

зміг "розвинути варту уваги публіцистичну та інформаційну діяльність, котра 

знайомила громадську думку в центральних і частково нейтральних державах з 

українською проблемою" [368, с. 518]. В часописі "Ukrainische Nachrichten" (1914-

1917), органі СВУ, активно працював О. Грицай, який розгорнув на шпальтах 

часопису популяризаторську та перекладацьку діяльність, видрукувавши в різних 

номерах журналу понад 30 перекладів поезій  Т. Шевченка. 

В цей же час у Відні видавався тижневик "Ukrainisches Korrespondenzblatt" 

(1914-1916) / "Ukrainische Korrespondenz" (1916-1918) – орган Головної 

(Загальної) Української Ради, який мав на меті інформувати чужинців про 

українські змагання. Незважаючи на те, що йшлося головно про політичні теми, на 

його сторінках знаходимо також літературні матеріали, переклади творів 
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української літератури (Т. Шевченка, Л. Мартовича, І. Франка), статті про 

українську поезію та пісні, про актуальні події суспільного та культурного життя.  

Так само й часопис "Ukrainische Blätter. Zeitschrift für die politischen und 

kulturellen Bestrebungen des ukrainischen Volkes", який видавався у Відні у 1918 р. 

В. Калиновичем за редакцією О. Грицая, сприяв знайомству німецькомовного 

читача з українськими змаганнями та українською культурою. Серед важливих 

публікацій цього часопису варто назвати працю О. Грицая "Der ukrainische Dichter", 

видрукувана в 7 номерах "Ukrainische Blätter", яка стала серйозним оглядом 

розвитку української літератури від часів митрополита Іларіона і аж до низки 

сучасників поета − О. Олеся та Б. Лепкого. 

Я. Лопушанський, аналізуючи австрійські періодичні видання в кінці ХІХ – на 

початку ХХ століття (як громадсько-політичні, так і наукові) зазначає, що 

квантитативно українські матеріали посідали серед цих видань одну з останніх 

позицій порівняно з матеріалами про інші слов'янські літератури. Такий стан справ 

він пояснює відсутністю високомистецьких перекладів і малою кількістю 

перекладачів, а також браком належних контактів з неукраїнськими виданнями [205, 

с. 29]. Вважаємо, що причина була дещо іншою: проаналізовані нами тогочасні 

переклади творів українських письменників досить вправні, і, як видно з невеликого 

огляду, перекладом займалося доволі багато полікультурних особистостей, що добре 

володіли обома мовами і самі були літераторами. Ми схильні пояснювати такий стан 

речей позалітературними чинниками, передусім невизначеністю державного та 

національного статусу українства. Щоб перебороти цю невизначеність бодай у 

галузі культури і докладали зусиль українські письменники й громадські діячі, 

журналісти та перекладачі, а також симпатики українства на німецькомовних 

землях, в тому числі й науковці.  

На відміну від Відня, у Берліні перед Першою світовою війною не було такої 

потужної групи українців, які б могли підтримувати систематичний процес 

публікації українознавчих матеріалів, тобто забезпечувати присутність своєї 

культури в німецьких медіа. Але в Берліні жили принаймні два пропагандисти 

української літератури: Л. Якобовський та Ґ. Адам, обидва вихідці з Польщі. Людвіґ 
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Якобовський (Ludwig Jakobowski, 1868-1900) був відомим німецьким ліриком, 

літературознавцем, публіцистом, засновником журналу "Der Zeitgenosse", видавцем 

часопису "Halbmonatsschrift für Leben, Kritik und Dichtung", а пізніше редактором 

літературно-науковий журнал "Die Gesellschaft. Halbmonatsschrift für Literatur, Kunst 

und Sozialpolitik", що виходив у Дрездені / Лейпцизі і друкував переклади творів 

українських авторів та статті про них. Все ж це характеризує його як одного з 

творців берлінського сегмента українсько-німецького перекладацького поля. 

Л. Якобовський заснував у Берліні літературний гурток "Die Kommenden", членом 

котрого був літературний критик Ґеорґ Адам (Georg Adam, 1874-1948), що став 

другим важливим гравцем цього сегмента. Останній походив з освіченої родини, 

котра переїхала до Берліна з Познані, тому в сім'ї звучала польська й німецька мови, 

Серед його доробку − низка ґрунтовних статей про національну своєрідність 

української літератури [див., напр.: 342], творчість окремих її представників [343, 

с. 81-91], супровідна стаття "Ein Jahrhundert kleinrussischer Literatur" до збірки новел 

О. Кобилянської "Kleinrussische Novellen" [344]. Загалом Ґ. Адам написав 16 робіт 

про українську літературу (1898-1912), які пропонують цікавий критичний матеріал 

про творчість І. Котляревського, Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, 

О. Кобилянської, Лесі Українки, І. Нечуя-Левицького, В. Стефаника, О. Маковея, та 

ін. Правда, М. Зимомря вказує, що, володіючи українською мовою і відчуваючи 

фольклорну основу Шевченкових віршів та намагаючись посилити інтерес 

громадськості Німеччини до спадщини українського поета, Ґ. Адам захопився 

формальною точністю та відповідністю перекладу оригіналові, які хотів бачити 

також у перекладах Ю. Вірґінії [95, с. 156ff]. Важливим, на нашу думку, є 

положення, висловлене дослідником про те, що діяльність Ґ. Адама як 

пропагандиста української культури відображає роль і значення особистих 

контактів в процесі міжлітературних взаємин [там само, с. 143].  

Найістотніший внесок у рецепцію української літератури в Німеччині на 

початку ХХ ст. зробила німецька поетка та художниця Юлія Вірґінія (Julie Virginie 

Scheuermann, 1878-1936). Родом із Франкфурта-на-Майні, вона вчилася малювання 
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та скульптури в Берліні, де стала відомою портретисткою та ліриком, членом 

жіночого клубу та видавчинею антології жіночої лірики Німеччини.  

Ю. Вірґінія, познайомившись із перекладами віршів Т. Шевченка, тонко 

відчула душу Кобзаря. Свої переклади вона робила на основі підрядника, 

підготовленого для неї Андрієм Микитяком (1977-1936), учителем з міста Стрий, 

котрий зіграв важливу роль в успіхові цих перекладів, та з допомогою вже 

згадуваного А. Зеліба. Тому оцінювати маніфестацію мовної особистості поетеси й 

перекладачки на основі цих текстів не є коректним. Але підкреслити значення 

перекладів, опублікованих під її іменем, вважаємо за потрібне, адже популярність 

письменника, що виступає в ролі перекладача чужої літератури, підвищує шанси 

зацікавити нею нову читацьку аудиторію і дозволяє говорити про міжлітературні 

взаємини, тоді як переклад творів представниками вихідної культури не забезпечує 

повноцінної взаємодії  літературних полісистем і без подальшої роботи з поширення 

цих перекладів на чужомовних теренах може бути вулицею з одностороннім рухом.  

Переклади Ю. Віргінії були опубліковані на сторінках швейцарського збірника 

"Freiheit und Arbeit" та у віденській "Ukrainische Rundschau", її стаття "Тарас 

Григорович Шевченко – національний поет забутого народу" вийшла і в "Frankfurter 

Zeitung" (26.08.1910 р.), а у 1911 р. з'явилася на світ збірка "Вибрані поезії Тараса 

Шевченка" у лейпцизькому видавництві "Xenien-Verlag".      

У передмові до книги Ю. Вірґінія пише про своєрідність української 

літератури, котра "все ще надзвичайно скромно представлена на книжковому ринку 

Німеччини на відміну від перекладених видань іншими мовами" [95, с. 221]. Ця 

збірка була важливою віхою в історії українсько-німецьких літературних контактів 

як за добором поезії, так і за адекватністю художнього відтворення. На неї дуже 

схвально відгукнулася німецька критика: вийшло 23 рецензії в найвідоміших 

німецьких газетах, в яких було високо оцінено як творчість Кобзаря, так і якість 

перекладів.  

Перекладацько-популяризаторську діяльність Ю. Вірґінії українські й 

німецькомовні дослідники характеризують як "якісно новий естетичний початок в 

німецькій шевченкіані, а саме – в плані теорії художнього сприйняття, яке 
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поєднувало життєві компоненти національної своєрідності української культури з 

інтернаціональним художнім досвідом" [95, с. 211]; Я. Погребенник підкреслює 

важливість значення якісних перекладів Ю. Вірґінії для подальшої рецепції 

творчості Т. Шевченка [255, с. 234-235].  

Переклади Ю. Вірґінії виконані на дуже високому рівні: вражає відповідність 

ритмомелодійного малюнку, достатня близькість до оригіналу, адекватне 

відтворення образів та плинність і природність мови перекладу. Вона досить 

глибоко відчула тональність та інтонації Т. Шевченка. Можливо, той факт, що вони 

обоє − Т. Шевченко та Ю. Вірґінія − були поетами й художниками, став 

вирішальним для її рецепції та інтерпретації художнього слова Кобзаря. Ю. Вірґінія 

переклала тридцять віршів і поем Т. Шевченка, з них сім уперше, завдяки її 

зусиллям побачили світ також і репродукції його картин, наприклад, у популярному 

лейпцизькому календарі у 1912 р. Безперечно, що перекладацько-популяризаторська 

діяльність Ю. Вірґінії проклала нові шляхи для рецепції української літератури на 

німецькомовних теренах. 

Отже, інтенсифікація німецько-українських літературних контактів 

протягом останніх десятиріч ХІХ і на початку ХХ століть знаходить своє 

підтвердження у спадщині українських діячів культури І. Франка, О. Кобилянської, 

О. Грицая, Р. Сембратовича, В. Кушніра та низки їхніх співвітчизників − вихідців з 

українських земель Австро-угорської імперії, а також німецькомовних 

інтелектуалів, більша частина з яких теж була пов'язана з цим геокультурним 

простором, передусім К.Е. Францоза й В. Горошовського; про поглиблення 

літературних взаємин свідчать і бурхливий розвиток німецькомовної української 

преси, і поступове зацікавлення німецьких діячів культури (Г. Адама, Ю. Вірґінії) 

українською літературою. Діяльність перекладачів цього періоду тісно пов'язана з 

публіцистикою / власною творчістю / літературознавством та літературною 

критикою. Тобто вона невіддільна від культурного посередництва в широкому 

розумінні цього слова і була зумовлена передусім бажанням якнайповніше 

представити українців та їхню літературу європейській спільноті. Можна 

стверджувати, що мовні особистості більшості названих перекладачів – вихідців із 
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Галичини та Буковини – були полікультурними, саме вони стали головною 

рушійною силою українсько-німецького перекладу на зламі століть. Інші 

перекладачі – в першу чергу Ю. Вірґінія – були залучені до перекладу також 

представниками цієї великої когорти галицько-буковинських культурних 

посередників і підтримувалися ними. Усі названі перекладачі займалися 

популяризацією української літератури за покликом серця, тобто аксіологічні 

орієнтири особистостей перекладачів перебували в полі поцінування своєрідності й 

багатства української літератури.  

Цей період українсько-німецьких літературних взаємин можна вважати 

ознайомлювальним періодом з точки зору рецепції української літератури 

німецькомовним читачем та періодом взаємного зацікавлення − з огляду на кількість 

українських та німецькомовних представників перекладацького поля. Він 

однозначно детермінувався належністю Західної України до європейського 

культурного простору. 

Схематично українсько-німецьке перекладацьке поле цього часу зображено на 

рис. 2, де прямі лінії відображають перекладацькі потоки з української на німецьку 

та навпаки, крива лінія – переклад за посередництва інших мов.  

 

Рис. 2. Українсько-німецьке перекладацьке поле кінця ХІХ − початку ХХ ст. 
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2.3. МІЖВОЄННЯ: ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО 

ПОЛЯ 

Ситуація змінилася після Першої світової війни: Галичина відійшла до Польщі, 

Буковина – до Румунії, Закарпаття – до Чехословаччини. Зникнення 

багатокультурної держави Австро-Угорщини призвело до того, що похитнулося 

уявлення про спільність центральноєвропейської культури, до якої належала також і 

українська. Якщо для частини українців Відень був тривалий час не лише столицею, 

але й культурним центром, де вони почувалися вільно, мали друзів, роботу та 

друкували українські газети, журнали, книги, то після війни він став містом, що 

прихистило українських емігрантів. Перестав виходити німецькомовний орган 

українства "Die ukrainische Rundschau", щоправда, у Відні з'явилися інші газети 

українців, але українськомовні [610, с. 479], їхньою цільовою аудиторією стали саме 

українські емігранти, дезорієнтовані та роз'єднані, а не німецькомовні читачі, не 

європейські газети чи політикум, як це було із "Ukrainische Rundschau". Ці нові 

газети намагалися об'єднати українських емігрантів, а пізніше – стати 

альтернативою до радянської преси. Німецькомовні газети, котрі існували під час 

війни, зокрема "Ukrainische Nachrichten" та "Ukrainische Korrespondenzblatt" / 

"Ukrainische Korrespondenz", публікували переважно політичні матеріали і після 

війни припинили своє існування.  

Діяльність таких визначних українських культурних діячів в екзилі, як 

А. Крушельницький, О. Колесса, Б. Лепкий, О. Олесь, В. Сімович, котрі мали 

хороші контакти з німецькомовним світом, уже меншою мірою спрямовувалася 

на те, щоб представляти українську культуру чи літературу світові, як це з усіх 

сил намагалися робити їхні попередники ще лише 10-15 років тому. Українські 

письменники й перекладачі продовжували публікувати у Відні й Берліні свої твори, 

критичні статті, підручники, переклади, але майже все – українською мовою та для 

українців. Засновані у Відні Український вільний університет (1921 р.), де 

працювали О. Колесса, Д. Дорошенко, С. Рудницький, та Український соціологічний 

інститут М. Грушевського (1919) проіснували дише короткий час. УВУ переїхав до 
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Праги, а після повернення М. Грушевського на Україну у 1924 р. його інститут 

припинив існування. 

Правда, з розпадом Австро-Угорщини, після еміграції до Німеччини 

П. Скоропадського та частини українських політичних кіл, посилилася роль Берліна 

як екстериторіального центру українства, а отже, тут почала вибудовуватися 

українська науково-культурна сцена, діячі котрої зав'язували контакти з німецькими 

митцями й вченими. Один із них − політик і політичний публіцист Пауль Рорбах 

(Paul Rohrbach, 1869-1956) ініціював тут ще у 1918 р. заснування Німецько-

українського Товариства, яке діяло до 1926 р, і видавало свій орган – часопис 

"Ukraine". П. Рорбах та його однодумець і колега Аксель Шмідт (Axel Schmidt, 

1870-1940) намагалися сприяти розвиткові контактів між Німеччиною та Україною, 

аби послабити вплив російської імперії на хід подій у Європі. У своїх численних 

політичних публікаціях [напр., 570] названі діячі звертаються й до української 

літератури, зокрема закликають німців прочитати книгу А. Єнсена про Т. Шевченка. 

Засноване П. Рорбахом Німецько-українське товариство ставило за мету 

встановлення дружніх відносин між німецьким і українським народами в політико-

економічній та культурній сферах і всеохопну популяризацію на сторінках власного 

часопису сучасного становища та історичного минулого української нації [205, 

с. 43]. На шпальтах часопису друкували критичні нариси про українських 

письменників А. Лютер, Ґ. Шпехт, А.-Ш. Вутцкі, В. Сімович, Б. Лепкий та ін. На 

жаль, переклади самих творів не публікувалися. 

І все ж переклади, які виходили в той час, були детерміновані культурно-

просвітницькою діяльністю українців та їхніми контактами з німецькомовними 

інтелектуалами. Так, у 1927 р. побачила світ "Антологія європейської лірики в 

німецьких перекладах", укладена Е. Кальмером, в якій були представлені українські 

поети молодого покоління П. Тичина та М. Рильський [482], широку перекладацьку 

діяльність продовжує О. Грицай і розпочинають Ґ. Шпехт та А. Ш. Вутцкі, окремі 

переклади здійснюють художник і перекладач з російської Едуард Шіман (Eduard 

Schiemann, 1885-1942) та Флора Бек (Flora Beck). Остання публікувала переклади 

творів В. Стефаника, М. Левицького, М. Коцюбинського, Г. Косинки, а також статті 



 

 

138 

 

про українську літературу в німецькомовних часописах Праги. На початку 30-х рр. з 

першими перекладами виходить на літературну сцену Марія Мірчук (докладніше 

див. розділ 2.3.7). 

Українсько-німецьке перекладацьке поле розсипається тим часом на шматки. 

Його намагаються творити ті українці, які опинилися у Відні (як О. Грицай) чи 

Берліні (Б. Лепкий), у польському Львов (як В. Сімович та родина 

Крушельницьких), письменники Радянської України (див. розділ 2.2.4), до нього 

долучаються, з одного боку, німецькі письменники й науковці, які співпрацюють з 

українською діаспорою (як Ґ.Шпехт і А. Ш. Вутцкі), а з іншого − ті німецькі 

письменники-революціонери, що вбачають суспільний та естетичний ідеал у 

Радянському Союзі (як Ф. Вольф). З часом ці сегменти сформуються у дві доволі 

антагоністичні парадигми, але у 20-30-х рр. перекладацьке поле вже помітно 

переформатовується. Звернімося спочатку до двох постатей, які стали основними 

виразниками літературних контактів між українською еміграцією та німецькими 

літераторами.  

 

2.3.1. Оригінальна творчість перекладача як вияв засвоєння чужої 

національної картини світу  (Ґ. Шпехт та А. Ш. Вутцкі) 

Др. Ґустав Шпехт (Gustav Specht, 1885-1956) − німецько-балтійський 

письменник − навчався в Ризі, Москві, Єні та Страсбурзі, подорожував Європою та 

Росією, був у Бесарабії та в Криму. Після Першої світової війни оселився в Берліні, 

де підтримував контакти з українською громадою, працював політичним 

редактором, перекладав з російської твори Льва та Олексія Толстого, а також з 

української Т. Шевченка та В. Винниченка. У 20-х роках у його перекладі були 

опубліковані драми В. Винниченка "Die Lüge" і "Der weiße Bär und die schwarze 

Pantherkatze", остання ставилася понад 60 разів на сценах Berliner Volksbühne та в 

інших містах Німеччини, а за її мотивами було знято фільм "Die schwarze Pantherin" 

(1921). 

Про щире зацікавлення письменника українською літературою свідчить його 

доповідь "Особливе місце Шевченка в сучасній світовій літературі", виголошена в 
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1936 р. на відзначенні 75-ої річниці з дня смерті українського поета в Берліні. 

Доповідь наповнена роздумами про символічність життя Т. Шевченка як 

відображення духовної біографії народу, особистими спогадами про святкування 

роковин смерті Шевченка в Москві та 100-річчя з дня його народження в Україні. 

Вона дозволяє зрозуміти, що переклади Ґ. Шпехта мотивувалися його захопленням 

генієм українського поета [602, с. 22-30]. Вражає також оригінальний вірш 

Ґ. Шпехта "Сім років мовчання", який тематизує час заслання поета та пов'язує його 

символічне повернення в Україну після смерті з її пробудженням. Сам вірш 

написаний у Шевченковій традиції і є додатковим свідченням занурення 

перекладача в духовний світ Кобзаря. Ось кілька строф цієї поезії: 

Sag, wo weilte deine Seele 

In den sieben Jahren? 

Sang sie wandernd in der fernen 

Heimat der Kobsaren? 

 

Ja, sie tönte aus den Herzen 

Zitternder Banduren, 

Lenkerin der blinden Sänger 

Durch die hellen Fluren; 

 

Sah am Dnipro-Saume weiden 

Manche Lämmerherde, 

Sah viel wilde Frühlingssprünge 

Junger Steppenpferde; 

 

Hörte wie Chmelnyckyjs Mannen 

Durch die Wolken zogen, 

und des großen Schicksalsstromes 

Mitternächtges Wogen. 

 

Schwieg dein Herz? Schwieg deine 

Liebe? 

War's dir gar, als schiene 

In den sieben stummen Jahren 

Stumm die Ukraine? […] 

 

Hei! Taras, Taras Schewtschenko,  

Horch! Aus den Kurganen, 

Aus den stolzen Steppengräbern 

Sprengt Bogdan die Ahnen!  

[602, с. 46-47] 

 

Ґ. Шпехт близький не лише до ритмомелодійного малюнку Шевченкових 

поезії, але й перейняв головні його образи, як-от Дніпро, Кобзар, сліпий бандурист, 

степи, кургани, козаки, Хмельницький, німа Україна, прадіди (Ahnen), характерні 
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риси індивідуального стилю українського поета (риторичні запитання, повтори, 

звертання до історичної особи, паралелі між явищами природи й душевним 

настроєм ліричного героями, взяті з українського фольклору), а також дух 

Шевченкових віршів, що виражається у пов'язуванні долі поета з долею України, в 

оживленні Богдана, що імплікує нескореність та вічну боротьбу народу. 

Вдалі переклади Шевченкової лірики, опубліковані, наприклад, в 

"Українознавчих статтях" Українського наукового інституту, в радянському 

літературознавстві не були, на жаль, відомими і цитованими, але, на нашу думку, 

слід говорити про високий рівень відтворення всіх інваріант перекладу, про глибоке 

розуміння національного звучання поезії, про легкість стилю перекладача, яка 

відповідає українському оригіналові. Це можна простежити на прикладі перекладу 

"Заповіту" Т. Шевченка: 

Vermächtnis 

In des Grabes Gruft versenkt mich, 

wenn ich sterben werde, 

Mitten in der weiten Steppe 

Meiner Heimaterde: 

Daß ich rings des Dnjipros Fluren, 

Seine Stromesschnellen 

Immer sehe, – immer höre 

Brüllen den Rebellen! 

 

Trägt er aus der Ukraine 

Hin zum Meer, dem blauen, 

Einst des Feindes Blut, – dann werde 

Berge ich und Auen, 

Alles werde ich verlassen, 

werde meinem Gotte 

Betend danken. Doch bis dahin –  

Kenne keinen Gott ich! 

 

So versenkt mich, sprengt die Ketten, 

Schart zum Kampf die Reihen,  

Mag das Blut des grimmen Feindes 

Eure Freiheit weihen! 

Mögt ihr einst in jenem großen, 

Neuen Freiheitsbunde, 

Mögt ihr dann auch mein gedenken 

Leis in stiller Runde!  

             [615, с. 56-57] 

 

Переклад "Заповіту" німецькою мовою українські дослідники аналізували  

неодноразово, більшість з них приходять до думки про переваги відтворення цієї 

поезії у виконанні І. Франка, порівняно, з, наприклад, перекладами А. Курелли, 
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Г. Ціннер, Е. Вайнерта чи іншими [253, с. 82-86; 16, с. 63; 296, с. 185-186]. Оскільки 

наведений вище переклад Ґ. Шпехта не брався до уваги, вважаємо за доречне не 

лише ввести його до бази порівняльного аналізу, але й вказати на талановитість 

перекладача, який, на нашу думку, найбільшою мірою, порівняно з іншими 

перекладами, відтворив ритмомелодійний малюнок оригіналу, залишаючись при 

цьому вірним ідейному звучанню, авторським образам та фонетичним 

особливостям. У його перекладі Шевченковий вірш звучить німецькою мовою 

плинно й природно. Перекладач втратив лише один образ − високої могили 

(кургану), що є, звичайно, важливим для картини, яку малює автор, але інші образи 

перекладу вирівнюють її. До речі, Ґ. Шпехт більше спирається на українське 

звучання топонімів у своїх перекладах: порівняймо: у Ґ. Шпехта, пізніше й у Г. Коха 

– Dnjipro / Dnipro, у І. Франка − Dnepr / Djepr, у Г. Ціннер – Dnepr.  

Під кінець Першої світової війни до української тематики та творчості 

українських поетів звертається письменниця-романістка з Берліну Анна Шарлотта 

Вутцкі (Anna Charlotte Wutzky, 1890-1952), яка створила низку книг про митців: 

письменника Ф. Ґрільпарцера, композиторів Й. Штрауса й Ф. Шуберта, актора 

А. Жирарді та ін.; частина з цих праць вийшла під загальною назвою "Музичні 

романи та новели".  

Українською літературою вона зацікавилася, ймовірно, завдяки контактам з 

українцями, що мешкали на той час у Берліні. У 1918 р. вона видала збірочку казок-

притч "Ad astra!: 3 Märchen von der geistigen Ukraina", присвячених діячам 

українського національного руху: "професорові Євгену Турулі", "шановному 

Александру фон Скоропис-Йолтуховському", "моєму любому другові 

В. Козловському" [656]. Євген Турула (1882-1951) був композитором і диригентом з 

Галичини, у роки війни належав до "Спілки визволення України" та організовував 

хори у таборах військовополонених. Можливо, саме зацікавлення музикою звело 

А. Ш. Вутцкі та Є. Турулу, можливо, від нього вона почула про українські народні 

пісні та Т. Шевченка. О. Скоропис-Йолтуховський (1880-1950), автор книги 

"Значення самостійності України для європейської рівноваги" (1913), член Президії 

СВУ, був ініціатором товариства "Вільна Україна", яке функціонувало в Берліні та 

http://primo.kobv.de/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=hub_aleph003536264&indx=2&recIds=hub_aleph003536264&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&initialSearch=true&dum=true&tab=default_tab&dstmp=1395529097971&srt=rank&vl%28freeText0%29=Wutzky&vid=hub_ub&mode=Basic
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Мюнхені з 1916 р. і ставило собі завдання ознайомити німецьке суспільство з 

українською історією, культурними надбаннями, політичною боротьбою 

українського народу. Можливо, знайомство з ним чи / і з В. Козловським, 

секретарем СВУ та з 1918 р. − секретарем українського посольства в Берліні, стало 

визначальним для зацікавлення письменниці Україною. У будь-якому разі, три її 

казки-притчі вийшли в тому ж видавництві, що й книга "Die Ukraine" з дописами 

О. Барвінського про політичні та культурні зв'язки України із Західною Європою, 

П. Кремера − про українські історичні пісні, Є. Левицького − "Україна, що 

прокинулася", Ф. Шуппа − "Україна − міст Німеччини до Леванту" (1916). Ця 

збірочка притч письменниці звучить як маніфест визволення поневоленої України, а 

епіграфом служать слова:  

"Voll Schwere ist dein Joch! … Ich flehe, dass nur ein's der Himmel dir vergönne, / 

dass sie von dir nicht fleihen, / die besten deiner Söhne!.." [656, с. 3]. Цей епіграф − 

перекладені А.Ш. Вутцкі рядки з поезії "Рефлексія" І. Франка: "Важке ярмо твоє, 

мій рідний краю […] / Чи ні, − одного лиш тобі благаю з неба, / Щоб з горя й голоду 

не бігли геть від тебе / Твої найкращії сини" [695, с. 183] − свідчить про те, що 

письменниця не лише зацікавилася українською літературою, але й співвідносила її 

з долею українського народу, з долею українських емігрантів і всією душею 

переймалася нею.  

У вступі авторка формулює лейтмотив збірки: "Per aspera ad astra − Ukraina!", 

маючи на увазі тяжкий історичний шлях України й уводячи типові для української 

поезії образи страждання, боротьби, сподівань на щасливу долю. У казках вона 

персоніфікує Україну, її пісні, оперує образами недолі, запорожця, поета-пророка, і 

кожна казка завершується впевненістю в тому, що Україна добереться "через терни 

до зірок". 

У 1920 р. письменниця видала в Лейпцизі збірку "Bandura-Kläng: Zwölf 

Ukrainische Volkslieder und die Nationalhymne", до якої увійшли 12 пісень в її 

перекладі (в тому числі "Ой ти, дівчино, зарученая", історичні й жартівливі пісні, 

колядка, коломийка і Франковий твір "Не пора, не пора, не пора", названий нею 

національним гімном). М. Зимомря, аналізуючи ці пісні, підкреслює "перекладацьку 
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спроможність напрочуд тонко освоювати оригінальну текстову матрицю німецькою 

мовою" [101, с. 169], адже А.Ш. Вутцкі володіла "складним мистецтвом 

інтерпретації, що передбачає не тільки адекватне розуміння текстової структури чи 

її внутрішньої організації, але й повноцінне входження у світ української 

народнопісенної стихії, проникнення у поетичний світ українських авторів, 

зважаючи […] на творче волевиявлення конкретного автора з його мистецьким 

світобаченням" [там само]. Цього ж року письменниця опублікувала переклади 

творів М. Коцюбинського "Поєдинок" та "На камені" в німецькій пресі, а в 

подальшому з-під її пера вийшли 28 перекладів прозових та поетичних творів 

Б. Лепкого, які друкувалися в газетах "Berliner Tageblatt", "Deutsche Zeitung", 

"Vossische Zeitung". 

М. Зимомря вважає, що саме Б. Лепкий прилучив німецьку романістку до 

української літератури і між ними склалася дружня приязнь [101, с. 162], хоча 

перебування в Берліні українського письменника припадає на час, коли 

А. Ш. Вутцкі вже видала книжку "Ad astra!". Але в будь-якому випадку, у цьому 

контексті потрібно наголосити на посередницьких зусиллях Б. Лепкого, котрий 

підтримував інтерес німецькомовних інтелектуалів до української літератури. Його 

творчості А. Ш. Вутцкі присвятила статтю "Богдан Лепкий в німецькій літературі", 

що з'явилася в газеті "Свобода" і наголошувала на великому зацікавленні 

першорядних німецьких видавців творчістю Б. Лепкого, яку вирізняє "та духовна і 

душевна атмосфера, ,…[що] починається в загальнолюдському і якраз тому веде нас 

до зрозуміння далеких і чужих нам національних почувань. Тая атмосфера може 

критися тільки в справжньому мистецькому творі […] Коли в Німеччині знатимуть 

українське село, його людей (людяних людей) і його природу, так станеться се 

завдяки новелам Лепкого. А коли зрозуміють німці політичну трагедію українського 

народу, то буде це завдяки його віршам, особливо "Ноктурнови" [35, с. 2]. 

Як бачимо, окрім активної перекладацької діяльності, А. Ш. Вутцкі писала 

літературно-критичні статті про українських письменників для німецьких газет, у 

тому числі й про Т. Шевченка та І. Франка, яких вона змальовувала із симпатією та 

захопленням. У тогочасній пресі також знаходимо її переклади творів Кобзаря, яким 
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Я. Погребенник дає таку оцінку: "поетично виразні, природні, легкі, безпосередні, 

дають достовірне уявлення про оригінал, що свідчить про безперечну поетичну 

обдарованість" і повідомляє, що письменниця підготувала переклади багатьох інших 

творів – роману "Чорна рада" П. Куліша, поеми І. Франка "Мойсей", "Лісової пісні" 

Лесі Українки, але вони не були опублікованими [255, с. 243-244, с. 257].  

У 1921 р. А. Ш. Вутцкі видає книжечку перекладів української лірики "Aus dem 

Ährenlande: ukrainische Lyrik in deutscher Nachdichtung". У ній, на жаль, не було ні 

передмови, ні жодних пояснень перекладачки, а лише 16 віршів І. Франка зі збірки 

"Зів'яле листя" та п'ять поезій Лесі Українки. На нашу думку, саме милозвучність 

поезій українських авторів вразила письменницю й інспірувала до перекладу.   

А. Ш. Вутцкі чудово справляється з відтворенням ритмомелодійного малюнку 

оригіналу, дотримується змістової точності, досягаючи про цьому досить високої 

перекладацької майстерності. Її переклади з І. Франка та Лесі Українки звучать 

плинно і відтворюють усі інваріанти оригіналу. Розглянемо деякі перекладацькі 

рішення письменниці на прикладі двох віршів: 

Розвійтеся з вітром, листочки 

зів'ялі, 

Розвійтесь, як тихе зітхання! 

Незгоєні рани, невтишені жалі, 

Завмерлеє в серці кохання. 

 

В зів'ялих листочках хто може 

вгадати 

Красу всю зеленого гаю? 

Хто взнає, який я чуття скарб 

багатий 

В ті вбогії вірші вкладаю? 

 

Ті скарби найкращі душі молодої 

Розтративши марно, без тями, 

Zerflattert im Sturme ihr welkende 

Blätter, 

Zerfließet wie heimliche Tränen, 

O brennende Wunden, o endlose 

Leiden, 

Im Herzen stirbt Liebe und Sehnen. 

An welkenden Blättern kann 

niemand erkennen, 

Wie grün sie den Hain einstens 

schmückten, 

Wer weiß es, wie reich und wie 

golden die Schätze, 

Die einst meine Träume erblickten? 

Die Schätze der jungen verlangende 

Seele, 
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Жебрак одинокий, назустріч 

недолі 

Піду я сумними стежками. 

[694, с. 137] 

Sie starben auf ewig – zerranten – 

Ein einsamer Bettler – freudlos und 

verlassen,  

Sieht still seine Straße von dannen.  

[657, с. 16] 

Можна констатувати, що перекладачка посилила образність та емоційність 

першої строфи: у І. Франка бринить незгойний, але тихий жаль, у перекладі ж – 

страждання, сповнені вогнем почуття. Цю картину підсилює алітерація, де 

повторення шиплячих приголосних [z] та [st] поряд із [r] створює бурхливість 

атмосфери переживань, тоді як в оригіналі переважають сонорний [л] та губний [в], 

котрі пом'якшують наявність тих же [р] та [ш]. У другій строфі перекладачка 

випускає важливий образ поета, що вкладає у вірші свою душу, в перекладі це лише 

ліричне Я. Ця її зміна відчувається ще більше у третій строфі, де ліричний герой 

І. Франка говорить від першої особи, тоді як в перекладі бачимо героя очима 

всезнаючого автора – третьої особи, котра, відповідно, не корелює із займенником 

"мої" ("мої мрії") другої строфи. Тобто глибоко особистісний авторський мотив 

частково відтворено з перспективи стороннього спостерігача. Водночас глибоке 

розчарування та безнадія останньої Франкової строфи в перекладі пом'якшені: тоді 

як ліричний герой оригіналу йде назустріч недолі "сумними шляхами", у перекладі 

він бачить – "безрадісний та покинутий" – свою дорогу "звідси". Зберігаючи зміст та 

ритм, перекладачка трохи відстає від І. Франка у вправності рими, яка 

простежується лише у співзвучності других та четвертих рядків. 

Відтворити і риму, і ритмічний малюнок А. Ш. Вутцкі краще вдається у 

перекладі поезії Лесі Українки "Стояла я і слухала весну": 

Стояла я і слухала весну, 

Весна мені багато говорила, 

Співала пісню дзвінку, голосну 

То знов таємно-тихо шепотіла. 

  

Вона мені співала про любов, 

Ich stand und horchte auf den Frühlingslaut, 

Der Frühling hatte viel mir zu verkünden, 

Er sang ein Lied, wie einer Glocke Laut, 

und flüsterte in heimlich-leisen Winden. 

 

Er sang mir jubelnd von der Liebesmacht,  
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Про молодощі, радощі, надії, 

Вона мені переспівала знов 

Те, що давно мені співали мрії 

[692, с. 118] 

Von Jugend, Freunde, Hoffnung und 

Verlangen, 

Und ein Erinnern ist in mir erwacht 

An das, was einstens meine Träume fangen.  

[743, с. 27] 

Перекладачка дуже близька до атмосфери першотвору. Задля забезпечення 

відтворення віршової форми вона вдається до розширення образів та посилення 

експресії: образ "голосної пісні" доповнюється порівнянням "наче звук дзвону", 

"тихе шепотіння" − образом вітру ("весна таємно-тихо шепотіла вітрами"); "спів про 

любов" − образом "радісного тріумфу", а перечислення в другій строфі − образом 

"жадання". Ці розширення образів вкладаються в канву метафорики Лесі Українки, 

тому вважаємо, що вони виправдані й не порушують духу і змісту поезії.  

Звичайно, творчість І. Франка й Лесі Українки сприймалася перекладачкою в 

контексті європейської ліричної традиції, тому А. Ш. Вутцкі могла спиратися у 

своїх перекладах, напр., на лірику Г. Гейне чи Р.М. Рільке, з поезіями котрих 

перегукуються наведені вище вірші.  

Переклади української поезії з-під пера А. Ш. Вутцкі публікувалися і в кінці 30-

х років у збірнику "Beiträge zur Ukrainekunde", який видавався Товариством друзів 

Українського наукового інституту. 

Вважаємо, що в мовних особистостях Ґ. Шпехта й А. Ш. Вутцкі можна 

спостерегти початкову двомовність та, зважаючи на їхню оригінальну творчість, в 

котрій яскраво проявилися українські мотиви, образи, етнореалії, символи − 

двокультурність. Їхній мотиваційний рівень детермінований власними творчими 

пошуками й зацікавленнями та тісними контактами з українськими політичними 

емігрантами. 

 

2.3.2. Українська діаспора як культурний посередник  

Як зазначалося, починаючи із середини 20-х років німецько-українські 

культурні взаємини розвивалися двома паралельними та антагоністичними 

шляхами. Так, розбудовувати їх намагалися представники української діаспори, 
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котрі вже трохи оговтались після невдач УНР і поступово шукали виходів на 

німецьку аудиторію та підтримки з її боку, водночас СРСР докладав чималих зусиль 

для налагодження співпраці з революційними письменниками Веймарської 

республіки. 

Можна однозначно констатувати, що на той час німців, котрі цікавилися 

українською літературою, у Німеччині були лише одиниці, а українці 

концентрувалися тільки в кількох центрах – спочатку у Відні та Празі, трохи пізніше 

– у Берліні та Мюнхені, де були створені українські організації. Так, у Берліні в 

1926 р. почав працювати Український науковий Інститут (УНІ), який бачив своїм 

завданням поширення знань про Україну в німецькомовному середовищі, 

дослідження її взаємин із західним світом, передусім із Німеччиною, а також 

підтримку українських учених та студентів. До 1931 р. Інститутом керував Дмитро 

Дорошенко (1882-1951), політик, історик, літературознавець, котрий уже на рубежі 

століть працював із політичними виданнями Галичини та Наддніпрянської України. 

Д. Дорошенко написав близько 1000 праць з історії України, її культури загалом та 

літератури зокрема, частину з них − німецькою мовою.  

Серед них важливе місце посідає книга "Die Ukraine und das Reich: neun 

Jahrhunderte deutsch-ukrainischer Beziehungen im Spiegel der deutschen Wissenschaft 

und Literatur", яка вийшла вже під час війни, у 1942 р. у Лейпцизі [401]. Безперечно, 

автор готував видання протягом кількох років, передмова була написана ще в травні 

1941 р., але сама назва книги "Ukraine und das Reich" симптоматична для того часу. 

У цій монографії зібрано багатий матеріал, який стосувався рецепції України в 

німецькомовному світі: від найстаріших німецьких хронік про Київську Русь до 

творчості Р.М. Рільке. У передмові автор наголосив на тому, що білатеральні 

стосунки були "то сильнішими, то слабшими, залежно від того, чи Україна грала 

активну чи пасивну роль у сфері тих політичних та економічних інтересів, які 

пов'язували її з Німеччиною; але вони, в принципі, ніколи не переривалися, і кожен 

період у цих взаєминах відображався певним чином у німецькій літературі" [401]. 

Узагальнюючи українсько-німецькі стосунки, Д. Дорошенко зазначає, що німці 
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довго дивилися на Україну спочатку "через польські окуляри", а потім – 

"через російські" [401, с. 288-290).  

Для нас же особливо цікавим видається розділ "Українська література в 

німецькому дзеркалі", в якому автор не лише аналізує відомості про українську 

літературу в німецьких енциклопедіях та довідниках з історії літератури, а й коротко 

зупиняється на перекладах українських творів німецькою мовою: він висвітлює 

внесок Ґ. Обріста, В. Умлауффа, К.Е. Францоза, високо оцінює розділ про 

українську літературу в книзі А. Пипіна і В. Спасовича "Історія слов'янських 

літератур", перекладеній німецькою мовою і виданій у 1880-1884 рр. у Лейпцизі, 

звертається також і до роботи "Історія літератури" Г. Карпелеса, у якій вперше в 

монографії про історію німецької літератури було подано невеликий розділ про 

українську літературу [485]. Водночас Д. Дорошенко критикує німецького 

дослідника за дуже поверхові знання про Україну й українську літературу, за 

нелогічні та хибні описи й дані. Говорячи про переклади з української, 

Д. Дорошенко вказує на те, що в ХІХ столітті, за винятком творів Т. Шевченка, 

переклади виходили дуже рідко [401, с. 266]. Він дає огляд відомих йому перекладів 

та відгуків на них.  

Звичайно, ця монографія стала певним підсумком багаторічної роботи УНІ, 

який із середини 20-х рр. спрямовував свою наукову роботу на знайомство 

німецькомовної аудиторії з українською культурою, видаючи книги як доволі 

широкої тематики, так і вузької. Серед низки праць, повідомлень, статей, каталогів, 

опублікованих Інститутом німецькою мовою, вражає різноплановість  

літературознавчого матеріалу, наприклад, дослідження про літературу доби бароко в 

Східній Європі та особливо – в Україні [661]. Вважаємо за необхідне назвати 

каталог "Україна в світлі німецької преси та літератури", який Інститут підготував 

для Міжнародної виставки преси в 1928 р. у Кьольні та книга "Das geistige Leben der 

Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart", видана доцентом УНІ Володимиром 

Сергієм Сас-Залозецьким (1884-1965). У книзі запропоновано яскраво виражений 

український погляд на духовну історію Східної Європи, її можна вважати серйозним 

кроком у намаганні української діаспори вийти за межі внутрішньоукраїнського 
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спілкування та апелювати до німецької публіки більш широко, ніж це робилося 

завдяки окремим вузьконауковим публікаціям Українського наукового Інституту. 

Відповідно, автори наступних праць, виданих у Німеччині, так чи інакше отримали 

певну точку зору, на яку вони спиралися, пишучи про літературу СРСР загалом чи 

України зокрема. Окрім того, книга закликала українських емігрантів бути 

культурними посередниками [662, c. VІ].  

У науковій роботі УНІ брали участь і німецькі вчені, публіцисти, політики 

Ґ. Шпехт, Р.Трутман, К. Маєр, П. Рорбах, Г. Кох, П. Дільс. З 1927 р. Інститут видає 

свій збірник праць "Abhandlungen des Ukrainischen wissenschaftlichen Institutes" зі 

статтями українською та німецькою мовами, що розсилалися до університетів і 

бібліотек. Науковці читали лекції та доповіді в самому інституті й у Берлінському 

університеті, деякі з цих лекцій друкувалися у вигляді брошур. 

З 1931 р. УНІ керував Іван Мірчук (1891-1961) − громадський діяч, філософ та 

історик культури, що був держсекретарем ЗУНР, а пізніше – професором (після 

війни – ректором) Українського вільного університету (Відень, Прага, Мюнхен). 

Саме в цей час Інститут розширив німецькомовний складник своєї 

україноцентричної діяльності, намагаючись аналізувати історичні та культурні 

зв'язки України з країнами Європи, його співробітники читали лекції з 

українознавства, публікували книги й словники, працювали над енциклопедіями, 

серед яких важливим було велике видання "Handbuch der Ukraine", до якого 

І. Мірчук написав розділ про духовні риси українського народу [536]. До праць 

І. Мірчука, що мають стосунок до нашої теми, належить також виданий після війни 

культурологічний том "Geschichte der ukrainischen Kultur" [538]. 

Дружина І. Мірчука Марія Мірчук (народжена в Галичині, 1886-1963) 

ангажувалася як перекладачка та літературний критик. Серед її доробку − 

німецькомовна книжечка "Українське мистецтво сучасності" (1938) та збірка 

перекладених нею українських новел "Die Scholle" (1942), яка представила, в першу 

чергу, західноукраїнських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.: В. Стефаника 

(його новела дала назву цілій збірці), І. Франка, М. Чернявського, О. Кобилянську, 

Б. Лепкого, а також Г. Косинку, М. Хвильового, Ю. Косача. До цієї антології 



 

 

150 

 

ґрунтовну післямову про українську літературу від початків до ХХ століття написав 

сам І. Мірчук. Уже після війни М. Мірчук опублікувала переклад новели Ю. Косача 

"Вечір у Разумовського" (1946) та книгу німецькою мовою "Перші жертви 

комунізму" про релігійне переслідування в Україні (1953). 

Починаючи з 1931 р., УНІ публікував українознавчі дослідження в серії 

"Beiträge zur Ukrainekunde", які видавало Товариство сприяння українській науці 

й культурі. В деяких номерах друкувалися переклади української поезії, виконані 

Ґ. Шпехтом, А. Ш. Вутцкі, Бруно Г. Орліхом. У цій серії побачило світ видання 

"Taras Schewtschenko. Der Ukrainische Nationaldichter" (1937), яке вийшло до 75-

річчя з дня смерті поета. Важливою особливістю цього видання були доповіді 

професора К.Г. Меєра, др. Ґ. Шпехта та З. Кузелі з глибоким аналізом творчості 

Кобзаря. Збірка містила вірші на пошану Т. Шевченка (про вірш Ґ. Шпехта див. 

2.2.1.), а також його поезії в перекладах А. Ш. Вутцкі, Б. Ґ. Орліка, Ґ. Шпехта та 

Ю. Вірґінії й уперше – уривки з листування поета в перекладі М. Мірчук.   

У 1933-1939 рр. УНІ видає вісник "Ukrainische Kulturberichte" (спочатку 

щомісяця, а потім − раз у два місяці, двома мовами), який пропагував українську 

літературу завдяки літературознавчим статтям та лише зрідка  − перекладам. 

Безперечно, діаспора мала широкі плани розбудови українсько-німецьких 

культурних контактів. Перші найважчі для еміграції роки вже минули, українці 

згуртувалися й створили низку власних інституцій та угрупувань. Але через кілька 

років політична ситуація мінімізувала ці плани. УНІ припинив своє існування з 

приходом до Берліна радянських військ. 

Звичайно, українці, що мешкали в інших країнах, також доклали зусиль для 

інформування німецькомовної аудиторії про українство, для налагодження 

контактів з німецькими культурними й політичними колами. Так, у 1938 р. у 

Швейцарії вийшла книга "Ukrainische Literatur im Dienste ihrer Nation: Ukraine von 

gestern und heute", котру підготували українські письменники-емігранти і яка досить 

широко презентувала Україну та її культуру, зокрема й нову українську літературу. 

[629]. 
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 Аналізуючи зусилля української еміграції щодо посередництва між 

українською та німецькою культурами перед Другою світовою війною і ще більше − 

після неї, мусимо на жаль, констатувати, що вони досягали успіху лише в окремих 

випадках. Таку думку висловлює і Ю. Ліндекуґель: "Всеохопного культурного 

обміну між Німеччиною та Україною / українською діаспорною громадою, який би 

мав своїм результатом хоча б поверхові знання про іншу культуру в колективній 

свідомості (німців) не відбулося [524, с. 75-76]. А відомий німецький славіст 

Р. Ґебнер, який упродовж десятиліть займався українською літературою, пояснює це 

так: "Німецько-українські літературні та культурні зв'язки підпорядковувалися в 

минулому майже винятково і, безперечно, несправедливо німецько-російським 

взаєминам" [428, с. 41]. Дивно, що це пояснення він подає у статті, видрукуваній у 

збірці "Російсько-західноєвропейські культурні зв'язки". Очевидно, ламати традиції 

було не легко. 

З іншого боку, діяльність діаспори з популяризації української культури 

супроводжувалася, в основному, засудженням радянської політики як диктаторської 

та імперської. Через це всі перекладацькі та літературознавчі (не кажучи вже про 

історичні) роботи представників закордонного українства зазнавали жорстокої 

критики в радянських наукових та культурних колах, які охрещували цю діяльність, 

часто не аргументуючи жодними фактами, "націоналістичною" та 

"профашистською" [255, с. 243-244]. Лише в останні два десятиліття українці 

звернулися до "білих плям" своєї історії та літератури, тому вивчення 

перекладацької діяльності української діаспори − перспективна та актуальна тема 

для перекладознавства. 

Та все ж наукова й видавнича діяльність українських емігрантів готувала ґрунт 

і давала платформу для публікації та рецепції перекладів української літератури в 

німецькомовному світі, завдяки їй на українсько-німецьке перекладацьке поле 

змогли вийти названі вище перекладачі (передусім − Ґ. Шпехт та А. Ш. Вутцкі) і 

перекладачі, діяльність яких розгорнеться пізніше (зокрема − Г.Кох). Спілкуючись із 

українськими науковцями, відвідуючи заходи УНІ, читаючи дослідження колег, 

вони глибше пізнавали авторів, їхні твори, українську ментальність і культуру, 
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окрім того, вони мали змогу отримати кваліфіковану допомогу й консультацію щодо 

питань перекладу. Це розуміння та глибоке відчуття духу українських першотворів 

яскраво проявляється в їхніх перекладах. 

Серед перекладачів і посередників цього періоду особливе місце посідає 

Освальд Бурґгардт (Oswald Burghardt, Юрій Клен, 1891-1947), поет, учений, 

літературний критик, який, народившись у родині німецького купця на Поділлі, 

виростав у мультикультурному середовищі, що формувалося німецькими 

колоністами, російською офіційною мовою, українською мовою оточення. 

Закінчивши Київський університет, де він вивчав німецьку, англійську та 

слов'янську філологію, молодий поет працював деякий час разом із М. Зеровим та 

зблизився з українськими неокласиками, перекладаючи твори світової літератури 

українською. Після еміграції до Німеччини (на історичну батьківщину) в 1931 р. 

О. Бурґгардт працював на запрошення Д. Чижевського доцентом в університеті 

м. Мюнстер і в цей час опублікував цілу низку літературно-критичних оглядів 

української літератури в німецьких збірках, у тому числі й про німецько-українські 

переклади, сам же перекладав в основному з німецької, а також з англійської та 

французької мов, про що свідчать як видані переклади, так і листи. Вільне володіння 

кількома європейськими мовами дало йому міцне підґрунтя не лише для 

літературного перекладу, але й для літературознавчих досліджень (наприклад, про 

С. Ґеорґе, Г. Фалладу, О. Шпенґлера) та критики перекладу. За даними Г. Коха, 

О. Бурґгардт уклав антологію українських неокласиків "Dichtung der Verdammten", 

переклавши твори друзів німецькою, але сліди цієї збірки, на жаль, губляться [496]. 

В останні роки свого життя О. Бурґгардт працював в університеті Інсбрука (Австрія) 

та редагував українськомовний часопис "Литаври", що виходив у Зальцбурзі. Там 

же він опублікував спогади про київських неокласиків.  

Оскільки в радянські часи Ю. Клен як поет замовчувався, дослідження його 

багатогранної творчості проводилися лише за межами СРСР (у 1952 р. в Інсбруці 

була захищена дисертація, присвячена О. Бурґгардту та його місцю в українській 

літературі [595], у 1962 р. сестра О. Бурґгардта Йозефіна видала німецькою мовою 

книгу "Освальд Бурггардт (Юрій Клен). Життя і творчість" [381], до якої ввійшли 
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деякі її переклади братових поезій, і лише зараз українські літературо- й 

перекладознавці звернули увагу на цього поета й перекладача (див., напр., книгу 

"Юрій Клен. Вибране", укладену Ю. Ковалівим [680] чи аналіз перекладів 

О. Бурґгардта Л. Коломієць [175, с. 102-134]. У 2003 р. вийшла монографія до 

дисертації Ю. Ліндекуґель "Vielfalt der Dichterarten im Werk von Oswald Burghardt 

(Jurij Klen)", у якій авторка аналізує життя й творчість поета, а також звертає увагу 

на його роль у німецько-українських літературних взаєминах [524]. Українська 

дослідниця Р.Жовтані, вивчаючи німецькомовну творчість поета, піднімає питання 

конфлікту ідентичностей у його мовній особистості [85].  

У контексті нашого дослідження цікаво проаналізувати дві розвідки 

О. Бурґгардта "Чужі поети в українських шатах", що вийшли у 1938 та 1941 рр. у 

часописі "Zeitschrift für slavische Philologie". У першій він розглядає переклади 

творів Г. Гейне від ранніх переспівів, здійснених В. Шашкевичем та М. Старицьким, 

до кількох варіантів перекладів Д. Загула, зауважуючи, що М. Славинський зберіг 

німецький колорит, а Д. Загул у своїх пізніх перекладах найкраще відтворив розмір 

віршів німецького поета. Але ці спостереження літературознавець подає в широкому 

перекладознавчому контексті, згадуючи про настанови В. Гумбольдта та 

Ф. Шляєрмахера, а також залучаючи переклади поезій Г. Гейне російською мовою. 

Порівняльний аналіз перекладів спонукає його до широких роздумів про завдання 

перекладача та обмеження, які накладають на нього поетична форма й віддаленість 

культур [382]. У другій розвідці науковець розмірковує про те, що при перекладі 

інша мова мимоволі передбачає іншу тематику й іншу поетику, і наводить низку 

цікавих випадків в українсько-німецькому та російсько-німецькому контекстах, 

серед них і рядки П. Тичини "Йде весна / запашна / Квітами-перлами / Закосичена", 

визнаючи, що в німецькій мові цей образ-персоніфікацію відтворити неможливо, 

хоча б з огляду на інші алегорії та рід іменника. Автор описує відмінності в мовній 

картині світу слов'ян і німців, пов'язані з різними природними й соціально-

політичними умовами їхнього життя, і, відповідно, − диференційні поетичні образи 

й асоціації, народні метафори чи символи. Він заглиблюється у проблеми абсолютно 

різних відношень між внутрішньою формою слова та його звучанням у різних мовах 
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і висловлює думку, що для успішного перекладання потрібно було б розвинути 

вчення про значення слів, бо "якщо хто намагається писати вірші різними мовами, 

помічає, що … змінюється його тематика, і що він мусить йти вслід за іншою 

поетикою, неначе прибуває на іншу планету, де панують інші сили тяжіння, до яких 

потрібно пристосуватися" [383, с. 2-3]. У цій статті О. Бурґгардт робить огляд 

перекладознавчих праць від В. Шляєрмахера до А. Федорова, зупиняючись на 

перекладах поезій Е. Верхарна М. Терещенком у порівнянні з російськими 

перекладами творів поета. Його аналіз стосується кількох ґрунтовних 

перекладознавчих проблем, зокрема − щодо відтворення метафор оригіналу, які 

виявляються чужими в цільовій культурі, а тому зазвичай руйнуються чи 

деформуються або ж втрачають своє абстрактне й символічне звучання, своє 

багатство і деградують до номінації звичайних конкретних предметів. Приклади, які 

наводить О. Бурґгардт, критикуючи нові соціальні тони, привнесені М. Терещенком 

у поезії Е. Верхарна, здаються нам досить показовими у контексті ідеологічних 

трансформацій, про які йтиметься у наступному розділі: "прапори в руках 

розгніваних і дужих", "боротьба селян і зненависть катів неситих", "олива, що 

мастили нею баб попи" − це чужі тони, нехарактерні для бельгійського поета-

символіста [383, с. 29]. Отже, у цих розвідках поет і перекладач експлікував ті риси, 

які відрізняють когнітивний рівень мовців різних національностей і підняв питання 

про стратегії перекладачів щодо відтворення цих відмінних елементів, а отже, про 

когнітивний рівень мовної особистості перекладача.  

Аналізуючи оригінальні твори О. Бурґгардта, написані різними мовами, 

Ю. Ліндекуґель ставить питання про його володіння мовами і взаємозалежність 

мовної компетенції та картини світу: "Бурґгардтове вкорінення в різних культурах 

потенціювалося історичними змінами його часу. Біографічна міжкультурність 

відобразилася, звичайно, у його творчості […] Показово, як розвивався його стиль у 

зв'язку з використанням різних мов. Бо кожна мова пов'язана з певною культурою та 

етнонаціональною психологією, і якраз з українською етномовою пов'язані певні 

міфи та світогляд" [524, с. 78]. Дослідниця все ж відзначає, що при детальнішому 

аналізі німецькомовних творів письменника й літературознавця впадає в очі дефіцит 
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виражальної здатності [там само], і це підтверджує положення соціолінгвістики про 

практичну неможливість повного бі- чи полілінгвізму, а також про залежність 

повноти білінгвізму від соціальних функцій мови для самого мовця [див. 441, с. 17-

20, с. 277-282]. Оскільки О. Бурґгардт свідомо вибрав собі долю українського поета і 

розпочинав творчу діяльність під впливом українських неокласиків, його рідна − 

німецька − мова, очевидно, виконувала для нього функцію повсякденного 

спілкування в домашньому колі, а пізніше – в екзилі, у колі німецьких колег − 

функцію мови його публіцистики та наукових робіт. Але все ж головною мовою у 

спілкуванні з українськими емігрантами, які становили, на нашу думку, більшу 

частину його контактів, була українська. Не слід недооцінювати мотиваційний 

складник його мовної особистості: як і інші неокласики, він ставив собі за мету 

підняти українську мову та літературу на рівень світової; можливо, вживання 

української мови відтіснило його рідну німецьку з домінантної позиції; можливо, 

свої компетенції української мови він розвивав саме у вишуканому поетичному 

слові. Австрійський дослідник творчості поета Ф. Зіс вважав, що О. Бурґгардт 

написав свою епопею українською, бо "українська національна література ще не 

мала великого поета і великої епопеї" [595, с. 370]. Окрім того, перебування в екзилі 

додало українській мові ще одну функцію − функцію ідентифікації за країною 

народження, за якою письменник ностальгував, так само, як і за своїми друзями, 

долею котрих переймався. 

Можна вважати, що поет формувався у двох культурах, але, очевидно, їхній 

синтез відбувся вже в еміграції, про що пише також і М. Богач у своїй дисертації 

"Світогляд і поетика Юрія Клена": "На відміну від інших емігрантів, які 

асимілюються чи перебувають в етнокультурній ізоляції, відчувають втрату власної 

національної самосвідомості, у Ю. Клена дві культури стоять рівноважно поряд 

одна з одною" [19, с. 4].    

Ми характеризуємо О. Бурґгардта як одного з головних гравців українсько-

німецького перекладацького поля міжвоєння, в мовній особистості якого 

проявилися координативний білінгвізм, гібридна бікультурність та складний 

мотиваційний комплекс, який визначив спочатку самоідентифікацію німця за 
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походженням як українського поета, а пізніше − його посередницьку 

поліфункціональність. Іншими словами, в мовній особистості О. Бурґгардта 

проявилися німецько-українські зв'язки в найбезпосереднішому вигляді, з огляду на 

це його можна порівняти з такою особистістю минулого періоду, як О. Кобилянська. 

 

2.3.3. Формування радянсько-німецького перекладацького поля і втрачена 

полікультурність перекладача 

У той час, коли українська діаспора намагалася всіляко звернути увагу 

німецьких науковців на проблеми тяжкого становища та шукань української 

культури, нова держава СРСР активно взялася до культурної політики, пропагуючи 

здобутки радянського способу життя, Поступово головними суб’єктами 

міжлітературних взаємин стають письменницькі організації, які налагоджують 

стосунки з революційними письменниками Веймарської республіки, організовують 

зустрічі, обговорення, з'їзди, вибирають твори для перекладу та поширення. Т 

Так, у 20-х рр. до Німеччині їздили делегації українських письменників 

(П. Тичина, І. Ле, О. Копиленко, В. Підмогильний, В. Поліщук, М. Семенко, 

О. Влизько) "для ознайомлення з життям та культурою інших країн", налагодження 

контактів та інформування земляків про літературну ситуацію в Німеччині. 

Результатом поїздок стало переконання, що "радянська література мало що може 

перейняти з німецької, оскільки вже сама є набагато багатшою на нову революційну 

белетристику" [436, с. 286-287]. Саме тому виникає ідея стимулювати німецьку 

літературу, посилаючи їй переклади творів авторів із СРСР, в першу чергу – 

письменників "Гарту". Водночас українські діячі культури починають активно 

пропагувати твори німецьких колег, наприклад, Й.Р. Бехера, їх друкують українські 

часописи.  

Такий розвиток літературних контактів свідчить про те, що суб’єкт, який досі 

не відігравав суттєвої ролі на перекладацькому полі, а саме − партія, стає важливим 

гравцем, який визначає шляхи літературного розвитку та літературного трансферу. 

Партійні переконання й погляди поступово визначають систему цінностей, які 

мають бути відображеними в літературі. Рефлексіі від перебування в Німеччині 
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О. Вишні (1926) у "Вишневих усмішках закордонних" та памфлеті "Берлінська 

українська держава", де висміяні українські емігранти-націоналісти, стають 

прецедентом для розвитку зневажливого та ворожого ставлення до української 

діаспори. Поїздка до Австрії та Німеччини М. Хвильового спонукала його 

висловити думку, яка хвилювала багатьох українських письменників: "За всяку 

ціну ми мусимо вивести нашу літературу на широку європейську арену. 

Словом, треба мужатись − наше "впереді" [318, с. 884], − писав він у 1928 р. у 

листі до А. Любченка, цікавлячись долею перекладів на німецьку, які виконувалися 

в Україні. 

Ці початкові контакти поступово інституалізуються: Всеукраїнська спілка 

пролетарських письменників (ВУСПП) сприяє створенню письменницької 

організації Німеччини. З цією метою в 1928 р. проводиться установчий з'їзд Союзу 

пролетарсько-революційних письменників Німеччини, на якому була присутня 

делегація з України. Голова делегації, секретар ВУСПП та редактор її часопису 

"Гарт" Іван Микитенко (1897-1937) встановлює контакти з німецькими колегами 

Ф. Вайскопфом, Г. Лорбером, Е. Вайнертом, Й. Петерсоном, К. Клебером, а також 

окремими видавцями. Керівництво Спілки домовляється і про переклади. Так, 

К. Ґрюнберґ пропонує І. Микитенку на переклад свій роман "Рур в огні", який 

виходить українською в 1930 р. (перекладач О. Соболів). Свої враження про поїздку 

письменник висловлює в репортажі "Голуби миру. Поїздка за кордон", що вийшов у 

"Гарті" в 1929 р. П. Кірхнер, цитуючи І. Микитенка, вважає, що тому доводилося 

долати бар'єри невігластва, передаючи листа від видавництва "Український 

робітник" видавцю В. Герцфельде [161, с. 280]. Оскільки розмова, відтворена 

І. Микитенком, є, на наш погляд, показовою, вважаємо за доцільне її процитувати: 

– Ви, здається, не дуже добре поінформовані про українську літературу, – 

питаю руба. 

– Всю російську літературу, що тільки з'являлася в німецьких перекладах, я 

знаю добре. Всю. 

– … Але я питаю про українську. Не про російську, а про українську… 

– Як? – нарешті запитав він. – Окрему українську літературу? 
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– Зовсім окрему. 

Тоді він одверто знизав плечима. 

– Не знаю, не чув, не буду казати ... І мова окрема? 

Тут уже я, а зі мною Петро Кош розвели руками. 

– А то ясна річ! – вигукнув Петер і незадоволено поворушив вусом. 

– Доводиться констатувати цей факт. Зовсім окрема, – додав я. 

Герцфельде неймовірно подивився на нас обох. 

– Може діалект? 

– Kein Dialekt! – закричав Петер. – Самостійна мова, стародавня українська 

мова, дуже багата мова сорока мільйонів людей. Покажи йому альбом портретів 

ваших письменників" [214, с. 99].   

Віланд Герцфельде (Wieland Herzfelde, 1896-1988), публіцист та засновник 

легендарного видавництва "Malik-Verlag", яке спеціалізувалося на комуністичній 

літературі, був членом Комуністичної партії Німеччини і мав контакти з 

російськими письменниками й видавцями, виразно підтримуючи у своїй діяльності 

СРСР. Саме у 20-і роки він публікував великими накладами переклади творів 

російських письменників. На жаль, його сприйняття української літератури як 

частини російської після пояснень І. Микитенка не змінилося, про що свідчить, 

наприклад, видана в 1931 р. антологія "Dreissig neue Erzähler des neuen Russlands. 

Junge russische Prosa", до якої серед творів російських авторів увійшло оповідання 

П. Панча "Муха Макар" у перекладі з російської М. Свєтлого. Дивує, що в 

найкоротшій з-поміж інших біографічній довідці зазначено: "Петро Панч – 

українець і належить до тієї молодої генерації письменників, яка покликана до 

життя національною самостійністю України. Сільського походження, автор 

численних романів та новел українською мовою" [403, с. 614]. 

З цих фактів випливає невтішний висновок, що діалог, переданий 

І. Микитенком, свідчить не про невігластво В. Герцфельде, а про усталену рецепцію 

всього простору Радянського Союзу як російського культурного простору, яка 

планомірно формувалася російською політикою в галузі літератури та 
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перекладу й закріплювалася масовим поширенням творів неросійських авторів 

у перекладах з російської.  

Тому популяризаторські намагання І. Микитенка й низки інших українських 

авторів – письменників, які щиро вірили у проголошуване братерство та вільний 

розвиток національних культур, зазнали краху – вони сутнісно не вписувалися в 

стратегію зближення літератур. Ще в 1929 р. І. Микитенко писав: "У Німеччині 

зовсім не знають української літератури, і винні в цьому найбільше самі українські 

письменники, українські видавництва і Всеукраїнське товариство культурного 

зв'язку з закордоном. Одначе ми належимо до числа найбільших оптимістів у світі і 

тому ні на йоту не сумніваємося, що найкращі досягнення нашої літератури таки 

стануть відомі широкому світові, і то в найближчі роки. Бо література наша на те 

заслуговує" [214, с. 113]. А вже в 1937 р. у Спілці письменників його різко засудили 

як людину, "яка мала зв'язки з заклятими ворогами радянського народу − 

троцькістами й буржуазними націоналістами, яка свідомо допомагала шкодити 

українській літературі" [44], після чого письменника знайшли мертвим.  

  Українсько-німецьке перекладацьке поле рясніє жертвами сталінських 

репресій 30-х років, до яких належать як прихильники радянського ладу та 

радянської культурної політики, так і ті, хто її відкидав. Незважаючи на свої 

політичні та естетичні переконання, українські письменники й перекладачі 

наполегливо працювали над зміною парадигми сприйняття української літератури 

крізь призму російської, хоча доводиться визнати, що їхні потуги виявилися досить 

слабкими порівняно з державним механізмом творення образу русофонної 

радянської літератури. 

Про посилення ролі інституцій у порівнянні з попереднім періодом свідчить і ІІ 

Міжнародна конференція пролетарських письменників, що проходила в Харкові в 

1930 р., на яку були запрошені німецькі письменники (Й.Р. Бехер, Е.Е. Кіш, 

А. Курелла, Л. Ренн, А. Зеґерс та Ф. Вайскопф). Доповідаючи на конференції про 

"Українську пролетарську літературу", І. Микитенко наголошував на незаслуженій 

неувазі до неї в Західній Європі. Член Союзу пролетарсько-революційних 

письменників Ф. Вайскопф мав завданням проінформувати учасників конференції 
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про вплив української літератури на іноземного читача, але мусив погодитися з 

висловлюванням І. Микитенка, після чого було вирішено, що німецьке партійне 

видавництво надрукує роман хоча б одного українського пролетарського 

письменника [161, с. 283]. Можливо, згадана вище публікація "Мухи Макара" 

П. Панча і була відповіддю на резолюцію конференції.    

Але в будь-якому випадку зустрічі українських та німецьких письменників 

сприяли тому, що між деякими з них зав'язалося листування та особисті контакти, 

між спілками та видавництвами були підписані угоди про популяризацію 

перекладної української літератури в Німеччині та німецької – в УРСР. Зобов'язання 

сприяти публікації українських творів німецькою мовою взяло на себе Міжнародне 

бюро революційної літератури. П. Кірхнер зазначає, що німецькій стороні виявилося 

надзвичайно важко дотриматися домовленості [Кірхнер 1988, 283], не уточнюючи 

причин цього. На нашу думку, причини були як об'єктивного, так і суб'єктивного 

характеру, в першу чергу – відсутність перекладачів з української − носіїв 

німецької мови − в Німеччині та відсутність зацікавленості німецьких 

видавництв публікувати авторів периферійної літератури. Ті перекладачі, які 

підтримували контакти з українцями в екзилі, як, наприклад, Ґ. Шпехт чи 

А.-Ш. Вутцькі, не співпрацювали з новими гравцями перекладацького поля. Тому у 

20-30-і роки літературний трансфер майже повністю реалізовувався радянською 

стороною: більшість українсько-німецьких перекладів виконувалися і видавалися в 

Москві чи Харкові, а пізніше поширювалися в Німеччині.  

Хто перекладав ці твори? 

По-перше, не у всіх книгах було вказано перекладача, по-друге, більшість із 

них були видані Центральним видавництвом народів СРСР у Москві чи українським 

відділенням цього видавництва у Харкові, тоді переклад здійснювався з російської 

мови. Переклади, що публікувалися Українським державним видавництвом 

національних меншостей чи видавництвом "Література і мистецтво" (Харків), 

здійснювалися з української. Лише окремі книги перекладалися на німецькомовних 

теренах. Оскільки видавництва, що працювали в СРСР над публікацією 

німецькомовної літератури, керувалися не економічними, а загальнополітичними 
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мотивами, то останні виправдовували й витрати. Так, твори І. Франка, перекладені й 

видані в цей час, виходили кілька разів тиражами від 2500 до 8000 примірників. Ім'я 

перекладача зазначалося лише на виданні 1929 р. – А. Шварц (на жаль, про нього 

немає жодної інформації), перевидання не містили відомостей про перекладачів. У 

1931 р. в харківському видавництві "Література і мистецтво" вийшла збірка 

оповідань "Ausgewählte Erzählungen" у перекладі Елізабети Веллер; до збірки 

ввійшли твори М. Хвильового, Г. Косинки, В. Винниченка, М. Ірчана. 

М. Хвильовий, захищаючись від нападів радянської критики й цитуючи бюлетень 

для книгарень, який виходив у Інсбруці зі стислими рецензіями, наводить 

міркування австрійського літературознавця, що побічно свідчать про якість виданої 

в СРСР книги: "Навіть у перекладі, який, коли судити з передмови, значно 

послаблює достоїнство українського автора, кожне поодиноке оповідання становить 

маленький шедевр (Meisterwerk), якому з письменницького боку мало чого можна 

закинути. Але тим більше треба дорікати друкарському укладачеві" [317, с. 417-

418).   

Серед творів, перекладених не в радянських видавництвах, − роман 

Ю. Яновського "Чотири шаблі" [477], що вийшов у Відні в перекладі австрійського 

письменника Германа Печеніка (Hermann Peczenik / Abraham Hersch, 1901-1942), 

вихідця з єврейської родини з Галичини, керівника відділу агітації та пропаганди 

Компартії Австрії у співпраці з українським істориком-марксистом Романом 

Роздольським (1898-1967), який у 1927-1931 рр. вивчав у Відні марксистські 

джерела як співробітник Московського Інституту марксизму-ленінізму. Роман − син 

вже згадуваного етнографа й перекладача Осипа Роздольського, очевидно, мав 

контакти з Ю. Яновським, оскільки переклад вийшов у тому ж році, що й оригінал, 

та був авторизованим. Така співпраця німецькомовного та українськомовного 

перекладачів видається нам логічною й набагато доречнішою порівняно з тим, коли 

українські (чи російські) перекладачі Радянського Союзу виконували переклади 

німецькою, а також низкою інших іноземних мов, часто цю мову вони вивчали лише 

за підручниками, а переклад базувався на роботі зі словниками. Порівнюючи мовну 

особистість цих тлумачів із когортою західноукраїнських перекладачів, про яких 
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ішлося раніше, мусимо визнати, що мовні особистості, які формувалися в 

багатомовному оточенні Галичини й Буковини, у тому числі й в австрійських 

навчальних закладах, мали ознаки бі- чи полілінгвізму й полікультурності на всіх 

рівнях мовної особистості − вербальному, когнітивному й прагматичному. 

Перекладачі ж, які формувалися в середовищі, відносно закритому до вільного і 

безпосереднього спілкування з іншими культурними ареалами, могли вважатися бі- 

чи полілінгвами на вербально-семантичному рівні мовної особистості, але на 

когнітивному рівні говорити про бі- чи полікультурні ознаки їхньої мовної 

свідомості, очевидно, не можна. Разом з тим варто відзначити, що про більшість 

перекладачів ми нічого не знаємо, часто це були люди, які більшою чи меншою 

мірою володіли німецькою мовою, тому доволі часто їхні переклади виконані на 

недостатньо високому мовному й літературному рівні (див. нижче листа 

М. Бардаха). Тим більше вартий уваги феномен українських перекладачів, котрі 

бралися за переклади з різних та на різні мови. 

Серед таких перекладачів-універсалів – киянка Марія Овруцька (1895-1986), 

яка працювала бухгалтером, пізніше − редактором та завідувачем відділу у 

видавництві "Радянська школа", а з 30-х років присвятила себе художній літературі, 

перекладаючи з англійської, німецької, французької, російської мови, а також з 

української цими мовами. Саме вона підготувала німецький переклад "Патетичної 

сонати" М. Куліша, який опрацював німецький письменник і активний політик-

комуніст Фрідріх Вольф (1888-1953) для постановки на сценах Німеччини. Він 

ініціював переклад, ознайомившись із постановкою драми в Москві. Коли в 1983 р. 

у Німеччині готувався збірник наукових статей на пошану В. Янева, О. Горбач, 

передаючи для друку німецький переклад "Патетичної сонати" з передмовою 

Ф. Вольфа, зауважив у одному з листів: "Про нього [Вольфа] я собі дозволив подати 

кількаслівну ред. примітку з датами народження й смерти, щоб були зрозумілими 

його "ідеологічні зміни" в тексті перекладу" [84, с. 456]. 

Ф. Вольф, безперечно, належить до тих німецькомовних діячів, котрі зробили 

свій внесок у популяризацію української прози, хоча йшлося, власне, не так про 

українську літературу, як про літературу революційну. За часів Першої світової 
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війни він був членом робітничо-солдатської ради, у 1928 р. вступив до 

Комуністичної партії Німеччини й став членом Союзу пролетарсько-революційних 

письменників, з приходом до влади фашизму мусив емігрувати і перебував деякий 

час у СРСР. Він налагодив контакти з українськими радянськими письменниками і 

став одним із культурних посередників між радянською та німецькою літературами.  

На прикладі його співпраці й листування з українськими та німецькими діячами 

літературної сцени можна наочно продемонструвати, як формувалося німецько-

українське перекладацьке поле та літературні взаємини у 20-і − 30-і роки. 

Публікацією цього листування ми завдячуємо німецькому україністові П. Кірхнеру, 

але оскільки воно недоступна українському читачеві, стисло окреслимо найцікавіші 

моменти.  

Інформацію про перекладацьку діяльність ми знаходимо в листуванні з 

українським письменником, критиком і перекладачем Михайлом Качанюком 

(1889-1937), вихідцем з Галичини. У радянський час він належав до Спілки 

революційних письменників "Західна Україна" (Харків), працював референтом 

Всеукраїнського комітету драматургії в Харкові до кінця 1932 р., поки не був 

звинувачений у справі "Української військової організації", засуджений та 

страчений у Сандормоху [284].  

Із листів М. Качанюка до Ф. Вольфа дізнаємося, що автор працював над 

перекладом роману Ф. Вольфа "Kreatur" та його драми "Tay Yang erwacht", сам 

М. Качанюк збирався написати про німецького письменника наукову статтю, тому 

просив надіслати йому  біографію, щоби мати "ключа до його творчої лабораторії". 

Водночас М. Качанюк обіцяв переслати Ф. Вольфу німецький переклад "Патетичної 

сонати" М. Куліша, а інші німецькі переклади українських творів, які перебували в 

процесі підготовки, він хотів якнайшвидше закінчити і відіслати видавництву 

"Хронос" [488, с. 95-97].  

Ф. Вольф був досить помітною фігурою міжвоєнної літератури Німеччини та 

українсько-німецького перекладацького поля, про що свідчать листи до нього члена 

Спілки пролетарсько-революційних письменників М. Бардаха, опубліковані 

П. Кірхнером. Марко Бардах (1882-1962) народився у Бродах, а з 1919 р. працював 
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у Німеччині як вільний журналіст. Його листи дозволяють кинути погляд на 

формування перекладацького поля у 20-і – 30-і роки з іншої перспективи. Так, 

М. Бардах наголошує, що в Україні пишуться актуальні романи, котрі можна було б 

при відповідній підтримці розмістити у німецьких видавництвах, але "всі ці романи 

мали б перекладатися саме в Німеччині, бо українці перекладають неправильно і ще 

гірше, ніж росіяни. Але щоби ці романи не втратили своєї актуальності для 

закордону, їх потрібно надсилати сюди одразу після написання, ще в манускриптах, 

так само роблять і росіяни […] Українці навіть не мають хорошого українсько-

німецького словника, лише той, що виданий у 1886 р., і він уже повністю 

розкуплений" [488, с. 98].  

Ці рядки дозволяють зрозуміти принципи формування радянсько-німецького 

перекладацького поля в кінці 20-х − на початку 30-х років: як і раніше, діячі 

культури є посередниками у двох напрямках літературного трансферу, розвиток 

літературних взаємин великою мірою залежить від особистих контактів (що є 

соціальним капіталом), ним займаються ентузіасти; переклад здійснюється, в 

основному з рідної іноземною мовою. Відмінністю є порівняно невелика кількість 

білінгвів, які можуть здійснювати цей трансфер, недостатній рівень мовної 

компетенції перекладачів з рідної мови на іноземну, вибір літератури виключно за 

ідеологічними критеріями. М. Бардах скаржиться Ф. Вольфу, що в Німеччині досить 

складно щось зробити для популяризації української літератури, його пропозиції 

прочитати доповідь про українську літературу чи українські народні пісні були 

відхилені [488, с. 101]. Один із листів він закінчує такими словами: "Я сподіваюся, 

що наша спільна робота піде на користь популяризації Української Радянської 

Республіки і також цілого СРСР" [там само, с. 102].  

Інший факт стосується нерадянського сегмента цього поля: роман "Сонячна 

машина" В. Винниченка перекладала Меланія Нижанківська (1898-1973) − 

письменниця й журналістка, дружина композитора і піаніста Нестора 

Нижанківського, дочка буковинського посла до австрійського парламенту Іллі 

Семаки, яка навчалася у Відні та Празі і, очевидно, окрім доброго володіння мовами, 

була високо освіченою особистістю. Але переклад авторові не сподобався, він 
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вважав його "нелітературним", тому просив про редагування українських і 

німецьких колег. У "Щоденнику" В.Винниченка натрапляємо на рефлексії автора 

щодо редагування перекладу німецькими редакторами, які, працюючи над 

перекладом, редагують і сам твір, випускаючи слова й фрази. Письменник задавався 

питанням, а чи не вважають вони, що з автором "нижчої нації" вони можуть, і не 

тільки можуть, а й повинні дозволяти собі робити "поправки"? [30, с. 450].  

У будь-якому разі, переклади з рідної мови на іноземну, які практикувалися у 

20-30-і рр., сприймалися, очевидно, німецькими видавцями й редакторами не так 

беззастережно, як сприймали редактори українських німецькомовних часописів 

переклади минулого періоду.      

Після того, як у Німеччині до влади прийшли націонал-соціалісти, багато 

німецьких письменників, що стояли на позиціях Комуністичної партії Німеччини чи 

"Народного фронту", емігрували до Радянського Союзу й створили 

екстериторіальний центр німецької культури та осередок міжлітературних 

контактів у СРСР. Серед них – Й.-Р. Бехер, В. Бредель, А. Курелла, Ф. Вольф, 

Е. Вайнерт, Г. Ціннер, А. Зеґерс та ін. Почали виходили друком літературні твори 

цих письменників, зокрема в німецькомовних журналах "Der Sturmschritt", 

"Internationale Literatur. Deutsche Blätter", "Das Wort", які видавалися в Москві. 

Автори були інтегровані в літературний процес інтернаціональної радянської 

літератури, і деякі з них почали перекладати, у тому числі й твори українських 

класиків, відгукнувшись на заклик відомого німецького письменника та 

літературознавця Альфреда Курелли (Alfred Kurella, 1985-1975) "познайомити 

масового німецького читача з творами світової літератури, єдиними у своєму роді", і 

так передати думки й почуття цієї поезії, "щоб вона, безпосередньо чужа для 

німецької публіки, нова для неї, стала б її власною, сприяла б збагаченню її 

емоційного й духовного світу" [489, с. 180]. А. Курелла був одним з культурно-

політичних діячів СРСР (і пізніше − НДР), який вирішальним чином вплинув на 

формування радянсько-німецького перекладацького поля і його українського 

сегмента. Як член ВКП (б), редактор "Комсомольської правди" (в кінці 20-х), 

завідувач відділу Державної бібліотеки іноземної літератури, він був призначений 
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підібрати колектив перекладачів поезій Т. Шевченка, коли Державне видавництво 

національних меншостей у Києві готувало до ювілею Кобзаря збірку його творів 

німецькою мовою. Протягом 1939-1940 рр. поети-антифашисти Г. Ціннер, Г. Гуперт, 

Е. Вайнерт, К. Блум, Е. Бах, Г. Роденберґ та інші під керівництвом А. Курелли 

переклали в Москві твори Т. Шевченка, частина з них побачила світ у 

пролетарському журналі "Internationale Literatur" уже в 1940-1941 рр., а частина − 

після війни.  

Оскільки жоден з перекладачів не володів українською мовою, для німецьких 

поетів були зроблені підрядкові переклади та запрошені консультанти; окрім 

оригіналу вони користувалися науковою літературою про Т. Шевченка і 

російськими перекладами його творів. З паратекстів та листування А. Курелли з 

Е. Вайнертом можна зробити висновки про те, що поети-перекладачі намагалися 

систематизувати проблеми перекладу та виробити певні принципи. Так, А. Курелла 

наполягав, наприклад, на обов'язковому збереженні віршового розміру при 

перекладі поем, оскільки "зміна метра свідчить про раптову й несподівану зміну 

змісту, настрою, інтонації" [цит за: 555, с. 318], але не бачив проблеми відхилятися 

від розміру у віршах, адже "для вираження гами почуттів таких пісень німецька 

поезія виробила свої форми, більш звичні для німецького вуха, які можуть 

полегшити адекватне відтворення поетичного змісту" [там само, с. 320). Такі 

міркування А. Курелли, як і настанови на необов'язкове дотримання послідовності 

рим, "оскільки в Шевченка вона базується на досить вільному дотриманні 

визначеного принципу" [там само], свідчать про глибокий передперекладознавчий 

аналіз творів українського поета. Листи між членами колективу перекладачів 

свідчать і про дискусії стосовно стратегій перекладу та − ширше − про усвідомлення 

перекладачами відмінності в картині світу реципієнтів оригіналу та перекладу. Так, 

Е. Бах вважав, що в поезіях Т. Шевченка слід зберегти дух першотвору, а тому їх 

потрібно відтворювати вільним переспівом, оскільки дотримання форми оригіналу 

приводить до виникнення в цільовій мові "etwas ungewollt Komisch-Moritatenhaftes" 

[там само]. Німецьке "Moritat" − "1. пісня, що виконується вуличним співаком (під 

шарманку), зазвичай із монотонною мелодією, яка розповідає страшну чи 
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сентиментальну історію (з показом картинок) (і закінчується повчальною мораллю). 

2. вірш чи пісня, написані в цій манері" [761, с. 1037]. Уживання цього слова на 

позначення якості поезії імплікує негативну оцінку солодкаво-сентиментального чи 

трагічного змісту, а також невибагливої мелодики. Можна визнати, що це 

порівняння Е. Баха заторкує сутнісні проблеми перекладознавства щодо 

джерелоцентричного відтворення оригіналу та збереження / подолання (в першу 

чергу, естетичної) чужості, культурної асиметрії. Уже сама відмінність у сприйнятті 

вуличних співаків на німецьких територіях та кобзарів чи бандуристів на 

українських землях зумовлює труднощі прагматичного порядку − забезпечити 

подібну реакцію читача оригіналу й перекладу. До пропозицій Е. Баха належить і 

думка про те, що при перекладі слід користуватися мовою, яка була типовою для 

німецьких романтиків ХІХ століття, бо риси сучасної мови нададуть перекладу 

анахронічності [555, с. 318]. Міркування А. Курелли з цього приводу свідчить про 

його настанови щодо відтворення чужості в розрізі завдань перекладу: "Основне 

завдання [цього перекладу] в теперішній час […] передати німецькому читачеві 

думки та почування цієї поезії таким чином, щоб вона заговорила до нього як дещо 

хоча й чуже та нове, але одночасно своє власне, легкодоступне, і могла збагатити 

його власний світ думок та почуттів" [там само].  

Така робота великого колективу поетів була новим явищем в українсько-

німецькому літературному трансфері й мала низку переваг над роботою одного 

перекладача: 1) можливість глибокого вивчення творчості Т. Шевченка; 

2) можливість обміну думками та перехресного оцінювання; 3) синергізм зусиль 

знавців української літератури та поетів-носіїв німецької мови, що в сукупності дало 

високі якісні та кількісні результати.     

Можемо зробити висновок, що українсько-німецьке перекладацьке поле, яке 

формувалося в міжвоєнний час, характеризувалося, з одного боку, серйозними 

розходженнями в уявленнях українців різних ідеологічних спрямувань щодо 

представлення української літератури для іноземного читача. Разом з тим 

переконуємося, що перекладачі того часу також виконували функцію 

міжкультурних посередників у широкому сенсі слова, розбудовували контакти, 
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шукали виходів на німецькомовні видання, здійснювали переклади в обох 

напрямках. Без огляду на те, на яких ідеологічних позиціях вони стояли, 

письменники щиро намагалися познайомити німців із тими творами, котрі − на їхню 

думку − найкраще відповідали б відтворенню актуальної ситуації в українській 

літературі. У цей період роль окремої особистості зменшується, а колективів та 

інституцій (партій та спілок) − зростає. 

Схематичне зобразити українсько-німецьке перекладацьке поле міжвоєнного 

часу можна так: 

 

Рис. 3. Українсько-німецьке перекладацьке поле у 20-30-х рр. ХХ ст. 

(прямі лінії демонструють переклади в обох напрямках, криві лінії – переклад 

за посередництва інших мов).  

 

2.4. ПЕРЕКЛАДАЧ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОТИСТОЯННІ ПІСЛЯ 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Під час і після Другої світової війни деякі тенденції розвитку 

перекладацького поля зберігаються, але все вагомішим детермінантом 

міжлітературних контактів стає політичний складник. У цей час українсько-

німецьке перекладацьке поле зазнає таких змін: 1) у радянській окупаційній зоні, а 

пізніше − в НДР розбудовується культурна політика Радянського Союзу, яка стрімко 

набирає характеру ідеологічного трансферу; 2) у Західній Німеччині, куди 

потрапляє більшість українських емігрантів, що не сприймали радянського ладу, 

серед представників діаспори посилюється критичне ставлення до культурної 

політики СРСР; 3) холодна війна позначається й на повній відсутності зацікавлення 
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літературами народів СРСР з боку країн поза соціалістичним табором, зокрема й 

Західної Німеччини, Австрії та Швейцарії, принаймні в перші повоєнні десятиліття. 

Тому можна говорити про те, що українсько-німецькі літературні стосунки 

розпадаються на два нерівноцінних поля, які відрізняються як суб'єктами, так і 

об'єктами перекладу, шляхами літературного трансферу, кількісними показниками, 

роллю різних гравців.  

Розглянемо спочатку перекладацьке поле, яке розвивалося між СРСР та НДР. 

Власне, воно спиралося на базу, підготовлену ще із середини 30-х років німецькими 

письменниками-антифашистами, котрі тепер поверталися до Німеччини, але 

продовжували співпрацю. Завдяки їм та їхнім колегам у кінці 40-х та в 50-х рр. як у 

Радянському Союзі, так і в НДР масовими тиражами видаються переклади творів 

української класичної літератури соціально-критичного та революційного 

спрямування: Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Стефаника, І. Франка, пізніше − 

антологія української та естонської новелістики в 1951 р., антологія українських 

оповідань у 1963 р. (порівняльний аналіз антологій див. у розділі 2.3.4.), десятки 

творів українських радянських авторів.   

Результати роботи колективу перекладачів, про який ішлося вище, були втілені 

в двох виданнях 1951 р.: у Москві вийшло друком двотомне німецькомовне видання 

"Кобзаря" з ґрунтовною передмовою і докладними примітками А. Курелли (169 

віршів і поем), а в Берліні за редакцією Е. Вайнерта − збірка "Die Gaidamaken und 

andere Dichtungen", до якої ввійшли поема "Гайдамаки" та інші поезії (усього 

61 твір). Вибір текстів було здійснено й обговорено ще до війни: "Німецькі 

письменники прагнули включити до збірки ті твори, котрі репрезентували б 

Т. Шевченка як борця проти релігії та церкви, як поета-інтернаціоналіста, 

шанувальника мови і культури братнього російського народу", − писав А. Курелла в 

статті про Т. Шевченка, полемізуючи з "українськими буржуазними націоналістами" 

[516, с. 34].  

"Завдання німецьких поетів-перекладачів "Кобзаря", − зазначав А. Курелла в 

передмові до московського видання, − полягає в тому, щоб передати німецькому 

читачеві революційний і, водночас, глибоко ліричний лад думок і образів великого 
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українського поета" [цит. за: 5, с. 51]. Це нелегко було зробити, тому що "німецька 

поезія ніколи не створювала нічого схожого […] В німецькій мові не вистачало 

поетичних засобів для відтворення шевченківської мови. Німецька поезія 30-60-х 

років далеко стоїть від Шевченка", − твердить автор [там само]. Цю фразу 

А. Курелли можна інтерпретувати, з одного боку, як жест визнання таланту й 

народності поета (на чому автор передмови неодноразово наголошував), а з іншого 

боку − як визнання істотних соціокультурних відмінностей між українською 

літературою з-під пера Т. Шевченка та німецькою літературною традицією того 

часу. Літературознавець української діаспори Ю. Бойко слушно вказує на 

ідеологічно зумовлені трансформації в цьому московському виданні: антиросійські 

випади Т. Шевченка були суттєво послаблені або взагалі випущені, українські імена 

транскрибовані "по-російськи", реалії знехтувані [375, с. 68].  

Редактором берлінської збірки і важливим культурним посередником цього 

періоду був Еріх Вайнерт (Erich Weinert, 1890-1953), визначний поет та 

громадський діяч НДР, котрий почав займатися творчістю Т. Шевченка та І. Франка 

ще до війни і керувався тими принципами, які сформувалися в співпраці з 

А. Куреллою: у більшості перекладів дотримано змістової близькості до оригіналу, 

витримано ритмічні особливості української поезії та римування. Переклади 

Е. Вайнерта, як і А. Курелли, українські радянські літературознавці оцінювали як 

найкращі німецькомовні переклади класичної української літератури [216; 253; 206]. 

Безперечно, вони стали чи не найвагомішим внеском у популяризацію творчості 

Кобзаря в Німеччині, виявом плідності роботи колективу, який продукує якісний 

переклад у межах поставлених завдань. На жаль, одним із цих завдань була 

інтерпретація українського поета виключно як революціонера, атеїста, поборника 

вічної дружби народів. Якщо сам переклад поезії міг частіше лише імплікувати таку 

інтерпретацію, то автори текстів, пов'язаних з перекладом, − передмов, рецензій, 

критичних статей − не оминали нагоди затаврувати тих перекладачів та 

літературознавців, які інтерпретували Т. Шевченка як борця за свободу України, які 

"роблять все можливе і неможливе, аби змалювати Т.Г. Шевченка "поборником 
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шовіністичного руху за самостійну дорогу Україну" [206, с. 115; і подібне: 578, 

с. 24]. 

Поряд із текстами Т. Шевченка інструментом пропаганди ставав і літературний 

та науковий доробок І. Франка, твори якого публікувалися окремими збірками: 

поезії – у 1951 р. у перекладі Е. Вайнерта ("Ich seh ohne Grenzen die Felder liegen"), 

повість "Захар Беркут" – у 1955 р. під назвою "Sturm im Tuchla-Tal" у перекладі 

Маґди Борк (Magda Bork), збірка оповідань під заголовком "Miron und der Riese" − 

у 1954 р. у перекладі Еріха Залевскі (Erich Salewski). М. Борк і Е. Залевскі були 

професійними перекладачами російської радянської літератури. Передмови цих 

видань відзначалися високим ступенем політизації. Так, передмова до перекладу 

"Захара Беркута" відносила І. Франка до "попередників В. Леніна та Й. Сталіна" 

[646, с. 5-7].  

 

2.4.1. Переклад як ідеологічна маніпуляція 

"Культурні та ідеологічні чинники впливають не тільки на вибір чужих 

текстів для перекладу, але й на семантику і синтаксис перекладу, хоча 

перекладачі це не завжди усвідомлюють", − писав компаративіст П. Зіма [664, 

с. 232). У цьому ми можемо переконатися, аналізуючи ситуацію на перекладацькому 

полі й самі переклади, здійснені в аналізований період. 

Літературознавці СРСР та НДР визнавали, що одразу ж після війни "неоціненну 

допомогу в становленні соціалістичної німецької літератури, як і культури в цілому, 

надали Радянська військова адміністрація та її друковані органи "Neue Welt" і 

"Tägliche Rundschau" [43, с. 20; 621, c. 185; 437, с. 189-193]. Тому одразу ж після 

завершення війни у Східній Німеччині масовими тиражами видавалися книги 

радянських письменників. 

Ідеологічне спрямування перекладу в післявоєнні роки можна проілюструвати 

на прикладі перекладів творів О. Корнійчука, який посідав в Україні високі партійні 

пости. За кілька повоєнних років у Берліні вийшли окремими виданнями майже всі 

його драми, їх ставили на сценах Берліна, Потсдама, Дрездена та інших міст. У 

перших виданнях цих п'єс німецькою мовою перекладач не вказаний, але імені 
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перекладачів подано в наступних публікаціях − перекладах з російської. Серед 

тлумачів натрапляємо на перекладача творів М. Горького Франца-

Ансельма Бубну-Літтіца (Franz-Anselm Bubna-Littiz), перекладачку дитячої 

радянської літератури Марґарете Спаді (Margarete Spady), перекладача "Тимура і 

його команди" Курта Зееґера (Kurt Seeger) та ін. У своєму відгуку на постановку 

п'єси "Калиновий гай" О. Корнійчука головний режисер Бранденбурзького театру в 

Потсдамі І. Вайнтраут пише: "Постановка радянських п'єс є для нас не стільки 

жестом дружби, скільки можливістю вчитися, набуваючи досвід. […] Ми 

сподіваємося якнайшвидше побачити драматичні твори німецьких авторів, які б так 

само реалістично відтворювали внутрішній світ німця, як зображена радянська 

людина в радянських п'єсах" [643, с. 4]. Цікаво, що й автори всіх інших численних 

рецензій та критичних статей про драми О. Корнійчука, наголошують на позитивних 

рисах радянської людини, на соціалістичних ідеях, на таланті письменника, який 

розвинувся в "умовах радянського способу життя", але усі ці висловлювання мають 

ідеологічне спрямування, а про літературу як таку, не кажучи вже про українську 

літературу, мова взагалі не йде.  

Власне, в усіх пара-. та метатекстах до виданих перекладів перших двох 

повоєнних десятиріч домінують політичні теми з кількома головними мотивами: йти 

дорогою Леніна, будувати світле майбутнє в інтернаціональній співдружності 

трудящих; вести непримиренну боротьбу з капіталістами, націоналістами, 

фашистами. Маніпулятивні технології перекладу на основі самих текстів розглянемо 

на матеріалі творів В. Собка, який був начальником відділу культури газети 

"Радянське слово" при радянській військовій адміністрації в Берліні. Тематика його 

романів стосувалася соціалістичних перетворень у Німеччині та усвідомлення 

німецькою інтелігенцією позитивних гуманістичних ідей, котрі принесла із собою 

радянська влада. Саме тому одразу ж за українським та російським виданнями 

роман "Запоруки миру" з'являється у німецькому перекладі як засіб пропаганди 

нового життя. Перекладач − Гаррі Шніттке (Harry Schnittke, 1914-1975) − з родини 

литовсько-німецьких євреїв, яка в 20-і роки переселилися до СРСР, його мати 

працювала в Держвидавництві іноземної літератури і займалася перекладами на 
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німецьку мову. Г. Шніттке працював журналістом московської газети "Neues Leben" 

і перекладав німецькою мовою твори російських письменників для цього ж 

видавництва. Цікаво, що через 3 роки виходить друком інший переклад твору 

В. Собка  − як опрацювання першого, здійснений перекладачкою американських та 

французьких творів Рут Ґерулл-Кардас (Ruth Gerull-Kardas), яка часто працювала в 

тандемі іншими перекладачами або з чоловіком − Вальтером Ґерулл-Кардасем, що 

належав до партійного керівництва "Будинку культури Радянського Союзу". 

Перекладачка чіткіше розставила соціалістичні акценти, додала пафосу, 

запропонувала читачеві чіткі пояснення, настанови на оцінювання тих чи інших 

подій і дійових осіб. Проаналізуємо кілька прикладів: 

Укр.: Вона стоїть за мир, за демократичні реформи, проти всяких зандерів і 

фуксів [688, с. 249].  

Рос.: Она за мир, за демократические реформы, против всяких Зандеров и 

Фуксов [689, с. 266]. 

Нім. 1. Sie ist für den Frieden, für demokratische Reformen, gegen die ganze 

Sander- und Fuchsbagage [731, с. 471].  

Нім 2. Sie ist für den Frieden, für demokratische Reformen und gegen Gesindel wie 

Sander, Fuchs und Konsorten [732, с. 330].  

В обох німецьких перекладах наявна експлікація оцінної конотації та 

пониження стилістичного рівня від просторічного до грубого завдяки введенню 

пейоративних лексем на кшталт "потолоч/виродок/кодло", які характеризують 

"буржуазні елементи". 

Укр.: А ти розказала б про розподіл землі між селянами, про передачу заводів 

народові [688, с. 249]. 

Рос.: А ты разказала бы там о разделе земли между крестьянами, о передаче 

заводов народу [689, с. 261]. 

Нім. 1: Und wenn du erst davon erzählst, wie der Boden unter den Bauern 

aufgeteilt worden ist, wie die Betriebe dem Volk übereignet worden sind? [731, с. 462] 
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Нім. 2: Du solltest erzählen, daß hier der Grund und Boden an die armen Bauer 

verteilt wurde. Daß die großen Industrieunternehmen den Naziverbrechern abgenommen 

und in die Hände des Volkes gegeben wurden ... [723, с. 324]  

Друга перекладачка доповнила текст інформацією, чітко розставивши акценти, 

що землю роздають бідним селянам, а великі промислові підприємства забирають у 

нацистських злочинців, що наповнило речення антифашистським змістом. Окрім 

того, заміна умовного способу "розказала б" на дієслівну конструкцію "solltest 

erzählen", що має значення рекомендації, вважаємо підвищенням рівня спонукання. 

Укр.: Так от радянські робітники так само ставляться до роботи на шахті. 

Шахта належить їм, бо все там державне. Вони почувають себе справжніми 

господарями [688, с. 275]. 

Рос.: Так вот советские шахтеры так же относятся к добыче угля. Шахта 

принадлежит им, там все государственное. Они чувствуют себя настоящими 

хозяевами [689, с. 289]. 

Нім. 1: Siehst du, so verhalten sich die sowjetischen Bergarbeiter zur 

Kohlenförderung. Die Grube gehört ihnen, dort gehört alles dem Staat. Deswegen fühlen 

sie sich eben als die richtigen Besitzer [731, с. 513]. 

Нім. 2: Siehst du, so machen es die sowjetischen Kumpel bei der Kohlenbeförderung. 

Es ist ja ihre Grube. Sie gehört dem Staat oder richtiger dem Volk [732, с. 360].  

Перекладачка експлікує поняття соціалістичної власності і, таким чином, 

роз'яснює основи соціалізму, де все належить державі, а отже − народові. 

Укр.: Їй вдалося передати оригінальний сильний характер людини, яка не 

боїться боротьби, жінки, яка виконує волю держави і скеровує волю інших людей 

[688, с.265] 

Рос. Ей удалось передать оригинальный, сильный характер человека, который 

не боится борьбы, женщины, которая осуществляет волю государства и 

направляет волю других людей [689, с. 278]. 

Нім. 1: Es war ihr gelungen, den ausgepraegten, willensstarken Charakter eines 

Menschen wiederzugeben, der mutig in den Kampf geht, einer Frau, die den Willen des 

Staates vollstreckt und den Willen anderer Menschen lenkt [731, с. 493]. 
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Нім. 2: Es war ihr gelungen, den eigenwilligen festen Charakter eines Menschen 

darzustellen, der keinen Kampf scheuet, um sich zum Wohle des Staates den Willen 

anderer zu unterwerfen [732, с. 345]. 

В останньому варіанті відбувається семантичний зсув: змінюються правила 

боротьби сильної жінки: якщо в оригіналі вона виконує волю держави і скеровує 

волю інших людей, то в другому німецькому перекладі вона не боїться боротьби, 

аби заради блага держави підпорядкувати собі волю інших. Важко повірити, що це 

була випадкова мовна помилка перекладача, оскільки український та російський 

тексти доволі прості для розуміння. Але щодо того, чи означав такий варіант 

перекладу свідоме або підсвідоме визнання повної влади держави над людиною та 

поширення цієї думки, можна лише робити припущення. 

Укр.: Так, − сказав Макс Дальгов, − добра штука [688, с. 289].  

Рос.: Да, как говорят русские, хорош гусь! − проговорил Дальгов [689, с. 

306]. 

Нім. 1: Ja, ein schöner Gänserich, sagt der Russe in solchen Fällen [732, с. 542]. 

Нім. 2: "Das ist ja eine schoene Geschichte", bemerkte Dalgov [732, с. 380]. 

Цікаво, що російський перекладач вносить ознаки картини світу російської 

особистості, наближаючи твір до свого читача за допомогою російських прислів'їв 

чи приказок. Г. Шніттке − що ми помічаємо впродовж усього твору − відтворює 

російську версію, дотримуючись близькості до цього джерела. Таким чином, роман 

отримує додаткові ознаки "твору російської літератури". Р. Ґерулл-Кардас 

пом'якшує це буквалістичне відтворення, хоча не завжди образ, створюваний у 

перекладі, відповідає оригінальному.  

Укр.: З західних зон доходили лихі звістки. Там робітники голодують, великі 

страйки відбуваються в Гамбурзі і Дюссельдорфі, про це писали навіть західні 

газети − приховати цей рух було вже неможливо. Активізувалися фашистські 

організації. Генерал Гудеріан уже відновлює старий генеральний штаб [688, с. 291]. 

Рос.: Оттуда приходили дурные вести: рабочие голодают, крупные забастовки в 

Гамбурге и Дюссельдорфе, активируются фашистские организации, генерал 
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Гудериан уже занят воссозданием генерального штаба. Об этом писали даже 

западные газеты [689, с. 308]. 

Нім. 1: Von dort kamen schlechte Nachrichten: Hunger in den Arbeitervierteln, 

Aktivierung der faschistischen Organisationen, General Guderian schon mit der 

Wiederherstellung des Generalstabs beschäftigt. Davon schrieben sogar die Zeitungen im 

Westen. Doch kamen auch Mitteilungen über große Streiks in Hamburg, Düsseldorf und 

anderen Städten [731, с. 546]. 

Нім. 2: Aus dem Westen kamen schlimme Nachrichten. In Hamburg und Düsseldorf 

wurde gestreickt. Faschistische Organisationen wurden gefördert. General Gunderian 

stellte einen neuen Generalstab auf die Beine. Dagegen wandten sich sogar westliche 

Zeitungen [732, с. 383]. 

Ці чотири варіанти можна порівняти із принципом зіпсованого телефону: якщо 

в оригіналі західні газети пишуть про страйки голодних робітників, то в останньому 

перекладі − західні газети виступають проти підтримки фашистських організацій та 

зусиль генерала Гудеріана поставити на ноги новий генеральний штаб.  

Укр.: Болер розгубився. Рушилися його останні ілюзії. Він ще не втратив віру 

в демократію й свободу на заході. Що ж твориться на білому світі? [688, с. 303]. 

Рос.: Болер растерялся. Рушились его последние иллюзии. Что же это творится 

на белом свете? [689, с. 322]. 

Нім. 1: Bohler war fassungslos. Seine letzten Illusionen waren zusammengebrochen. 

Das war denn doch zu stark! [731, с. 571]. 

Нім. 2: Bohler war sprachlos. Was redet der Mann da? Sollten seine letzten 

Illusionen zum Teufel gehen? [732, с. 401]. 

Речення про демократію та свободу на Заході зникло ще в російському 

перекладі, тому сподіватися на його віднайдення в німецьких перекладах було б 

наївним. 

Важко сказати, чи отримували перекладачі на якомусь етапі вказівки, а чи такі 

перекладацькі рішення були їхніми внутрішніми настановами. З огляду на такі 

семантичні зсуви та яскраву ідеологічну адаптацію тексту вважаємо, що аналіз 

перекладів, які проходили редагування та тим більше − цензуру, щодо 
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перекладацьких рішень чи стратегій не може дати об'єктивні свідчення про 

мовну особистість перекладача, а тому видається доцільнішим говорити лише про 

тенденції роботи перекладачів, якщо немає можливості порівняти їхні тексти до та 

після редагування або отримати інформацію про їхню мовну особистість із 

додаткових джерел. Саме тому дослідженню піддається соціокультурний контекст 

їхньої діяльності більшою мірою, аніж вербальний чи прагматичний рівень. Тобто 

говорити про прагматику перекладу в радянський час можна і потрібно − адже 

орієнтація на читача мала на увазі його виховання в дусі соціалізму. Але визначити 

самостійність стратегій і тактик перекладачів на базі опублікованих перекладів 

можна лише з великими застереженнями. 

Прирощення й зміни, які вносилися в переклад, слугували унаочненням 

радянських ідеологічних установок, які можна було вкласти у прості стереотипи на 

кшталт: "Захід фашистський і недемократичний", "соціалістична держава − це 

народ, тому держава − понад усе" тощо. Іншими словами, наведені мовні 

формулювання перекладів дозволяють зробити висновки, що такі стереотипи 

програмували читача на саме таке бачення світу, тобто слугували "комунізації" [446] 

суспільства, впливали на бачення своєї ідентичності, розуміння історичного 

розвитку та міжнародних відносин. Недаремне книги з "чорно-білим" тлумаченням 

світу, написані в дусі соціалістичного реалізму, друкувалися величезними 

тиражами.  

Якщо взяти до уваги, що такі "дрібні" маніпуляції з перекладами відбувалися 

для різних мов та напрямків, а при багаторазовому повторенні перетворювалися на 

переконання, то можна краще зрозуміти політичну вагу перекладної літератури, 

вибору текстів для перекладу та введення цих текстів у чужомовний простір 

завдяки передмовам, коментарям, відгукам, критичній літературі − тобто 

додатковим поясненням та інтерпретаціям.  

Якщо піти в міркуваннях далі й скористатися поняттям колективного 

несвідомого К. Ґ. Юнґа [481], відповідно до якого однакові образи та стереотипи 

мислення властиві для всіх представників однієї системи, то можна зробити 

висновок, що перекладачі були важливою ланкою цієї системи, яка 
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розбудовувалася в радянський час у плакативній формі полярного світу: наше 

− західне, соціалістичне − капіталістичне, гуманне − людиноненависницьке, 

інтернаціональне – фашистське й націоналістичне. Ці кліше перетворилися на 

імаготипи, котрі активовані й у сьогоднішній інформаційній війні; вони стають 

одним із найсильніших знарядь пропаганди. Скориставшись поняттям колективної 

пам'яті, введеним М. Гальбвахсом [440], за яким потреба згадування та 

усвідомлення історії розвивається як реакція на зникнення традиції чи явища 

дійсності, можна зрозуміти, що саме ситуація зникнення радянської імперії з 

керівною роллю Росії та розпаду соціалістичної системи координат, яка задавалася 

роками, призвела до того, що в членів цієї системи з'явилися відчуття втрати й 

потреба її відтворення.  

 

2.4.2. Переклад "з других рук" як підпорядкування іншомовної літератури 

до культуромовного простору мови-посередника  

Розглянемо детальніше українсько-російсько-німецький літературний 

трансфер. На нашу думку, становлення окреслених вище стереотипів відбувалося, 

не в останню чергу, завдяки політиці в мовній та перекладній площинах 

Радянського Союзу та країн-сателітів. Навіть якщо звернутися до перекладів книжок 

письменників, у творчості яких однозначно тематизувався український культурний 

елемент і поглянути на їхню рецепцію в німецькомовному світі, впадає в очі 

російськомовний складник при трансфері їхньої літератури до німецьких читачів. 

До таких авторів належить, наприклад, О. Гончар.  

Роман "Прапороносці" О. Гончара перевидавався у НДР лише в 1950-1955 рр. 

п'ять разів накладом 14-20 тис. примірників, а пізніше – ще в 1976 р. Лише в 

останньому виданні є вказівка, що переклад здійснено з українського оригіналу, 

перекладач Віллі Гьопп (Willi Hoepp) [452], усі попередні видання − з російського 

перекладу. Проте аналіз свідчить, що переклад відбувся і в останньому випадку з 

мови-посередника. У перекладі "Тронки" 1964 р. читаємо: "Назва українського 

оригіналу – "Тронка", перекладено з російської Рупрехтом Вільновим". Через 20 

років у НДР вийшов роман О. Гончаря "Твоя зоря", котрий має на внутрішній 
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титульній сторінці вже такі дані: "Назва російського оригіналу – "Твоя заря" 

(переклад Й. Варкентіна)" [453], що свідчить не про увагу видавництв до 

національних літератур, а про подальше стирання уявлень про них, про те, що 

російська мова багатьма видавцями сприймалася як мова оригіналу. Тобто можемо 

констатувати факт, що за двадцять років політики зближення культур статус 

української мови і – відповідно – української літератури як національної – 

понизився для німецькомовного читача майже до нульового, бо хоча в перекладах 

творів В. Собка на початку 50-х також ішлося про російський оригінал, але 

О. Гончар усе ж позиціонувався на німецькому літературному полі як український 

письменник. 

Оцінюючи переклад творів О. Гончара через російського посередника, 

М. Зимомря говорить про те, що перекладачі з російської М. Буш, А. Бьольтц, 

Г. Лінке та інші іноді "досить віддалено наближаються до пружних "креслень" 

художньої думки Гончара" [95, с. 407]. Виняток становлять лише "Соняшники" та 

"Жайворонок" у перекладі Гуґо Гупперта та Лариси Робіне з оригіналу; ці 

переклади визначаються дослідником як "блискучі" [там само]. 

У контексті радянської епохи перекладені за посередництва російської мови 

тексти національних літератур маркували вихідний культурний простір як 

російськомовний, тому таке посередництво можна де факто вважати присвоєнням 

культурного капіталу вихідної літератури культурою-посередницею. Окрім 

того, сам подвійний вибір твору для першого та другого перекладу ставав 

інструментом ідеологічного впливу; а переклад через російську мову в радянський 

час, в основному елімінував національні ознаки першоджерела та "причісував" 

твір відповідно до настанов замовника, яким була, по суті, партія. Т. Кияк, 

аналізуючи мовну картину світу нації в контексті міжкультурної комунікації, 

наголошує, що досвід світової культури свідчить про неперспективність шляху 

такого посередництва третьої культури, адже "це приводить до нівелювання 

принципових особливостей культури-продуцента у культурі реципієнта" [158, с. 19].  

Це ми можемо простежити на прикладі перекладу роману М. Стельмаха "Кров 

людська – не водиця", який описував боротьбу за нове життя і був особливо 
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актуальним для НДР, оскільки після війни в країні відбувалися ті ж процеси, як і в 

перші післяреволюційні роки в Україні. Тому політична вмотивованість перекладу 

була на часі. Його виконав відомий перекладач з російської Юрій Ельперін (Juri 

Elperin, нар. 1917). Дитиною він мешкав у Швейцарії та Німеччині, з 1930-х років − 

у Радянському Союзі, де після війни працював в Інституті іноземних мов і 

перекладав для німецьких видавництв твори російських авторів, а також романи 

М. Стельмаха та О. Гончара. До України перекладач не мав жодного стосунку, тому 

національні риси оригіналу − фразеологізми з національним колоритом, експресивні 

історизми, частину реалій та стилістично маркованих лексем він часто нейтралізує, 

нехтуючи ними:  

"І коли його душа тужила, то тужила за справжніми полководцями, які можуть 

захистити і відродити козацьку славу України" [690, с. 51] − "Und wenn er sich in 

seinem Innern nach etwas sehnte, so nur nach echten Feldherren, denen es beschieden 

wäre, den Ruhm seiner Ukraine zu schützen und wiederaufleben zu lassen" [735, с. 69]. 

"Козак" є визначальним концептом для українця та його розуміння історії, 

вислів "козацька слава України" можна вважати лінгвокультуремою та ідеологемою 

одночасно, адже він має широкий асоціативний шлейф для картини світу українця і 

асоціюється передусім з поняттями "свобода", "боротьба", "захист батьківщини". 

Випущення таких образів і наголошення на контрреволюційності всього, ще не 

підтримало радянську владу, було тими цеглинами, які, спираючись і на переклади, 

будували негативний образ борців за Україну і позитивний образ революціонерів. 

Уведення займенника "його" (Україна) підкреслює відмежування автора (?) від тієї 

України, про яку думає тяжку думу один з персонажів.  

Ще одним інструментом ідеологічної адаптації стала експлікація негативних 

конотацій лінгвокультурем у виносках, напр.: "Свирид Яковлевич знає, що і 

Кам'янець-Подільський, і Проскурів, мов червою, кишать петлюрівцями, що 

недарма зі своєї розкішної швейцарської вілли поїхав оббивати англійські і 

французькі пороги пришелепуватий гетьман Скоропадський, що не з добром 

приїхали уенерівські міністри до чорного барона в Крим" [690, с. 11] – "Swirid 

Jakowlewistch weiß, daß es in Kamenez-Podolsk und Proskurow von Petljuraleute wie 
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von Wümern wimmelt, er weiß, daß der schwachköpfige Hetman Skoropadskij nicht 

umsonst seine prachtvolle Villa in der Schweiz verlassen hat, um in England und 

Frankreich von Tür zu Tür zu laufen, und daß es nichts gutes bedeutet, wenn die UNR-

Minister* zum schwarzen Baron in die Krim gefahren sind" [735, с. 18]. 

До "UNR" зроблено таку виноску: "УНР − Українська народна республіка; 

офіційне позначення контрреволюційного петлюрівського руху" [735, с. 18.] 

Перекладач дає цілу низку подібних коментарів, наприклад, щодо В. Винниченка: 

"український письменник, буржуазний націоналіст та політичний авантюрист" [735, 

с. 66]. Разом із тим, "Петлюра" додатково не пояснюється ні в тексті, ні жодним 

іншим чином, лише загальний контекст дозволяє провести асоціацію з 

"контрреволюційним керівником": "Біжи, контра, до попа, справ панахиду по 

своєму Петлюрі!" [690, с. 9] − "Lauf zum Popen, Halunke! Bestell ein Totenamt für 

deinen Petljura!" [735, с. 14]. 

Іноді українські реалії та лінгвокультуреми передаються нейтральними 

гіперонімами: "Першим часом василя садила, / Гей, гей, василя садила" [690, с. 5] – 

"Froh pflanzt ich erst mal mein Kornblümchen*, Hej, hej – mein blau Blümelein" [735, 

с. 9]. 

До останнього перекладу з незрозумілих причин наведено пояснення: "Wassijok 

(russ.) − Kornblume". Як бачимо, перекладач посилається на російську назву 

рослини, хоча вона не проявляється в його перекладі жодним чином, тому це 

посилання лише додатково вказує на російську мову як мову оригіналу і − 

відповідно – на російський культурний простір. 

Зрідка в перекладі трапляється випадки очуження, які зберігають (для знавця 

української мови) український колорит: "Мав тихеньке прізвище травички – 

Нечуйвітер" [690, c. 53] − "trug den friedlichen Namen eines kleinen harmlosen 

Kräutleins – Netschuiwiter*". І до останнього слова подається виноска: 

"Engelsblümchen" [735, с. 71]. Але наведена транскрипція українського (козацького) 

прізвища не розпізнається німецькомовним читачем як вказівка на українське 

походження цього оніма зокрема чи твору загалом. Усі інші власні назви перекладач 

переносить із русофонною транскрипцією (Proskurow, Swirid тощо). Саме практика 
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перекладу за посередництва російської мови сприяла формуванню в Німеччині 

традиції передавати українські власні назви відповідно до російської фонетики: 

"Kiew", "Wladimir", "Dnepr" та ін. 

При відтворенні українських фразеологізмів спостерігаємо експресивні зсуви в 

бік огрублення, дефразеологізації та перекладацької експлікації: "Мовчи, глуха, – 

менше гріха!" [690, с. 9] – "Halt lieber den Mund, wenn du nichts Vernünftiges zu sagen 

hast!" [735, с. 15]; "Дулю з маком!" [690, с. 18] – "Einen Dreck!" [735, с. 27]. У 

першому прикладі спостерігаємо дескриптивний нефразеологічний переклад, який 

розкриває ставлення мовця до співрозмовника ["краще закрий рота, коли не можеш 

сказати нічого розумного"), у другому, навпаки, перекладач подає лише натяк на 

грубість висловлювання. В обох випадках можна говорити про те, що експресивні 

зсуви пов'язані з віддаленістю перекладача від культури оригіналу.   

Знайомство чужомовного читача з українськими авторами за посередництва 

третіх мов, в першу чергу російської, не було ноу-хау радянського часу, а мало 

місце ще в попередні століття. Так, твори Марка Вовчка, перекладені російською 

добре відомим на той час європейській культурній публіці Іваном Тургенєвим, 

стали містком для знайомства з ними й німецького читача. Її твори друкувалися в 

німецькомовній пресі: "Kleinrussische Dorfgeschichten" – у розважально-

повчальному ризькому часописі "Die Libelle" (1869), "Два сини" – у віденському 

альманасі "Dioscuren" (1873), "Козачка" – у берлінській газеті "Tribüne" (1882), 

останній переклад із перекладу І. Тургенєва здійснила Клєр фон Глюмер (1825-

1906), відома своїми перекладами з російської. Повість "Маруся", ставши 

популярною у Франції, була перекладена з французької мови на німецьку 

Е. Філіпарі, тоді як французький переклад був виконаний на основі російського. 

Незважаючи на переклад обхідними шляхами, повість виходила в Німеччині тричі в 

1875-1878 р. Сама Марко Вовчок, яка деякий час перебувала за кордоном, 

налагодила контакти з європейськими культурними діячами, зокрема й з німецьким 

композитором Є. Мертке; результатом їхньої співпраці стала збірка "Двісті 

українських пісень", видана у Лейпцизі (1866) [Про переклади творів М. Вовчка див. 

детальніше: 18]. 
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Про українських авторів німецькомовна публіка змогла отримати більш 

комплексне уявлення з виходом німецького перекладу книги російських учених 

А. Пипіна та В. Спасовича "Історія слов'янських літератур" у 1880 р., яку досить 

високо оцінює за її об'єктивність Д. Дорошенко [401, с. 258]. Я. Погребенник згадує 

про антологію російської поезії "Aus russischen Dichtern", видану О. Черновим у 

Галле в 1886 р., яка мала окремий розділ "Шевченко" з короткою інформацією про 

поета, а також поезіями "Заповіт" в перекладі Ґ. Обріста та "Минули літа молодії" в 

перекладі К.Е. Францоза [255, с. 231]. Окрім того, кілька оповідань І. Франка, 

написані спершу польською мовою, перекладалися німецькою – ним самим, а також 

Феліцією Прухніковою, а посередницею у знайомстві німецьких читачів з повістю 

"Boa constrictor" виступила чеська мова, з якої оповідання переклав Кароль Гельбіґ 

[там само, с. 250].  

Але якщо у дорадянський час переклади через російську чи іншу мову не 

переважали кількісно, то СРСР поставив їх на конвеєр, обґрунтовуючи  такий 

трансфер навіть не відсутністю перекладачів з національних мов, а тим, що саме 

російська мова як посередниця має найширші функціональні можливості для 

збагачення братніх мов та літератур і перетворюється на рушійну силу впливу на 

розвиток літератури, її жанрів та шкіл в інших країнах. На нашу думку, в процесі 

перекладу творів української літератури за посередництва російської в радянський 

час остання виконувала не лише функцію міжкультурного посередника, але й 

функцію подвійної цензури, оскільки вже вибір твору для російського перекладу 

передбачав чітко визначений ідейно-тематичний зміст, а його переклад іншими 

мовами дозволяв відредагувати деталі, нейтралізувати (можливі) двозначності, 

розтлумачити радянські ідеї, наголосити на принципах соцреалізму.  

 

2.4.3. Формування українського сегмента радянсько-німецького 

перекладацького поля  

Відповідно до бібліографії, укладеної В. Гладким, Р. Ґебнером та ін., яка 

задокументована в 5-у томі видання "Українська література в загальнослов'янському 

і світовому літературному контексті" (1994 р.), у НДР вийшло 9 збірок українських 
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художніх творів (1951-1988), 90 окремих видань авторів Радянської України, 

близько 90 публікацій їхніх творів у пресі, у тому числі й у наукових часописах. За 

даними М. Зимомрі, у 1949-1981 рр. в НДР було надруковано 498 творів 

117 художників українського слова різних жанрів від Т. Шевченка та Г. Квітки-

Основ'яненка до Ю. Збанацького, І. Вільде та П. Загребельного [95, с. 434]. Загалом 

динаміка рецепції така: можна говорити про суттєву висхідну тенденцію щодо 

перекладів і критичних матеріалів у 1883-1920 рр., між 1917 р. і 1933 р. розвитку не 

відбувається, а між 1933 р. та 1945 р. ламані діаграми мають чітко низхідний 

характер. Починаючи з 1949 р., а особливо після 1956 р., темп розвитку починає 

різко зростати. Помітно, що еволюцію міжлітературних стосунків можна все ж 

охарактеризувати відповідно до періодів історичного міждержавного розвитку: 

розквіт контактів на зламі століть, поступове затихання після Першої світової війни, 

активізація перекладів у НДР, де, крім перекладів окремих творів, вийшла низка 

антологій, огляди української літератури в підручниках та енциклопедичних 

виданнях, публікації в газетах та часописах. А. Вольдан, аналізуючи переклади 

української літератури в НДР, висловлює думку, що вихід у світ окремими 

виданнями творів українських авторів, фаворизованих у СРСР, слугувало двом 

цілям – "тримати зайнятим місце, призначене для української літератури, та 

забезпечувати передачу теоретично-ідеологічних концептів про мультинаціональну 

радянську літературу" [652, с. 622]. Разом із тим, дослідник вважає неправильним 

недооцінювати заслуги східнонімецьких видавництв у поширенні української 

літератури і шкодує за тим, що в процесі "очищення" після 1990 р. було відкинуто 

багато перекладів з української [там само]. На нашу думку, українсько-німецький 

переклад за кілька десятиліть існування НДР зазнав якісних змін і можна 

простежити певну еволюцію літературного трансферу, а саме: якщо після війни 

можна було говорити лише про радянсько-німецьке перекладацьке поле, то 

поступово, лише через два десятиліття, почали створюватися умови для формування 

його українського сегмента.  

Формування перекладацького поля та перекладацької традиції, а також канону 

представлення радянської літератури входило до завдань культурної політики 
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СЄПН, яка реалізовувалася через діяльність Спілки письменників Німеччини. 

Багаторічним президентом (1952-1978) цієї спілки була відома письменниця Анна 

Зеґерс, перебування якої в Радянському Союзі зіграло важливу роль у політиці 

спілки, що мала вплив на діяльність видавництв, роль яких − порівняно з 

попередніми періодами − зростала. У НДР більшість перекладеної з української 

мови художньої літератури публікували видавництво "Kultur und Fortschritt", що 

було членом Товариства німецько-радянської дружби, велике видавництво 

художньої літератури "Aufbau" та друге за масштабом видавництво 

інтернаціонального спрямування "Volk und Welt", яке друкувало літературу народів 

Радянського Союзу окремою серією. Дитяча перекладна література публікувалася в 

берлінському "Kinderbuchverlag" та веймарському "Knabe". Книги випускалися 

масовими тиражами, деякі перевидавалися по кілька разів. Варто наголосити, що 

діяльність видавництв у Східній та Західній Німеччині суттєво відрізнялася тим, що 

в НДР видавництво книжок не підпорядковувалося вимогам ринку, воно 

підтримувалося державою та ставило перед собою ідеологічні, освітні та 

просвітницькі цілі. Це дозволяло видавництвам не економити на співробітниках та 

матеріалах для друку гарних книг, не замислюватися про комерційний успіх 

антологій з маловідомих країн з високим рівнем чужості, оплачувати не лише 

досвідчених перекладачів, але й цілий штат літературних редакторів. За даними 

С. Локатіса, "у східнонімецьких видавництвах працювало у 3-4 рази більше 

літературних редакторів, ніж у західнонімецьких. Тому виходило так, що багато 

письменників та літератур, які не мали шансів потрапити до зорієнтованих на 

комерційний успіх західнонімецьких видавництв, перекладалися й друкувалися в 

НДР" [525, с. 16]. Але, на нашу думку, цей висновок майже не стосується 

української літератури: відповідно до переглянутих нами університетських 

каталогів, бібліотеки та наукові заклади Західної Німеччини не закуповували 

переклади української літератури, виданої в НДР чи отриманої з СРСР. Так, якщо в 

бібліотеці університету ім. Гумбольдта, розташованого в Східному Берліні, є 

десятки книг українських авторів радянського часу в оригіналі та в перекладі, то в 

бібліотеках західнонімецьких університетів − лише поодинокі примірники в 
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інститутах славістики. Тобто масового трансферу української радянської літератури 

через НДР до ФРН практично не відбувалося.  

Вагомим гравцем перекладацького поля, створюваного між СРСР та НДР, була 

преса, яка швидше відгукувалася на певні події: наприклад, серед публікацій газети 

"Sonntag" у 1967 р. натрапляємо на переклади "Скіфської одісеї" Л. Костенко ("Das 

Skythenweib") чи "Дід умер" В. Симоненка, хоча ці автори не належали до тих, кого 

підтримували радянські і східнонімецькі  видавництва.  

На наш погляд, формування перекладацького поля поступово стало залежним 

від науковців, які частково виконували функцію літературних критиків: до їхньої 

думки прислуховувалися видавці та перекладачі. Це, в першу чергу, визначні 

славісти Едуард Вінтер (Eduard Winter) та Ебергардт Райснер (Eberhardt Reißner), 

які у своїх творчих устремліннях слушно розглядали українську літературу як 

окреме суб'єктне ядро, що у всіх вимірах репрезентувало духовність українського 

народу. Особливі заслуги у справі входження українського письменства у свідомість 

німецького мовного читача належать Петеру Кірхнеру (Peter Kirchner, нар. у 

1932 р.) − літературознавцеві, для якого стрижневою темою були українсько-

німецькі літературні взаємини, а також питання теорії та практики перекладу [488; 

489; 490]. Його перу належать адекватні інтерпретації творів М. Бажана, 

Д. Павличка, І. Драча німецькою мовою. П. Кірхнер і Е. Вінтер зібрали й видали вже 

згадувані німецькомовні праці І. Франка під заголовком "Beiträge zur Geschichte und 

Kultur der Ukraine. Ausgewählte Schriften des revolutionären Demokraten" [412]. Від 

70-х років до українських тем звертається Рольф Ґебнер (Rolf Göbner), який обрав 

за тему дисертаційного пошуку малу українську прозу, зокрема творчість Є. Гуцала, 

і захистив у Києві дисертацію "Українсько-радянське оповідання сучасності" [425]. 

Дослідник пропагував українську літературу не лише в науковому плані, а й 

намагався знайомити з нею широку громадськість, видавши в 1980 р. антологію 

української літератури "Eine beispiellose Hochzeit: ukrainische Erzählungen aus neun 

Jahrzehnten" (докладніше див.: розділ 2.3.5), а в 1987 р. − том поезій Т. Шевченка 

"Meine Lieder, meine Träume" [593].  
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Посилення значення всіх названих вище гравців перекладацького поля 

свідчить про те, що в цей період воно було зорганізоване ієрархічно і перекладачі 

перебували на найнижчій сходинці цієї ієрархії. Потрібно зауважити, що 

перекладачів, задіяних в українсько-німецькому перекладі, було досить багато: 

М. Зимомря нараховує їх 62 [95, с. 435]. На нашу думку, цих перекладачів можна 

поділити на такі групи: 1) перекладачі з рідною німецькою, переважно славісти, що 

спеціалізувалися на перекладах російської літератури: Александр Бьольтц, Лізелотте 

Ремане, Віллі Гьопп, Рупрехт Вільнов, Маґда Борк, Елізабет Вонзіатскі, Еріх 

Залевсі. Вони перекладали твори українських прозаїків з російської; 2) німецькі 

перекладачі-славісти, котрі поряд з перекладами з російської спеціалізувалися на 

українській літературі і керувалися українським оригіналом: Ґюнтер Штайн, Трауте 

Штайн, Петер Кірхнер, Ебергард Райснер; 3) поети з рідною німецькою, які довший 

час перебували в СРСР і вільно володіли російською мовою, більшою чи меншою 

мірою знайомилися з українською: Альфред Курелла, Еріх Вайнерт, Гедда Ціннер, 

Гуґо Гуперт; 4) перекладачі з рідною німецькою, що спеціалізувалися на англійській 

/ французькій / іспанській літературі, але спорадично залучалися до роботи над 

перекладами української літератури, частіше − для літературної редакції вже 

виконаних перекладів чи працювали в перекладацьких колективах: Рут Ґерулл-

Кардас, Вільгельм Плакмеєр; 5) перекладачі з рідною українською: Лариса Робіне, 

Олег Колінько; 6) перекладацькі тандеми, які складалися з носіїв вихідної та 

цільової мов: Інґеборґ та Олег Коліньки; 7) перекладачі, які працювали в СРСР для 

видавництв, що публікували твори іноземними мовами: Йона Ґрубер (перекладав з 

української), Рудольф Жакмьєн, Віктор Кляйн, Неллі Ваккер, Роза Пфлуг, Ольга 

Рішаві (перекладали з російської).  

Дослідити переклади цих груп у порівнянні було б цікавим і перспективним 

завданням, але його об'єктивність може викликати сумніви, як зазначалося, через 

невідомі обсяги редагування та редакційні обмеження: не перекладачі вибирали 

твори для перекладу, а видавництва, які керувалися партійними рішеннями; не 

стільки естетичні якості творів бралися до уваги, як їхнє тематичне й ідеологічне 
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спрямування; важливою була не стільки глибина створених образів, як правильні 

сюжети та їхня однозначна й транспарентна інтерпретація. 

З українського оригіналу перекладали лише кілька перекладачів: 

Лариса Робіне, Трауте і Ґюнтер Штайни, Інґеборґ і Олег Коліньки (див. розділ 

2.3.5.), Йона Ґрубер (див. розділ 3.2.3.). 

Лариса Робіне (Larissa Robiné, Леся Гацан, 1918-1995) народилася в 

Єкатеринославі, навчалася в Харківському університеті, працювала вчителькою на 

Черкащині, потрапила у німецький полон, після визволення працювала 

перекладачкою між німецькими антифашистами та радянським військовим 

командуванням завдяки своїм знанням німецької мови. Після війни вона одружилася 

з німецьким антифашистом, другом Еріха Вайнерта Йозефом Робіне. Л. Робіне 

почала перекладати художню літературу на початку 60-х рр. із "Соняшників" 

О. Гончара, і з-під її пера вийшли переклади десятків творів української та 

російської літератури, зокрема П. Панча, О. Копиленка, В. Земляка, Є. Гуцала, 

В. Нестайка, М. Пригари та ін. На нашу думку, мовна особистість перекладачки 

характеризується координативним білінгвізмом, оскільки початкові знання 

німецької мови, отримані під час перебування в концтаборі, швидко поглибилися в 

щоденному спілкуванні, а пізніше − перекладацькій праці, завдяки переважно 

німецькомовному середовищу та передусім − сім'ї. Це ж стосується й 

двокультурності її особистості, яка сформувалася не в останню чергу завдяки роботі 

з літературою і шляхом щоденного пізнання життя німецького суспільства. Тому 

Л. Робіне, хоч і перекладала з рідної мови на іноземну, змогла досягти високої 

якості перекладів [див. 97, с. 56-58]. Окрім того, не варто забувати про добре 

організовану систему редагування у видавництвах НДР.  

До знавців української мови й культури і важливих гравців українсько-

німецького перекладацького поля належало також подружжя Трауте і Ґюнтер 

Штайни, які почали працювати приблизно в той самий час, що і Л.Робіне. Ґюнтер 

Штайн (Günther Stein, 1922-1982) народився в Десау й після школи потрапив на 

фронт, після війни вивчав славістику в університеті імені Гумбольдта в Берліні, 

працював у видавництві. Відомий як прозаїк і перекладач з російської (переклади 
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творів М. Лермонтова, М. Горького, М. Шолохова, Ю. Тинянова, І. Еренбурга та 

інших). Разом із дружиною Трауте Йоганною Штайн (Traute Johanna Stein, 1926-

2009) перекладав також і з української твори І. Стаднюка, Ю. Шовкопляса, В. Собка, 

О. Кобилянської, Ю. Щербака, Є. Гуцала, С. Головацького та ін. Серед оригінальних 

творів Ґ. Штайна − подорожні записки про поїздку між Києвом та Ялтою "Ich trank 

aus der Ukraine Brunnen" (1983), серед укладених і перекладених Штайнами − збірка 

українських гуморесок "Der Sündefall des Sascha M" (1975) з оповіданнями І. Нечуя-

Левицького, О. Стороженка, Г. Квітки-Основ'яненка, О. Вишні та інших сатириків, а 

також антологія українських оповідань "Der Wespenbaum" (1980), в якій зібрані 

твори понад десятка українських письменників у власних перекладах і перекладах 

Інґеборґ і Олега Коліньків та Л. Робіне. До 30-річчя НДР подружжя Штайнів взяло 

на себе переклад книги "Parallellen. Gedichte u. Geschichten von Schriftstellern aus 

Kiew und Leipzig", яка представила німцям багатьох сучасних українських авторів 

поряд з письменниками Східної Німеччини [556]. Штайни працювали з творами 

українських авторів різних епох і стилів, разом із Ларисою Робіне вони були 

головними творцями українського сегмента радянсько-німецького перекладацького 

поля.   

У книзі "Українська радянська література в НДР" В. Гладкий докладно 

розглядає історію перекладів творів письменників Радянської України, цитує 

рецензії на них, іноді критикуючи недостатньо глибокий аналіз окремих 

рецензентів, образів та художньої майстерності авторів. Він схвально відгукується 

про самі твори, побіжно називаючи імена перекладачів, але не аналізує їхньої 

роботи, так само немає жодного натяку на те, що відгуки та рецензії на ці 

перекладені твори містили хоча б якісь висловлювання стосовно якості перекладу 

чи особистості перекладача [43]. 

Про якість перекладів знаходимо міркування в роботах М. Зимомрі; так, 

розглядаючи переклади творів М. Стельмаха "Гуси-лебеді летять", "Дума про тебе", 

"Кров людська не водиця", "Велика рідня", "Правда і кривда", дослідник високо 

оцінює лише переклад останнього роману Ларисою Робіне, яка була "серцем 

закохана у джерела української мови" [95, с. 410]. Щодо решти перекладів він 
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вважає, що "сучасний читач має право очікувати нової спроби прочитання жанрово-

стилістичної своєрідності письма Стельмаха" [там само]. Говорячи про переклади 

цілої низки творів українських радянських авторів (В. Собка, М. Трублаїні, 

Н. Рибака та ін.), учений схиляється до того, щоб розглядати їхні заслуги саме на 

рівні пропаганди художніх досягнень українського народу серед німецьких читачів. 

Що ж стосується перекладу як "цілісної шкали взаємодії культур різних народів, то 

їхній вклад у даній проекції зберігає історико-літературну значимість" [там само, 

410-411]. У 80-і рр. М. Зимомря вважав, що питання "переперекладу", який би 

"задовільнив сьогоднішні вимоги теорії та практики художнього перекладу, не 

тільки не позбавлене смислу, але й стає актуальним, тому що мова йде про твори із 

невмирущою силою впливу на читача" [там само, 411]. На нашу думку, час цих 

творів з точки зору можливості розміщення на німецькому літературному ринку вже 

минув, адже він спрямований на публікацію виключно сучасної актуальної 

літератури і твори класиків чи авторів минулих століть і десятиліть майже не 

(пере)видаються, бо не мають шансів комерційного успіху. Тому видавництва дуже 

рідко розглядають можливість публікації твору, написаного більше ніж кілька років 

тому. Якщо СРСР міг фінансувати переклад і видання тих книг, які вважав цінним 

інструментом у пропаганді ідей соціалізму та інтернаціоналізму, то більшість 

сучасних видавництв рахуються з іншими − економічними − критеріями вибору 

творів для публікації.  

На нашу думку, приблизно 20 перших повоєнних років літературного 

трансферу можна вважати періодом ідеологічного замовлення, який виразно 

вербалізувався в текстах перекладів, паратекстах і метатекстах і створив потужне в 

кількісному та якісному відношенні радянсько-німецьке перекладацьке поле, 

закріпивши за ним таку рису, як презентація багатонаціональної радянської 

літератури як більш-менш гомогенної, русофонної та соціалістичної. І лише після 

того, як тенденція рецепції багатонаціональної радянської літератури вже 

утвердилася, у 60-і роки в паратекстах і метатекстах почали з'являтися міркування 

про національні риси певних авторів, хоча вони обов'язково супроводжувалися 
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висловлюваннями про "поєднання письменниками національних та 

інтернаціональних мотивів".  

Продемонструємо цю різницю на прикладі трьох антологій, що побачили світ у 

НДР у 1951, 1963 та 1980 рр. 

 

2.4.4. Місце німецькомовних антологій української літератури в історії 

перекладу 

Ми поділяємо думку О. Галети, яка вважає, що антології можна розглядати як 

літературний жанр, як "спосіб творення цінностей, […] як тексти зі складною 

структурою, де в ролі оповідача виступає упорядник, котрий розказує власну 

історію з певною "мораллю" (чи "силою"), скомпоновану з текстів різних авторів" 

[40, с. 72]. Дослідниця зазначає, що такі "новопосталі цінності не тільки 

віддзеркалюють минуле, а й формують способи тлумачення сучасності і 

бачення майбутнього. Ані естетична досконалість, ані історична вага творів не 

вичерпують сукупного смислового повідомлення антології […] Літературна гра, до 

якої вдається упорядник, встановлюючи нові правила, з перспективи сучасної 

літературної антропології та постструктуралізму ніколи не залишається "невинною": 

кожна колекція стає літературно-антропологічним проектом, який передбачає 

реструкцію початкового матеріалу й певну політику в його опрацюванні, виражену у 

визначеній ієрархії цінностей, доборі, визначенні поля і правил самої гри, а також 

правил її оцінювання" [40, с. 73]. 

 У збірках тексти перестають говорити від свого імені, оскільки "антології 

функціоналізують кожен текст згідно з суб'єктивною оцінкою видавця, причому 

функція цього тексту в антології визначається інтенцією укладача" [559, с. XXV]. 

Оскільки упорядники вибирають із великої кількості творів літератури певної країни 

чи епохи лише ті, які вони самі вважають найхарактернішими / найкращими, то в 

такий спосіб вони надають цій презентації особистого потрактування. Вибрані 

тексти та їх послідовність формують своєрідний загальний сюжет, який 

розгортається у площині презентованої літератури і задає точки відліку та орієнтири 

для формування іміджу цієї літератури в чужомовного читача.  
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Тому перекладна антологія, стаючи засобом створення образу чужої країни і 

чужої літератури, має негласний авторитет як репрезентативна та канонічна 

інстанція, вписується в імагологічний образ певної країни як метатекст і відіграє 

функцію своєрідної алегорії цієї країни, поданої через її літературу, а кожен текст 

антології сприймається читачем як уособлення частинки реальності батьківщини 

оригіналу.  

А. Олссон також вважає, що переміщені в контекст антології твори передають 

читачам "нові культурні цінності" [553, с. 15], тобто антології, наче підсумовуючи 

певну літературну епоху чи презентуючи літературу певної країни, систематизуючи 

та категоризуючи авторів, визначаючи перспективи розгляду тих чи інших 

літературних явищ, стають механізмом оцінювання цієї літератури, і укладач 

пропонує своїм вибором і прямою чи непрямою оцінкою ціннісні культурні 

орієнтири для широких мас читачів, визначає перелік творів та авторів, з якими 

варто знайомитися, які заслуговують представляти іншу літературу за кордоном.  

Варто зазначити, що прикметник на позначення національної належності 

авторів текстів певної антології (напр., "Українські новели" чи "Російські розповіді 

про кохання") заздалегідь свідчить про визнання чужості цієї літератури для 

іноземного читача, як і чужості культури чи світосприйняття цих авторів, причому 

тексти певним чином гомогенізуються: незалежно від стилістики, тематики чи ідеї 

всі вони сприймаються як національні твори, що представляють певну мозаїку 

національної культури. Водночас міметичний світ, створюваний перекладачем чи 

укладачем, є свідченням процесу засвоєння чужої літератури, отже, переклад і його 

публікація змінює статус із літературно-філологічного явища на явище 

культурне й ідеологічне. Входження певного твору до антології стає мірою його 

канонізації та популяризації в іншомовному культурному просторі, хоча оцінка 

того, чи твори, вибрані для антології, є дійсно майстерним досягненням 

національної літератури і популярними у своєму національному культурному 

просторі, чи вони можуть бути уособленням вагомих рис національної літератури, 

досить суб'єктивна.  



 

 

193 

 

Подвійний вибір певного твору – для перекладу і для антології − стає 

елементом творення дискурсу певної країни в літературі-реципієнті, про 

чужість цієї країни стає можливим прочитати, що сприяє подальшій консолідації та 

збереженню / утвердженню імагологічних уявлень про неї. Культурна 

репрезентативність таких творів є, мабуть, центральним чинником їх канонізації та 

рецепції в чужомовній культурі незалежно від жанру, стилістичних ознак чи 

авторства. Відповідно, реципієнт перекладної антології шукає в ній не так високу 

художню майстерність, як репрезентативність.  

Аналізуючи роботу видавництва "Volk und Welt" у царині перекладної 

літератури, Ґ. Пізаш-Рамірез відзначає, що за політикою підготовки й публікації 

антологій у цьому видавництві можна якнайкраще простежити культуру 

перекладання в НДР. "Форма антології […] дозволяє зробити висновок про впливи 

позалітературних чинників на вибір творів та стратегію презентації перекладної 

літератури", – пише авторка, цитуючи думку дослідника німецьких антологій 

В. Гьоллерера про те, що "антології залежать не лише від смаку та інтенції видавця, 

але ще сильніше, ніж інші друковані форми, від суспільних масштабів оцінювання, 

вони вважаються "зоною перетину між літературним та суспільним" [Höllerer 1970, 

VII]. Така характеристика найвлучніше описує ситуацію в НДР, де спостерігався 

тісний зв'язок між суспільними та літературними моментами, і саме на основі цього 

антології дозволяють якнайкраще зрозуміти взаємини між літературою та 

культурною політикою [560, с. 1779]. Ми ж вкажемо, що антології дозволяють нам 

зрозуміти стосунки між літературою та суспільством, а перекладні антології – між 

суспільством та перекладом. 

Саме аспект творення антологією історії з власною мораллю та аспект впливу  

ідеологічних настанов на створення цієї історії цікавлять нас при розгляді 

перекладних антологій української літератури, що виходили на німецькомовних 

теренах. 

У 1953 р. вийшла друком перша антологія під назвою "Aus dem Buch des 

Lebens. Ukrainische und estnische Novellen". Видання здійснено "за російським 

оригіналом" "Украинские новеллы. Эстонские новеллы", хоча й зазначено, що в 
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основі німецької версії лежить переклад з української А. Бьольтца. Александр 

Бьольтц відомий як перекладач з російської, тому встановити, яким чином 

здійснювався переклад і чи залучалися українські оригінали, а чи лише російський 

переклад – неможливо. Навіть якщо німецькою була перекладена збірка, укладена в 

Радянському Союзі, то вона виконувала в іншій країні частково іншу функцію, 

передусім демонструвала назовні тематичну та ідеологічну єдність творчих зусиль 

українських та естонських авторів (тут варто звернути увагу на заміну крапки в 

оригінальній назві на сполучник "und"  в перекладі!), таким чином підкреслюючи 

закономірність спільності їхньої долі в одній великій країні, а також подавала 

спільну періодизацію історії, яка ґрунтувалася виключно на революційних та 

соціалістичній ідеях.  

Уже в цій антології спостерігаємо тенденцію, котра розвиватиметься в усіх 

наступних антологіях та довідниках, виданих у НДР: погляд на національні 

літератури крізь призму російської, багаторазове підкреслення братерських уз із 

російським народом, який виконує роль визволителя. Це надзвичайно чітко 

вербалізує передмова Е. Мюллера: "Україна з давніх-давен пов'язана з долею Росії 

тисячами ниток, Естонія − тільки з 1710 р. […] Лише Петро І приніс країні мир і 

приєднав її до Росії" [541, с. 5]. А. Вольдан, даючи коротку характеристику цій 

збірці, щиро дивується з приводу того, як видавець спромігся продемонструвати на 

літературному матеріалі історичні процеси в ракурсі марксистського розуміння 

історії та звести до одного знаменника два такі різні регіони [652, с. 622].  

Укладач ділить увесь матеріал на історичні періоди і до кожного 

представленого періоду подає короткий вступ, "щоби полегшити читачеві розуміння 

політичної та суспільної ситуації" [541, с. 8]. Цей вступ характеризує суспільне тло 

та розкриває соціально-критичний зміст і найсуттєвіші мотиви кожної новели. Варто 

зазначити, що творець цих коротеньких вступних зауваг навіть не називає авторів 

новел, лише "пише свою історію", добираючи твори для лекала свого сюжету й 

відповідно – моралі. Так, напр., третій період під заголовком "Коли Сталін захищав 

Царицин" презентують новели А. Головка "Червона хустина" й Л. Первомайського 

"Григор". Відібрані твори з усією яскравістю відображають, "як під керівництвом 
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партії Леніна та Сталіна російські робітники та селяни відкрили ворота до нової 

епохи людства" [701, с. 153, виокремлено мною − М.І.], тобто викладають короткий 

курс історії СРСР у замальовках, але – найголовніше – підміняють інтерпретацію 

літературних якостей творів ідеологічними посилами, подаючи чіткі настанови й 

закріплюючи стереотипи, які будують біполярну картину світу і які 

розвиватимуться в наступні роки: "молода радянська влада" і "прогресивні сили" vs 

"сили реакції та їхні іноземні поплічники"; "сила народу" vs "ненависні 

експлуататори-зрадники" тощо. Тому антологію можна лише номінативно вважати 

такою, що представляє українську літературу, жодної диференційної риси 

української літератури або автора чи твору укладач не виокремив, та це, власне, 

суперечило б самому задуму видавництва антології. 

Друга збірка − антологія українських оповідань "Ukrainische Ezähler", 

видана в 1963 р. фахівцем з радянської літератури і поетом Карлом Рунґе, 

поглибила виклад історії класової боротьби. Тому деякі програмні твори 

перемандрували в його збірку з антології українських та естонських новел та було 

додано інші, які тематизували соціальну несправедливість минулого та соціальну 

боротьбу. Загалом антологія представляє 26 українських авторів і ставить перед 

собою завдання "показати велич та силу української літератури", стати "мистецьким 

відображенням довгого шляху українського народу з поневолення, нужди та 

страждань до щастя та гордої свободи" [573, с. 421].  

Безперечно, видання цієї антології стало важливою подією для іміджу 

української літератури у Східній Німеччині. Порівняно зі збіркою українських та 

естонських новел, яку можна вважати першою повоєнною німецькомовною 

презентацією багатонаціональної радянської літератури, антологія К. Рунґе 

тематизувала українську літературу як окрему й самобутню. Укладач підкреслив 

окремішність української літератури та звернув увагу на неї німецького читача, а 

порівнюючи поінформованість широкої громадськості Німеччини про російську та 

українську літератури зазначив: "Тоді як література від Пушкіна до Шолохова, 

російський внесок у світову літературу, знайшли собі широке коло шанувальників, 
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знання про самостійну українську літературу як мистецтво слова особливого 

карбунку ще мало поширене" [там само, с. 412].  

К. Рунґе подав короткий огляд історії України та української літератури, 

починаючи з часів "Пісні про похід Ігоря" та літописів Нестора і стверджуючи, що 

вони свідчили про культурний розквіт "тієї території, на якій сьогодні простягається 

Україна" [там само, с. 412-413]. Ця антологія  також розставляла потрібні акценти в 

поглядах на історію та слугувала поширенню радянської історіографії та досягнень 

соціалізму: недарма характеристика, власне, оповідань починається фразою "Велика 

частина поданих у цій книзі оповідань показує важкі умови життя, у яких був 

змушений жити український народ протягом своєї історії до 1917 р." [там само, 

с. 414]. Серед неполітичних характеристик, даних творам збірки критик наголошує 

на природному гуморі, любові до батьківщини, відповідальності поета перед 

народом та прекрасних описах природи у творах вибраних авторів.   

В. Гладкий, аналізуючи післямову К. Рунґе, закидає авторові деяку спрощеність 

та фабульність аналізу, але виправдовує їх призначенням антології [43, с. 79], адже 

збірка орієнтувалася на молоде покоління, виконуючи "велике та цікаве завдання 

ознайомлення, в першу чергу, молодого читача із творчістю всіх часів та народів" 

[573, с. 412].  

Окрім післямови, соціально-політичні акценти можна помітити також і в 

словничку, який покликаний пояснити німецькому читачеві чужі поняття. К. Рунґе 

подає словничок на 19 слів, серед яких реалії типу "Kutja", "Wedro" (як "російська та 

українська міра"), "Griwennik", топоніми, антропоніми та етноніми – "Kremenez", 

"Kirill Rasumowski", "Huzulen", "Bojken". Як бачимо, оніми подаються через 

російську фонетику. Проекція погляду російської держави відчувається і в 

поясненні топоніма "Kleinrußland": "Малоросія" – застаріла назва чотирьох 

колишніх російських губерній: Київської, Полтавської, Чернігівської, Харківської, 

які є сьогодні частиною Української Радянської Соціалістичної республіки" [там 

само, с. 438, виокремлено мною − М.І.]. 

А. Вольдан вважає, що ця антологія порівняно з антологією українських та 

естонських оповідань пом'якшила нав'язування радянської ідеологічної доктрини і 
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стала кроком до справжнього посередництва між культурами [652, с. 622]. На нашу 

думку, ця антологія означила поступову зміну парадигми презентації української 

перекладної літератури і поклала початок осмисленню художніх надбань 

українського народу. Тобто період експліцитного трансферу ідеології змінився 

періодом імпліцитних впливів, що дозволило розвиватися українському сегментові 

радянсько-німецького перекладацького поля.  

Позитивна відмінність цієї антології від українсько-естонської полягає в тому, 

що укладач подає відомості про авторів та перекладачів, що свідчить про 

літературознавчий підхід на відміну від чисто політичного в 1951 р., коли прізвища 

авторів можна було побачити лише в змісті, а також про поступове визнання ролі 

перекладачів, хоча вони залишалися досить слабкими й невидимими гравцями  

порівняно з видавництвами та Спілкою письменників.  

Серед перекладачів антології – А. Бьольтц, Е. Залевські, К. Рунґе, Г. Бурґ, 

М. Ланґе-Вайнерт, Д. Радтке, Т. Штайн, Г. Штайн, Л. Робіне. Троє останніх були на 

той час лише початківцями, але М. Зимомря говорить про них з висоти 80-х років як 

про "самих видних повноважних представників українського слова в НДР" [95, 

с. 412]. Дослідник повідомляє, що саме Л. Робіне готувала цю антологію на 

пропозицію видавництва "Neues Leben" [97, с. 56], хоча в книзі про це, на жаль, не 

згадується. Це є ще одним свідченням слабкої позиції перекладача в НДР порівняно, 

наприклад, з першим періодом українсько-німецького літературного трансферу. 

У 1980 р. дослідник української літератури Р. Ґебнер видав антологію 

українських оповідань "Eine beispiellose Hochzeit: ukrainische Erzählungen aus 

neun Jahrzehnten" [426], у якій представлені письменники від І. Франка до 

Р. Іваничука та Г. Тютюнника. Укладач останньої, як і К. Рунґе, запозичив деякі 

ідеологічно обґрунтовані твори з антології українських та естонських новел, деякі – 

із антології 1963 року. Впадає в очі, що книга, видана у 80-і роки, не базується на 

ідеологічних штампах так показово, як це спостерігалося з першими публікаціями, 

відбувся перехід від ідеологічного підходу при укладанні антології до естетики 

соціалізму. Укладач подає в післямові "До історії українського оповідання" огляд-

аналіз жанрової багатоманітності української прози. Післямову Р. Ґебнера відрізняє 
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від післямови К. Рунґе не лише літературознавчий підхід, а й низка дрібніших, але 

важливих деталей. Так, Р. Ґебнер вбачає початки української літератури вже в 14-му 

столітті, об'єктивніше оцінює її стан за часів царизму, згадує про її зв'язки зі 

світовою літературою, найперше завдяки І. Франкові, підкреслює роль Львова як 

місця зустрічі культур, звертає увагу на внутрішню диференціацію стилів та 

напрямків гетерогенної української літератури, особливо на початку ХХ ст. Автор 

розмірковує про поетику української прози, торкаючись теми літературної якості 

[427, с. 383]. 

Нагадаємо, Р. Ґебнер цілеспрямовано займався саме українською літературою, 

до перекладів він залучив також фахових перекладачів з української – родину 

Штайнів та родину Коліньків. Відомості про авторів, котрі подає науковець, 

достатньо повні; окрім біографічних даних, як це було в другій антології, тут 

наявний перелік головних творів в оригінальному написанні та з перекладом. 

Бібліографія деяких авторів доповнюється точними даними про "важливі російські 

видання" та вказівкою про існування перекладів іншими мовами. Як бачимо, 

презентація української літератури крізь призму російської отримала інші – 

м'якші – форми, пряма й нав'язлива політика поступилася місцем науковості, 

але й остання мусила віддавати шану комуністичній ідеології. Це виявляється як у 

згадуванні ХХ з'їзду партії, після якого відбувся поворот до "ленінських норм 

людяності", так і в примірюванні українських письменників до російських, у 

неодноразовому наголошенні на зв'язках літератури з реальністю та народом. 

 

2.4.5. Еволюція перекладацьких стратегій у Східній Німеччині  

Проаналізуємо стратегії східнонімецьких перекладачів на матеріалі твору, 

опублікованого в усіх трьох описаних вище антологіях. Це − новела "Що записано в 

книгу життя" М. Коцюбинського. У збірці 1953 р. вона подана в перекладі 

А. Бьольтца, 1963 р. – в перекладі В. Плакмеєра. Цей же перекладач вказаний у 

збірці  1980 р., але текст перекладу − зовсім інший, що дозволяє припустити, що сам 

Р. Ґебнер або інший перекладач / редактор відредагував попередній переклад.  
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Поглянемо на постаті перекладачів з ближчої перспективи. Александер 

Бьольтц (Alexander Böltz) був фахівцем з перекладу російської літератури й 

активно перекладав у 50-і рр. історичні романи, педагогічну літературу, твори 

радянських авторів. З української в його перекладі вийшов роман О. Гончара 

"Таврія" (1955). Вільгельм Плакмеєр (Wilhelm Plackmeyer) перекладав у 70-80 рр. з 

іспанської, а з російської − частіше у співпраці з іншими перекладачами (твори 

Ф. Достоєвського, І. Тургенєва, дитячі книги), що могло свідчити про недостатнє 

володіння російською. Інших його перекладів з української ми не знайшли. Укладач 

першої антології Еріх Мюллер перекладав ще до війни твори Л. Толстого і 

Н. Лєскова. Укладач другої − Карл Рунґе − був літературознавцем і займався 

радянською літературою. Третій укладач − Рольф Ґебнер − був єдиним із названих 

вище гравців перекладацького поля, хто впродовж довгого часу займався саме 

українською літературою. Як відобразилася їхня мовна особистість та співпраця 

перекладачів і видавців на перекладі?   

Новела М. Коцюбинського, сповнена глибокого психологізму, малює вражаючу 

картину тяжкого життя селянина-бідняка, його сім'ї та старої немічної матері. Сила 

новели – саме у влучних і конкретних деталях оголеної і невблаганної, жорстокої 

правди буття в поєднанні з душевними гризотами, які складаються в загальну 

картину нужди й безвиході, що доповнюється болючим мотивом старості та 

непотрібності. Безперечно, оповідання є сильною психологічною підставою для 

розуміння необхідності змін і соціальної боротьби, тому воно якнайкраще пасує в 

історію, яку писали укладачі антологій. 

На перший погляд, переклади відрізняються індивідуальним стилем 

перекладача: А. Бьольтц схильний до розбивання складнопідрядних речень 

оригіналу на кілька простих чи сурядних, до одомашнення темо-рематичного 

членування, його стиль простий та легкий для читання. Деякі вирази, частіше 

фразеологізми, перекладач експлікує, даючи власну – не завжди правильну – 

інтерпретацію явищам чи подіям, що свідчить про деякі проблеми з розумінням 

певних явищ оригіналу. В. Плакмеєр (1963 р.) намагається орієнтуватися на 

оригінал, у першу чергу − щоб не випустити якоїсь деталі. Це призводить до 
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ускладнення речень і створення синтаксичного малюнку, досить незвичного для 

німецькомовного читача. Іноді цей джерелоцентричний переклад звучить 

неприродно, трапляється, що через експлікацію синтаксичних зв'язків оригіналу 

когерентність тексту втрачається, а ритм тексту перекладу стає громіздким. Третій 

переклад згладжує більшість проблемних місць другого перекладу, він звучить 

плинніше, але водночас він близький до стилістики оригіналу. Та оскільки сьогодні 

точно встановити неможливо, які з перекладацьких рішень належать перекладачеві, 

а які − літературному редакторові чи видавцеві, котрі з перекладів робилися з 

українського оригіналу, а які − з російського посередника, зупинимося лише на 

загальних тенденціях перекладів різних років, які також доволі показові. Розглянемо 

їх, спираючись на приклади.  

У перекладі 1951 р. спостерігаємо випущення, які стосуються головним чином 

парантез, розлогих метафор та інших елементів, що створюють складний 

синтаксичний малюнок, типовий для індивідуального авторського стилю: 

Оригінал: "З кутка, між дверима і мисником, де на долівці вона лежала – стара, 

забута смертю мати, – все видавалось чудним" [682, с. 100]. 

1951: "Da lag sie nun im Winkel zwischen Tür und Küchenboard, und alles kam ihr 

so fremd und ungewohnt vor" [701, с. 11]. 

1963: "Von dem Winkel zwischen der Tür und den Geschirrregalen aus betrachtet, 

wo die alte Mutter, die der Tod offenbar vergessen hatte, auf dem Fußboden lag, kam 

ihr alles fremd vor" [737, с. 138]. 

1980: "Aus der Ecke zwischen Tür und Geschirrregal, wo sie am Boden lag, eine 

alte, vom Tod vergessene Mutter, wirkte alles ganz anders" [706, с. 5].  

Катафора "вона […] – стара, забута смертю мати" є не лише однією з ознак 

індивідуального стилю М. Коцюбинського, сильним експресивним елементом, але й 

концептуально найважливішою одиницею оповіді, по суті, − епіцентром новели, 

який задає її тему. Її випущення, спрощення граматичної структури в першому 

перекладі спричиняє інше стилістичне звучання: авторські тон, ритм, емоційність, 

атмосфера втрачаються. Другий переклад ускладнює синтаксичну структуру, 

заміняючи катафору підрядним означальним реченням, що створює дворівневе 
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складнопідрядне, яке повністю знищує легкість та природність вислову оригіналу. 

Загалом чітке, ритмічне речення М. Коцюбинського стає неповоротким і довгим 

висловлюванням, у якому одразу важко вловити зміст. Довга ускладнена обставина 

місця з подвійним прийменником "Von … aus", останній з яких стоїть у постпозиції, 

нетипова для описів у художній літературі, як і вся дієприслівникова конструкція 

"Von … betrachtet". Те саме стосується прислівника "offenbar". Третій переклад 

відтворює тон та ритм оригіналу. На схожі тактики натрапляємо й далі: 

Оригінал: "В глибокій тиші снували дерева біле мереживо гілок, наче 

збирались закинуть невід в глибокі води неба, де неясно тремтіли золотою 

лускою, мов рибки, зорі" [682, c. 107]. 

1951: "Das weiße Netz der Äste hob sich gegen den tiefblauen Himmel ab, und die 

Sterne flimmerten silbern" [701, c. 23]. 

1963: "In der tiefen Stille flochten die Bäume das weiße Spitzengewebe ihres 

Geästes, als beabsichtigten sie, ein Netz in die tiefen Gewässer des Himmels zu 

werfen, wo undeutlich, wie Fischlein mit ihren goldenen Schuppen, Sterne blinkten" 

[737, с. 150]. 

1980: "In tiefer Stille flochten die Bäume aus Zweigen ein weißes Spitzentuch, als 

wollten sie ein Netz in die tiefen Fluten des Himmels werfen, wo die Sterne in 

goldenem Schuppenglanz wie kleine Fische funkelten" [706, с. 15]. 

У першому перекладі випущені метафори й порівняння, котрі надають 

оригіналу поетичності й сприймаються як сильна антитеза між красою природи та 

трагізмом ситуації, таким чином, текст перекладу, як і в наведеному вище прикладі, 

симпліфіковано. Другий переклад звучить громіздко й складно, накопичення 

лексем, які частіше вживаються в науковій ("Geäst", "Gewebe", "Gewässer") чи в 

діловій мові ("beabsichtigen"), видається нам доволі дивним. На противагу цьому 

третій переклад зберігає всі компоненти поетичного висловлювання оригіналу.  

Окрім спрощень синтаксичної структури та симпліфікації образної системи 

оригіналу, в першому перекладі помічаємо й ідеологічні адаптації. Так, А. Бьольтц 

випускає образ натруджених рук матері й релігійну картину світу українського 
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селянина, котрий, хоч і зачаїв злість на Божу несправедливість, а все ж не 

сумнівається в Божій світобудові.  

Оригінал: "Хотів розказати ціле життя, всі свої кривди, отут, серед тиші, де 

дерева стояли, як свічки у церкві, на тих твердих руках, що скоро перед богом 

свідчити будуть про свою працю" [682, c. 108]. 

1953: "In dieser Stille, da ihn die Bäume wie Lichter in der Kirche umstanden, trieb 

es ihn, vor der Mutter sein ganzes Leben auszubreiten, ihr alle seine Vergehen zu 

erzählen" [701, с. 23]. 

1961: "Er wollte, an diese rauhen Hände geschmiegt, die bald vor Gott von ihren 

Mühen auf Erden Zeugnis ablegen würden, sein ganzes Leben, alle seine Kümmernisse 

berichten, hier in der Stille, wo die Bäume gleich Kerzen in der Kirche aufragten" [737, с. 

16]. 

1980: "An diese harte Hände geschmiegt, die bald vor Gott von des Lebens 

Mühsal zeugen würden, spürte er das Verlangen, sein ganzes Leben und Leiden hier in 

der Stille darzulegen, wo Bäume standen wie in der Kirche die Kerzen…" [706, с. 15]. 

Переклад "кривди" як "Vergehen" можна інтерпретувати як помилку 

А. Бьольтца в розумінні оригіналу. Окрім того, цей приклад є, на нашу думку, 

свідченням редагування другого перекладу для третьої антології, оскільки основа 

перекладного тексту залишається, але третя версія звучить природніше та ближче до 

атмосфери оригіналу: викреслено лексему "berichten", яка частіше вживається в 

діловому мовленні, довге "Kümmernisse" замінено на "Leiden", і завдяки цьому 

виникає часто вживаний в німецькій поетичній мові алітераційний парний вираз 

"Leben und Leiden". Можна стверджувати, що перекладач і / чи редактор третього 

перекладу глибоко занурився в переживання головних персонажів, експлікуючи ті 

значення, які вербально не виражені текстом оригіналу, але які розуміє читач 

першотвору: син відчув у момент прощання з матір'ю, серед тиші і спокою 

засніженого лісу, потребу щирої останньої розмови, наче перед лицем Всевишнього. 

Ці відчуття у третьому перекладі відтворене лексемою "Verlangen", хоча в оригіналі 

− "хотів". Так само посилено й розвинуто образ натруджених рук, що "свідчити 

будуть про свою працю", причому нейтральну лексему "праця" замінено лексемою з 
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набагато ширшою семантикою "Mühsal", що включає й семи "тяжка", "клопіт", 

"журба". Таким чином, перекладач підсумовує тяжке життя матері. Тому можна 

говорити про концептуальну адекватність третього перекладу.     

Що стосується вибору лексики для відтворення авторського стилю, то 

помічаємо спрощення і − відповідно − стилістичні зсуви у А. Бьольтца: стилістично 

марковані лексеми передаються гіперонімами − загальновживаними одиницями: 

Оригінал: "Тоді синові діти здавались дрібними, сліпнуче око все спочивало на 

білявих головках або ловило сердиті, прибиті нуждою обличчя невістки і сина, коли 

пропливали повз неї од дверей до печі. І вже з-за комина чулось, як бубоніли їх 

голоси" [682, с. 100]. 

1951: "Unter ihr hatten dann die kleinen Enkelkinder gespielt, und ihre allmählich 

erblindenden Augen hatten sich auf den blonden Köpfen ausruhen können. Sie hatte aber 

auch die bösen, von der Not zerfurchten Gesichter des Sohnes und der Schwiegertochter 

sehen müssen, die an ihr vorbei zum Tisch gegangen waren. Von dort hatte sie dann nur 

noch ihre Stimmen hören können" [701, с. 11]. 

1963: "Von dort waren ihr die Enkelkinder so klein erschienen, ihre vor Alter 

erblindeten Augen hatten leibevoll auf den Flachsköpfen geruht oder die verbitterten, vor 

Not und Verzweiflung gezeichneten Gesichter der Schwiegertochter und des Sohnes 

erfaßt, die von der Tür bis zum Ofen an ihr vorbeischwammen. Doch ihre Stimmen 

waren nur undeutlich zu ihr heraufgeklungen" [737, с. 138]. 

1980: "Klein waren da die Enkel gewesen, und das erblindete Auge hatte auf den 

hellblonden Köpfen geruht oder nach des Sohnes und der Schwiegertochter verdrossenen, 

von Not und Elend zerquälten Gesichtern gehascht, die an ihr vorbei von der Tür zum 

Ofen schwebten. Und dann war hinterm Ofen undeutliches Stimmengemurmel 

hervorgedrungen" [706, с. 5]. 

Ми вбачаємо проблему зовсім не в тому, що А. Бьольтц передає неточно деякі 

інформативні деталі (до печі – zum Tisch), змінюючи предмети чи показуючи 

ситуацію з іншої перспективи, навіть не в тому, що іноді в його перекладі 

трапляються помилки через нерозуміння певного місця оригіналу, а в тому, що 

багата образами, стилістично диференційована та філігранно відточена мова автора, 
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яка влучно й тонко зображає як побут, так і душевні порухи загнаного злиднями в 

кут простого й затурканого селянина, помітно спрощується й нейтралізується, 

перекладач переказує сюжет, але не відтворює майстерність і психологізм автора. 

Психологічно напружена новела втрачає частину свого драматизму та образності. 

Так, у наведеному вище прикладі А. Бьольтц ігнорує синекдоху (сліпнуче око 

спочивало), замінює стилістично марковані дієслова "пропливали" й "бубоніли" 

нейтральними й безбарвними "gegangen waren" (йшли), "ihre Simmen hören können" 

("можна було чути їхні голоси").   

Другий, а ще більшою мірою − третій переклад намагаються наблизитися до 

мовлення й атмосфери автора: багатство авторського висловлювання відчувається 

завдяки кращому добору еквівалентів чи аналогів, диференційованішій лексиці, а 

також відтвореному складному синтаксичному малюнку. У передачі образів усе ж 

помічаємо ухил до сентименталізму, що проявляється у використанні демінутивів 

там, де відповідно до авторського замислу їх бути не може: 

Оригінал: "Поможи, сину ... одвези в гай... Тепер зима, швидко застигну..." 

[682, c. 103]. 

1951: "Hilf mir, mein Sohn!" widerholte sie. "Fahr mich in den Wald! Jetzt ist 

Winter, da werde ich rasch erfrieren" [701, с. 16]. 

1963: "So hilf mich doch, mein Söhnchen … Jetzt ist es Winter, da werde ich 

schnell erfrieren…" [737, с. 143]. 

1980: "Hilf mir, Söhnchen. Bring mich in den Wald. Jetzt ist Winter, ich bin schnell 

erfroren" [706, с. 10]. 

Як згадувалося, демінутиви нетипові для німецького узусу, можемо лише 

припустити, що, вживаючи їх, перекладач / редактор намагається відтворити 

український колорит, хоча не завжди вдало: 

До характерних стратегій В. Плакмеєра віднесемо часову стилізацію: 

темпоральний колорит він створює за допомогою застарілих морфологічних форм: 

"Ihr sagtet", "Wenn du mir doch hülfest", хоча в оригіналі спостерігається лише 

природній колорит, швидше територіальний, аніж темпоральний, котрий 

проявляється в назвах предметів одягу, страв, свят та форм звертання. Більшість із 
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них передається обома перекладачами за допомогою гіперонімів, тобто способом 

нейтралізації. І лише деякі транскрибуються. 

Зображення життя бідної української сім'ї, побуту та взаємовідносин між 

членами родини викликають особливі труднощі для перекладачів: 

Оригінал: "− Ох-ох!.. Де та смерть моя ділась!.. 

− Нема на Вас сконання! Не дають спати... – сердито бурчить 

невістка ... 

− Не-ма! – говорить баба у тон невістці..." [682, с. 101]. 

1951: "Ach, ach! Wo bleibt nur der Tod?" 

"Halt den Mund, und laßt uns schlafen!" brummt die Schwiegertochter… 

"Ach!" stöhnt die Großmutter wieder…" [701, с. 12]. 

1963: "Ach-ach!... Wo ist nur mein Tod geblieben?!..." 

"Sie sind noch immer nicht krepiert! Lassen einen nicht ruhig schlafen…", 

brummte dann die Schwiegertochter erbost… 

"Noch immer nicht!" stimmt die Alte der Schwiegertochter bei…" [737, с. 139]. 

 1980: "Ach, ach! Wann kommt der Tod auch zu mir?" 

"Gewiß überhaupt nicht mehr… Keine Ruhe laßt Ihr einem…" brummt die 

Schwiegertochter gehässig… 

"Ja, überhaupt nicht" pflichtet ihr die Großmutter bei…" [706, с. 6]. 

Слід звернути увагу, що навіть при неприязному ставленні членів родини один 

до одного традиційне звертання на "Ви" зберігалося в українському селі ще й у 

другій половині ХХ століття. Грубе "Halt den Mund" та звертання на "ти" в першому 

перекладі змінює регістр та переводить атмосферу взаємовідносин у гранично грубу 

й відверто ненависну, що не зовсім характерно для хай і доведеної до відчаю, але 

богобоязної української родини, де шанобливе ставлення до батьків належить до 

найважливіших цінностей і де те, "що люди скажуть", часто переважає над іншими 

резонами. Очевидно, через це третій переклад відходить від оригінального виразу і 

пом'якшує висловлювання невістки, випускаючи лайливе "Нема на Вас сконання". 

Відтворення в цьому перекладі звертання через застарілу німецьку форму 

ввічливості "Ihr" абсолютно виправдане, воно зберігає як часовий колорит, так і 
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адекватно відтворює сцену оригіналу. Вжита у другому перекладі форма ввічливості 

"Sie" не передає часового колориту і вступає у дисонанс із лексемою "krepieren", що 

належить до вульгарної лексики. У перекладі А. Бьольтца син також звертається до 

матері на "ти", другий переклад зберігає, в основному форму "Sie", а третій − "Ihr".  

Це свідчить про відмінності у традиціях і побуті, не взятих до уваги 

перекладачами перших двох версій, а також про власну інтерпретацію ставлення 

невістки до свекрухи, яка й проявляється в непослідовності відтворення форм 

звертання у третьому перекладі. 

Цікаво звернути увагу й на те, як перекладачі відтворюють тематику казок, які 

оповідала баба внукам: 

Оригінал: "Рот розкривався […] і в ньому шипіли слова – щось про царенка, 

злото, дорогі страви […] і баба кінчала про інше – про кобилячу голову або рись-

мати" [682, c. 102]. 

1952: "Der Mund öffnete sich […] und Worte, die irgendein Königssohn von Gold 

und kostbaren Speisen gesprochen, fielen heraus […] und es kam etwas anderes: die 

Geschichte vom Stutenkopf oder von der Königstochter, die in einen Frosch 

verzaubert worden war" [701, с. 14]. 

1963: "Ihr Mund öffnete sich […] und Worte von irgendeinem Königssohn, von 

Gold und teuren Speisen zischten darin. […] und die Alte endete mit ganz etwas anderem 

− erzählte vom Pferdekopf oder vom Froschkönig" [737, с. 141]. 

1980: "Der Mund tat sich auf […] und zischende Worte kamen heraus von einem 

Zarewitsch, von Gold und von herrlichen Speisen. […] und die Großmutter schloß mit 

etwas ganz anderem – einem Pferdekopf oder einer bösen Stiefmutter" [706, с. 7]. 

Виникає запитання: чому в усіх трьох перекладах замінено образ "рись-мати" 

на "царівну-жабу", "жаб'ячого короля" чи "злу мачуху"? Образ "рисі-матері" є одним 

зі старовинних слов'янських міфічних образів, але його ми не знайшли серед 

німецьких чи германських казкових істот. Якщо заміни у двох останніх перекладах 

можна вважати одомашненням (образи мачухи і жаб'ячого короля наявні, 

наприклад, у казках братів Грімм, як і образ кобилячої голови), то першу заміну 

доводиться вважати "русифікацією", адже образ царівни-жаби є лише в російській 
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казці, яка, по суті, так само чужа для німецького читача, як і "рись-мати". Імовірно, 

перекладач брав до уваги той факт, що з російської в Німеччині було перекладено 

досить багато літератури, у тому числі й казок, які в процесі зближення російської 

та німецької літератур стали добре відомими для німецьких читачів. Таким чином, 

наче мимохідь – через зросійщені оніми ("Mikita" у двох перших перекладах, але 

"Mykyta" в третьому) чи російських казкових персонажів (Königstochter-Frosch, 

Zarewitsch) переклади з української втрачають свою специфіку, національну 

своєрідність, що яскравіше проявляється в перекладі 1953 р.  

Деякі фразеологічні одиниці перекладачі експлікують, і ця експлікація свідчить 

про нерозуміння таких одиниць. Так, досить відмінна перекладацька інтерпретація 

стану головного персонажа спостерігається в усіх трьох перекладах: 

Оригінал: "Вона з жалю кривалась, бурчала, їй до сліз молочка хтілось, хоч 

знала, що його навіть слаба дитина не бачить" [682, с.101]. 

1951: "Der Wunsch nach Milch quälte sie so, daß sie anfing zu weinen – obwohl 

sie wußte, daß auch die kranke Enkelin keinen Tropfen zu sehen bekam" [701, с. 13]. 

1963: "Gekränkt wand sie sich und murrte, sie fühlte so ein brennendes 

Verlangen nach Milch, obgleich sie wußte, daß nicht einmal ihr krankes Enkeltöchterlein 

einen Tropfen davon zu sehen bekam" [737, с. 140]. 

1980: "Sie krummte sich und schimpfte, ihr Herzenswunsch war ein bißchen 

Milch, auch wenn sie wußte, daß nicht einmal die kranke Enkeltochter welche zu sehen 

bekam" [706, с. 7]. 

Вираз "до сліз хтілось" трансформується в перекладах у "що вона починала 

плакати", "жагуче бажання", "сердечне бажання", тобто стилістичні зсуви помітні в 

усіх версіях, як і в наступному уривку, де експлікація відношень між реченнями стає 

основою для стилістичного зсуву: 

Оригінал: "Мусила баба злазити з печі: онука заслабла і потребувала тепла. А 

що не було місця на лаві у тісній хаті, послалась баба долі" [682, с.100]. 

1951: "Die Großmutter hatte den Platz am Ofen räumen müssen, denn die Enkelin 

war krank geworden und brauchte Wärme. Auch auf den Bänken der dunklen Hütte war 



 

 

208 

 

kein freies Plätzchen mehr, und so bereitete sich die alte Frau ihre Liegestatt auf dem 

Fußboden" [701, с. 11]. 

1963: "Die Großmutter sah sich gezwungen, vom Ofen herunterzukriechen: Ihre 

kranke Enkeltochter brauchte Wärme. In der engen Hütte war für die Großmutter kein 

Platz mehr auf den Schlafbänken, daher legte sie sich auf den Fußboden" [737, с. 138]. 

1980: "Die Großmutter mußte vom Ofen herunter, die kranke Enkeltochter brauchte 

Wärme. Auf den Bänken der engen Kate war kein Platz mehr, und so legte sich die 

Großmutter auf den Fußboden" [706, с. 5]. 

Лише остання версія адекватно відтворює авторський ритм, акцентовану 

лаконічність у зображенні драматичної ситуації, яка є зав'язкою новели. 

Багатослівність перекладу 1963 р. повністю знищує драматизм ситуації, так само як 

і використання в першому перекладі демінутива та трьох сполучників: полісиндетон 

замість асиндетону знищує ту напруженість, яку заклав у короткому реченні автор.   

Для об'єктивності та верифікації нашого аналізу було залучено носіїв німецької 

мови. Після прочитання лише версії 1951 р. вони відзначали "зворушливість 

змалювання", "легкість вислову", "коректність перекладу з мовної точки зору", 

"поетичність". Після прочитання версії 1963 р. носії мови звертали увагу на 

"хвилюючий сюжет", "певну недолугість", "технічність" висловлювання. Версію 

1980 р. порівняно з попередніми інформанти оцінювали як "мовно кращу, але із 

деякими стилістичними недоречностями", помічали "відсутність плинності". Після 

порівняння трьох версій читачі визнавали, що переклад 1951 р. набагато простіший 

у висловлюванні, припускали, що це може бути пов'язаним із віддаленістю від 

оригіналу,  але через деяку непластичність мови перекладу 1980 р. усе ж віддавали 

перевагу першому перекладу та вважали, що простіше висловлювання звучить 

автентичніше. Натомість поетична мова другого перекладу − штучно, ускладнено. 

Це дає нам підстави говорити про інакшість у сприйнятті емоційно напруженої 

літератури сучасним німецькомовним та українським читачем, про що згадувалося 

вище (див. зауваження А. Вольдана про "патетичність" творчості О. Грицая).  

Із наведеного вище аналізу випливають такі висновки: переклад повоєнних 

років поряд із літературним трансфером забезпечував трансфер ідеології, де 
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авторський стиль спрощувався, допускалися випущення концептуально важливих 

образів, риси національного світогляду й культури не бралися до уваги, а мета 

перекладу − зображення вражаючої бідності дореволюційного села − 

виправдовувала адаптації. Незважаючи на простоту висловлювання та втрати, твір 

високо оцінюється читачами, що свідчить про непомітність маніпуляцій для 

широкого загалу. У перекладі 1963 р. зроблено спробу відійти від симпліфікації 

художнього твору, але досить слабка орієнтація перекладача у вихідній культурі 

разом з буквалізмом у відтворенні складних синтаксичних структур оригіналу 

надали текстові перекладу неприродного звучання. Переклад 1980 р. засвідчує 

велику кількість редакторських правок і підтверджує важливість міжкультурної 

компетенції перекладача / укладача / редактора, але з погляду рецепції іномовного 

читача доводить домінування критерію плинності та єдності стилю над критерієм 

вірності оригіналу.  

Порівнявши наші висновки з міркуваннями сучасних дослідників, 

переконуємося, що до 70-х рр. переклад безпосередньо підпорядковувався 

вирішенню суспільних (політичних) завдань, і лише поступово почалися зміни, які 

дали гравцям перекладацького поля більшу свободу художньої творчості. На думку 

німецьких соціолінгвістів, спостерігається суттєва різниця між культурною 

політикою у 60-і та 80-і роки, зокрема лібералізація поглядів у останню епоху 

існування НДР, яка базувалася на зміні політичної еліти та бажанні стати 

"культурною нацією" [560, с. 1781]. Саме це й помітно при порівнянні антологій. 

Якщо в час видання першої мистецтво мало "пропонувати знання та об'єктивно 

відображати реальність", то в час видання другої "керівництво країни вже заявило 

про гнучкіше ставлення до літератури та виявило готовність акцептувати 

різноманітні форми та вияви мистецтва" [609, с. 134]. Таким чином, перекладацькі 

рішення навіть на мікрорівні підтверджують залежність перекладацької діяльності 

від суспільних процесів. 
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2.4.6. Діалектика частини і цілого у перекладах української літератури  

На українсько-німецькому перекладацькому полі 70-80-х років були досить 

продуктивними кілька родин перекладачів. Це − Трауте і Ґюнтер Штайни, 

Інґеборґ і Олег Коліньки, меншою мірою − Елізабет і Владімір Вонзіатскі. На 

жаль, про них відомо не багато, оскільки в книгах жодних даних про перекладачів, 

окрім прізвищ, не подавалося.  

Подружжя Коліньків можна вважати одним із прикладів перекладу в тандемі 

− носій вихідної мови та носій мови перекладу взаємно доповнюють один одного, 

забезпечуючи як розуміння оригіналу на лінгвокультурному та 

соціопрагматичногму рівнях, так і природність мови перекладу. Таких тандемів в 

історії українсько-німецького перекладу було і є декілька. З аналізу їхніх текстів, які 

вже опубліковані, зробити висновки про окрему особистість у тандемі та її внесок у 

певний перекладний текст досить важко, тому обмежимося розглядом окремих 

перекладознавчих аспектів, котрі продемонструють ставлення перекладачів до 

чужості оригіналу. 

Коліньки перекладали твори російської (А. Черкасов, Ільф та Петров, 

С. Алексієвич), української (В. Дрозд, В. Шевчук, О. Вишня, О. Довженко) та 

білоруської (У. Караткевич) літератури − авторів різних епох та напрямків. З нашої 

точки зору, це наклало певний відбиток на їхню перекладацьку працю, оскільки в 

перекладах нівелюються авторські особливості, а натомість проступає більш 

стандартизована німецька літературна мова. 

У перекладі Коліньків вийшла книга оповідань Є. Гуцала та Г. Тютюнника "Der 

Weg aus der Kindheit. Zwei ukrainische Erzähler" (1977). Аналізуючи її, Д. Петренко 

високо оцінює роботу перекладачів, які відтворили художньо-мистецькі достоїнства 

творів та особливості поетичного стилю обох українських новелістів, але разом з 

тим і критикує випадки неадекватності в перекладі. Дослідник вважає, що "коли 

потрібно було вникнути в народну мову, перекладачі обмежилися переказом 

змісту", однак труднощі передачі специфіки сільського життя, на думку 

Д. Петренка, "можна було б подолати, не лише наполегливо працюючи зі 

словниками, але й вивчаючи саме життя українського села" [250, с. 175-177]. 



 

 

211 

 

Рецензент має зауваження й щодо відбору текстів, особливо, що стосується творів 

Є. Гуцала, представленого в збірці переважно ранніми оповіданнями. Оскільки 

твори для перекладу відбирав Р. Ґебнер, котрий і сам досліджував творчість 

Є. Гуцала, то він – очевидно – керувався своїми висновками щодо ліричних образів 

природи Є. Гуцала та інших авторів його покоління, при цьому, по суті, вступивши 

в дискусію з тими, хто вимагав від літератури лише зображення соціальних та 

класових тем, і стверджуючи, що вибір теми природи та села як місця зображення – 

"це не відхилення від конфліктів буремного розвитку всіх суспільних сфер, цей 

вибір визначається головно власними знаннями матерії, а ще більше – можливістю в 

знайомому оточенні глибше проникнути у власну сутність людини, відчути її 

моральні цінності і знайти, таким чином, відповідь на питання, що дає їй сили, […] 

показати внутрішнє багатство простої людини" [425, с. 793].   

Проаналізуємо перекладацькі рішення Коліньків на матеріалі оповідання 

"Дивак" Григора Тютюнника, опублікованого у згаданій вище збірці. Перше, що 

впадає в очі у творі − близькість автора до свого маленького героя з його дитячим 

світосприйняттям, первинним почуттям справедливості, чистотою душі, 

закоханістю в природу. Відповідно, мова твору проста, природна, з ноткою ліризму. 

Вона надає оповіданню особливого звучання, яке нагадує незамулене джерело. До 

інваріантів перекладу ми віднесемо просторіччя, еліпси, редукції, діалектизми, 

тобто маркери розмовного стилю. У перекладі ця розмовна мова звучить 

офіційніше, унормовано, мовлення хлопчика, яке передає відтінки його настрою та 

душевних переживань, відтворюється нормативною літературною мовою, повними 

реченнями та, відповідно, складнішими висловлюваннями:  

− Я так не xо'! 

− Як це так? 

− Гирунчика отого не хо' 

малювати. 

− Чому? 

− Дятла хочу... 

[тут і далі: 691, с.2]. 

"So was will ich nicht!" 

"Was willst du nicht?" 

"So einen Topf zeichnen" 

"Warum denn nicht?" 

"Weil ich lieber einen Specht 

zeichnen möchte" [714, с.148]. 
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Як бачимо, мовлення вчительки та хлопчика істотно відрізняється за своїм 

стилем в оригіналі, але воно звучить в перекладі однаково. Дивак Г. Тютюнника 

говорить по-дитячому, неповними реченнями, не закінчує слова; дивак, зображений 

перекладачами, висловлюється ординарно, сухо, граматично правильно. Те саме 

стосується й мовлення інших персонажів, напр.: "Забейкався ти, − сказав Федько і 

почав обминати Олесеві пальтечко" − "Guck mal, du bist ja ganz naß" sagte Fedko 

und strich über Oles' Mantel" [714, с.149], а також авторського мовлення: "Дивись, 

хата виходить, з бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши 

дзьоба ножицями". − "Auf einmal wird ein Haus draus (розм.), aus dem Schonrstein 

guillt (поет.) Rauch, auf dem Zaun kräht (нейтр.) der Hahn, den Schnabel weit geöffnet 

(нейтр.) wie zwei Scherenspitzen" [там само, с.143]. 

З кількох маркерів розмовного стилю в наведеному вище перекладі не 

збережено жодного, перекладачі лише раз вдаються до компенсації, ввівши в текст 

редуковану форму "draus", але водночас використовують лексему високого стилю 

"quillt", яка мала б, очевидно, прислужитися для відтворення ліричності опису. 

Лише іноді в перекладі відтворюється розмовний стиль: "Ось підожди, я матері 

скажу!" − "Na warte, ich sag's der Mutter!", як у цьому випадку завдяки фонетичної 

редукції.  

Образи, створені за допомогою метафор, в основному зберігаються, хоча 

помітні експресивні зсуви через передачу стилістично маркованих елементів 

стилістично нейтральними або дескриптивними:  

"З бовдурів дим угору тополиними стовпами. Повітря пахне торф'яним 

духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, 

виграючи на сонці блискучими хвильками, − там б'ють джерела; а праворуч, на 

мілині, де лід міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, цьворохкає од берега 

до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломин цівками 

цебенить вода і заливає плесо. 

− Ей, Олесю! − кличуть з гурту. − Гайда з нами подушки гнуть!" 

"Pappelstämmen gleich, stieg steiler Rauch aus den Schornsteinen. Es roch nach 

Torf und frühlingshaft nach feuchtem Weidenholz. Links von der Brücke lagen dunkle 
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Wuhnen, in denen sich das Wasser leise kräuselte und in der Sonne blitzte – dort waren 

Quellen. Rechts von der Brücke, wo das Wasser flacher und das Eis daher fester war, 

tummelten sich Massen von Schulkindern. Das Eis bog sich, krachte von Ufer zu Ufer, 

bauschte sich auf wie eine Leinwand überm Heuhaufen, wenn der Wind wehte. An den 

Bruchstellen strömte das Wasser in kleinen Bächen aus und ergoß sich über das Eis. 

"He, Oles", riefen ein paar Jungs. "Mach mit, wir trampeln das Eis auf!" [там 

само, с.145]. 

У наведеному уривку скрите порівняння "тополиними стовпами" відтворене 

еквівалентом, метафора "пахне торф'яним духом" спрощується до "пахне торфом", у 

порівнянні "мов ковдра на сіні" відбувається розвиток образу завдяки доповненню 

"коли віє вітер", а фразеологізм "подушки гнуть" есплікується за допомогою 

дієслова "auftrampeln", не зафіксованого у словнику, похідного від "trampeln" − 

"гупати, бити ногами". На жаль, багато яскравих фразеологізмів втрачено, через це 

мова перекладу стає стандартнішою та біднішою: "А ті, хто вчився через пень-

колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде". − "Und die Schwachen 

freuten sich, daß ihr Trupp sich vergrößerte" [там само, с.147] 

Збіднення мови перекладу відбувається і через те, що узус української мови 

характеризується ширшим діапазоном у можливостях звертання та нюансування 

стосунків, аніж узус німецької мови, що можна спостерігати в наведеному нижче 

прикладі: 

Гляди ж, сину, річкою не йди. 

А чого ото ти, парубче, не йдеш до 

школи? 

Hörst du, Junge, geh nicht auf dem Fluß lang 

[там само, с.143] 

Warum gehst du nicht in die Schule, Junge? 

[там само, с.144] 

Перекладачі нейтралізують експресивні звертання, не ідентифікуючи 

конотативних значень, у цьому випадку − іменника "парубче", що дає підставу 

говорити про емоційні зсуви.  

Можемо спостерегти й відхилення в когезії: заголовок першотвору "Дивак" 

стає стержнем оповіді, його використано і в заголовку, і в самому оповіданні, про 

його значення розмірковує головний персонаж, цю лексему засвідчено й в оцінці 
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дорослих. Окрім самої лексеми, зустрічаються похідні від неї. У перекладі заголовок 

звучить як "Einzelgänger", у самому ж тексті зустрічається лексема "Kauz", а похідні 

"дивакувате" й "дивний" передані то іменником "Einzelgänger", то описово ("той, що 

робить все сам"):  

Дітвора сміється: дивак…. 

−А ото, мабуть, Наталчин, − кажуть біля 

тину, помітивши Олеся. − Ба яке 

смирне... 

− Еге, воно якесь дивакувате... 

− Діду, чого про мене кажуть − дивак? 

− Невстріливий, значить. Дивний єси. 

Kauz! … [там само, с.145]  

Das issn ganz Friedlicher … 

Ja, 'n kleiner Einzelgänger [там само, 

с.149] 

Großvater, was ist ein Einzelgänger? 

Na, einer, der viel allein ist, der alles 

allein macht [там само, с.149]. 

Вважаємо, що лексему потрібно було повторити, інакше текст втрачає свою 

зв'язність та характерну ознаку авторського стилю, яка мала б бути інваріантом 

перекладу. Проблеми з когезією відчуваються і при розширенні образу, коли 

перекладачі відтворюють "соснину" "сосновим лісом": 

В селі ледь вечоріє, а в сосні вже 

крони зімкнуло пітьмою. 

По той бік сосни чути: сани 

скриплять, коні ширхають і голос 

діда Прокопа: 

− А но-но! 

Уздрівши Олеся, дід натягає віжки. 

− Сідай, внуче, по солому поїдемо. 

Im Dorf dämmerte es erst, während die 

Finsternis im Kiefernwald schon 

Baumkronen zu einer dichten Kuppel 

zusammenrücken ließ.  

Auf der anderen Seite des Waldes 

knirschte ein Schlitten durch den Schnee, 

Pferde schnaubten, und Großvater Prokip 

rief: "Hüa-hüa!" 

Als er Oles sah, zog er die Zügel an.  

"Steig auf, Jungchen, wir holen Stroh" 

[там само, с.149]. 

Словник української мови подає другим значенням слова "сосна" "Сосновий 

гай, ліс; сосняк". Але контекст обмежує це поняття: у першотворі не йдеться про ліс, 

а про кілька дерев, маленький гайок, посадку, відповідно, в перекладі втрачається 
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логіка: сосновий ліс виявляється надто маленьким, оскільки з його другого боку 

чути голос дідуся, і сам дідусь з'являється тут же.  

Цікаво, що єдиний ідеологічний посил оригіналу в перекладі повністю 

випущено. Це можна пояснити тим, що книга планувалася для молоді, і в самому 

оригіналі це речення вибивається з ліричного тону оповіді: 

"А сьогодні, діти, ми будемо малювати 

[…] перегнійний горщечок. Завдяки 

цим горщечкам передові колгоспи 

нашої країни..." Потім вона дістала з 

портфеля гирунчик і урочисто 

поставила на стіл. 

"Und heute, liebe Kinder, wollen wir einen 

Blumentopf zeichnen". Sie holte einen Topf 

aus ihrer Aktentasche und stellte ihn 

feierlich auf den Tisch [там само, с.147].  

У цьому випадку можемо говорити про прагматичну адаптацію. До інших 

випадків прагматичної адаптації відносимо: 1) уніфікацію синонімічних лексем із 

різним стилістичним забарвленням, у тому числі діалектизмів: горщик, гирунчик − 

(Blumen)topf; 2) адаптацію соціокультурних маркерів, у даному оповіданні − 

системи оцінювання: "Я поставлю тобі двійку" − "Dafür bekommst du eine Vier"  

3) адаптацію вигуків та звуконаслідування:  

− А вчителька сердилась, як ти 

пішов... ги-ги... страх! 

Потім ударив себе книжками по 

гузенцю, крикнув: "Гат-тя-вйо!" − 

і подався до річки трусити ятері. 

"Die Lehrerin war vielleicht wütend, als du 

abgehauen warst… hi-hi… o Mann!" 

Dann schlug er sich mit den Büchern auf de 

Hintern, rief "Hühott!" und rannte zum Fluß, 

um fremde Netze zu durchstöbern [там само, 

с.150] 

Такі адаптації є, безсумнівно, виправданими рішеннями, які свідчать про 

перекладацький досвід і орієнтацію на культуру реципієнта. 

До проблемних явищ оригіналу належить ритм прози Є. Гуцала, який має свою 

специфіку, яка − особливо чітко це проявляється в аналізованому оповіданні − бере 

витоки з українських народних казок. Про це свідчать короткі односкладні або 

неповні двоскладні речення на кшталт "Забажав – вийшов", демінутиви, ономатопея. 

Перекладачі, уважно ставлячись до відтворення змісту та образів, не вважали, 
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очевидно, інваріантом перекладу синтаксично-ритмічний малюнок. З іншого боку, 

такий малюнок не властивий німецьких казкам, тому переклад будується з 

повноцінних речень, перекладачі експлікують зв'язки між реченнями, додаючи 

сполучники та інші текстотвірні елементи. Звичайно, українська мова має 

можливості для природного вживання коротких граматичних структур – вона може 

обходитися неповними реченнями, німецька ж потребує повноцінних підмета і 

присудка, що приводить до ускладнення легкого ритму оригіналу при перекладі: 

І ввижається Олесеві маленька хата 

під кущем водяної папороті, а в тій 

хатці − він біля віконця сидить, 

рибку стереже. Забажав - вийшов. 

Ніхто тебе не займе. Іди куди 

заманеться. Ось карасик пливе. Цап 

його за пірце: "Добридень, дядьку! 

Як поживаєте?" 

Oles träumte von einer Hütte unter buschigem 

Flügelfarn. Er sitzt am Fenster und paßt auf 

die Fische auf. Wenn er will, kann er 

rausgehen, und keiner sagt was dazu. Er 

kann gehen, wohin er will. Da schwimmt eine 

Karausche vorbei. Er packt sie an den 

Rückenflossen. "Guten Tag, Tantchen! Wie 

geht es Ihnen?" [там само, с.146] 

− Не бий, − благає Олесь. − Бачиш: 

важко. 

"Schlag sie nicht", bat Oles. "Du siehst 

doch, wie schwer sie ziehen müssen" [там 

само, с.149]. 

Як можна помітити в цьому та наведених вище прикладах, короткі, стислі 

речення Г. Тютюнника часто перетворюються в перекладі на довгі, іноді − 

складнопідрядні. Перекладацькі зрушення щодо ритму тексту змінюють і його 

когерентність: 

Десь неподалік чути: цюк-цюк-цюк, 

− дятел порається. Олесь 

нахиляється, крекче, пильно 

мружить око. Пальтечко в нього 

товсте, а сам тонкий; важко 

нахилятись: дух спирає, під очима 

набряка, тому кожен сучок птицею 

вздрівається. 

Ganz in der Nähe klopft ein Specht … poch-

poch-poch. Oles beugt sich ächzend vor und 

äugt aufmerksam um sich. Sein Mantel ist 

aus dickem, grobem Stoff, da fällt es einem 

kleinen, schmächtigen Jungen wie ihm 

schwer, sich vorzubeugen. Sein Atem geht 

keuchend, die Augen quellen vor, so daß 

ihm jeder Ast wie ein Vogel vorkommt [там 
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само, с.149] 

Бачимо, що автор змальовує сцену короткими мазками, ритм, створений 

асиндетоном із коротких сурядних речень, відповідає незграбним рухам хлопчика в 

товстому пальтечку. У перекладі цей ритм збивається через уживання сполучників 

"і", "тож", "як", "так що", і введених порівнянь. 

Таку саму тенденцію ми помічаємо і в наступному уривку, де перекладачі 

розширюють структуру, роз'яснюючи образ, через що зникає стислість і виразність 

авторського висловлювання: 

Зачувши людину, дятел перестав 

цюкати, повів гартованим дзьобом з 

боку в бік і націлив його на Олеся: 

чого тобі тутечки? 

Коли ж учителька зупинилася біля 

його парти, із зошита на неї, 

презирливо примруживши око, 

дивився дятел: чого тобі тутечки? 

Als der Specht den Jungen hörte, stellte er sein 

Klopfen ein, drehte den rostroten Schnabel 

nach allen Seiten und richtete ihn auf Oles, als 

wollte er sagen, was hast du hier zu suchen? 

[там само, с.144]. 

Als jedoch die Lehrerin vor seiner Bank 

stehenblieb, sah ihr von seinem Blatt ein 

Specht mit verächtlich zusammengekniffenen 

Augen entgegen, so als wollte er sagen: Was 

willst du hier? [там само, с.147]  

Звичайно, в цьому прикладі авторський повтор є важливим композиційним 

елементом: уявна фраза "Чого тобі тутечки?", яку головний персонаж вкладає у 

дзьоба дятлові, стає сконцентрованим вираженням дитячого захоплення світом 

природи. Цей образ дятла та його фраза поєднують частини новели і слугують 

важливим інструментом когезії. Шкода, що перекладачі цього не помітили та не 

відтворили повтор, що підтверджує думку про їхню прив'язку до відтворення тексту 

на мікрорівні, та недостатню увагу до макрорівня як такого. На жаль, така картина 

не була поодинокою у перекладах з української. 

Загальна тенденція, яка спостерігається у більшості тогочасних перекладів з 

української, пов’язана з нерозкриттям концептів / лінгвокультурем, важливих для 

поетики твору, для розуміння авторської зануреності у ментально-культурні начала 

українства, зрештою з втратою того асоціативного шлейфу, який супроводжує 
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образи твору і може прочитуватися лише носієм української культури. Поданий 

нижче приклад із оповідання О. Довженка свідчить про відтворення поверхневого 

рівня першотвору, але втрату усього під- і затексту:   

"Хочеться кожне слово помити в українській криниці, де дівчина воду брала, і 

поставити слова чистими рядами, щоб незабутнє вигравало в них, як сонце на 

великдень" [673, с. 248] – "Man mußte jedes Wort im ukrainischen Brunnen waschen, 

aus dem die Mädchen Wasser holen, und die Worte zu reinen Reihen fügen, damit das 

Unvergessliche darin strahle wie die Sonne zum Osterfest" [706, с.162]. 

Подвійний зміст "української криниці", з якої бере воду героїня оповідання 

"Незабутнє“, та з якої дівчата напувають козаків у низці українських пісень ("там 

дівчина воду брала, чорнобрива молода"), простежується як алюзія у сюжеті 

першотвору, але в перекладі втрачає цей підтекст та інтертекстуальні зв’язки з 

іншими творами вихідної літератури. На основі низки подібних перекладів 

переконуємося, що трансфер української літератури у радянський час за допомогою 

перекладів був досить обмеженим. 

 

2.4.7. Вплив політичних чинників на рецепцію перекладу: українська 

література у ФРН   

На противагу широким зв'язкам НДР із Радянським Союзом, у Західній 

Німеччині довгий час намагалися представити Україну та її літературу лише окремі 

особистості, серед них − останній "старий австріяк", виходець із Галичини Ганс Кох, 

українські науковці діаспори, які розпочали свою діяльність ще до війни, зокрема 

Дмитро Чижевський та Іван Мірчук, а також представники молодшої хвилі еміграції 

− Юрій Бойко-Блохин, Юрій Шерех, Олекса Горбач, українські письменники Ігор 

Костецький, Михайло Орест, Юрій Косач та лише окремі перекладачі, точніше – 

перекладачки, Марія Мірчук, Елізабет Коттмаєр і Анна-Галя Горбач.  

Більшість українських емігрантів бачили своє призначення в підтримці 

українського культурного та наукового життя і − як і покоління після Першої 

світової війни − досить слабо виходили на загальнонімецьку літературну чи наукову 

сцену. Варто згадати, що українці створили низку своїх організацій, наприклад МУР 
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(Мистецький український рух у Мюнхені), з Праги було перенесено до Мюнхена 

Український вільний університет, а екстратериторіальними центрами українства 

стали після війни Мюнхен, Реґенсбурґ та Ауґсбурґ, тобто великі баварські міста. 

Деякі науковці, що досліджували творчість повоєнних українських 

письменників-емігрантів, висували тезу про створення "літературного гетто" – 

"українства як замкненої в собі спільноти, що, боячись утратити ідентичність, 

оминає шляхи інтеграції в інокультурний контекст" [12, с. 168]. На нашу думку, 

мету наближення до європейської літератури та науки українські діячі все ж ставили 

перед собою і про це неодноразово заявляли, але сама західноєвропейська спільнота 

не була готовою до зближення. Тому зусилля українських у Німеччині, спрямовані 

на створення мистецького діалогу з європейською літературою та збереження 

національної ідентичності, не завжди мали успіх [порівн.: 339, с. 47]. Ю. Шерех 

вважає, що бажання цих авторів творити в межах національно-екзистенційного 

напряму змушувало їх відчувати свою відокремленість від єдиного європейського 

літературного руху [331, с. 152], але, на наше переконання, до уваги потрібно брати 

також і другу сторону − рецептивну, якою могла б стати німецькомовна спільнота, 

проте довгий час реципієнтом творчості українців вона не ставала.  

Тому після Другої світової війни в Західній Німеччині можна спостерігати 

тільки поодинокі згадки про українську літературу: за 15 повоєнних років на 

перекладацькому полі з'явилися всього лише кілька книг, які ми коротко 

розглянемо. 

Реґенсбурзьке видавництво "Ukrainische Kultur" при МУРі опублікувало 

тоненьку книжечку з оглядом української літератури поета та письменника Юрія 

Косача "Ukrainische Literatur der Gegenwart" (1947). Юрій Косач (1908-1990) був 

членом правління МУРу і в ці роки багато друкувався українською мовою, 

тематизуючи проблеми української еміграції. Його праця стала, по-суті, першим 

німецькомовним оглядом української літератури після війни [505, с. 3]. Автор 

розглянув історію розвитку української літератури, називаючи низку імен сучасних 

йому письменників і порівнюючи українську материкову та еміграційну літературу. 

А. Вольдан, приписуючи цій роботі чітку ідеологічну та політичну точку зору (з чим 
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ми не можемо погодитися, оскільки Ю. Косач не виявляє чіткої політичної позиції, 

як це спостерігатиметься пізніше в низці робіт українських емігрантів), вважає, що 

ця книжка доводить, "як швидко еміграційні кола налаштувалися на те, що саме 

вони є представниками та посередниками в поширенні своєї культури на чужині і 

для чужинців, ще перед тим, як українською літературою почала займатися німецька 

славістика" [652, с. 624]. На нашу думку, навпаки, діаспора довго ставала на ноги та, 

скерована на облаштування свого життя на чужині й першочергову розбудову 

українських товариств та об'єднань заради згуртування громади і розвитку 

українського культурного життя, якраз дуже довго не могла дочекатися інтересу з 

боку німецьких славістів.    

У 1948 р. в Ауґсбурзі "українець за переконанням" (оскільки петербуржець), 

літературознавець, член Мистецького українського руху, професор УВУ в Мюнхені 

Володимир Державин (1899−1964) видав першу повоєнну збірочку української 

поезії у власному перекладі "Gelb und Blau: Moderne ukrainische Dichtung in 

Auswahl". Ця антологія вийшла друком в українському видавництві накладом 

О.Білоуса й була присячена Юрію Клену – "великому поетові нашого часу".  

В. Державин володів німецькою мовою (а також класичними, англійською та 

французькою) як випускник Петербурзької німецької класичної гімназії, а пізніше − 

історико-філологічного факультету Харківського університету, а як співробітник 

Харківської філії Інституту літератури УАН (1927-1937) глибоко занурився в 

український літературний процес. У 1943 р. він емігрував до Німеччини та працював 

професором УВУ, а також у редакціях українськомовних видань Ауґсбурґа та 

Мюнхена, перекладав з української та на українську. 

У передньому слові своєї антології В. Державин зазначив, що "жовте та 

блакитне – це національні кольори українського народу" та інтерпретував їх – окрім 

звичних тлумачень – як відображення контрастних рис української ментальності та 

антиномії життєрадісного й реалістичного, з одного боку, та декоративно-

відчуженого й орнаменталістичного – з іншого [707, с. 6]. Укладач поставив за мету 

збірки "засвідчити стилістичне розмаїття та творчу силу сучасної української поезії, 

як їх зберігала та зберігає українська еміграція за важких матеріальних умов, але без 
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цензури, а також здобутки, творені під брутальним чужим пануванням радянсько-

російського соціалізму у 20-і роки, поки східноукраїнська інтелектуальна еліта 

майже повністю не була знищена" [там само]. 

У передмові "Український поетичний ренесанс ХХ століття" В. Державин 

аналізує етапи розвитку української культури, різко він критикує пролетарську 

літературу "плебейського менталітету", "ворожий до культури радянський русизм", 

говорить про фізичне знищення київських неокласиків чи силування поетів до 

політичного плазування [там само, с. 15-16]. Тому укладач вважає, що українське 

письменство стало після війни лише "письменством в екзилі" [там само, с. 18] і 

концентрується передусім на творах київських неокласиків та на дослідженнях 

Празької школи, бо "сили, що пережили терор у еміграції, зберігають волю не лише 

до відновлення суверенної та незалежної соборної української держави, але й до 

подальшого розвитку її духовної спадщини – величного українського поетичного 

ренесансу ХХ століття, щоби колись закликати своїх поневолених […] земляків […] 

як Прометей – світочем своєї вільної творчості […] до предвічного українського 

ідеалізму" [там само, с. 7].       

Антологія має таку будову: 1) Передвісники поетичного ренесансу (І. Франко, 

Леся Українка, М. Філянський, П. Тичина); 2) Київські неокласики (М. Зеров, 

М. Рильський, П. Філіпович, М. Драй-Хмара, Ю. Клен, М. Орест); 3) Імпресіоністи 

та експресіоністи (Є. Плужник, В. Свідзинський, М. Бажан, Ю. Яновський, 

Т. Осьмачка); 4) Празька поетична школа (Ю. Дараган, Ю. Липа, Є. Маланюк, 

О. Ольжич, О. Теліга, О. Лятуринська); 5) Поетичні школи Галичини (Б.І. Антонич, 

С. Гординський, В. Шаян, Б. Кравців, Т. Курпіта); 6) Поети наймолодшої генерації 

(Я. Славутич, О. Зуєвський, Л. Лиман, І. Роговська). Більшість поезій В. Державин 

переклав сам, лише сонети М. Зерова подані в перекладі Ю. Клена, а сонети 

Ю. Клена – в перекладі М. Асканич. За ініціативу та допомогу укладач дякує 

Я. Славутичу. 

А. Вольдан, аналізуючи представлених поетів антології, вважає, що таким 

вибором автор намагався продемонструвати, що українська література живе лише 

там, де вона не знищується комуністичною державою, і що такий однобокий підхід 
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типовий як для західнонімецьких, так і для східнонімецьких антологій [652, с. 624], 

у чому ми переконуємося особливо на прикладах перших повоєнних збірок, 

проаналізованих вище. Хоча заради справедливості слід зауважити, що подальші 

видання українських емігрантів брали у свої антології радянських авторів, тоді як 

радянські антології емігрантів ігнорували повністю, а в передмовах чи критичних 

оглядах не пропускали нагоди затаврувати "буржуазних націоналістів". 

Як приклад перекладацьких рішень В. Державина наведемо уривок з поезії 

Ю. Клена "Україна": 

Зеленими горбами бовваніла,  

Вночі широким степом шелестіла,  

Молилась до Перуна і Сварога.  

І ще не знала, де твоя дорога. 

[680, с. 94]. 

Im grünen Hügeln ragstest du und bauschtest, 

Des nachts mit weiten Steppenräumen rauschtest, 

Betetest zu Perun-Gott und Swaroge  

Und wußtest nicht, wohin dir Wege zogen.  

[707, с. 45] 

Перекладач відтворює зміст, образи та атмосферу оригіналу, більшою чи 

меншою мірою − розмір та риму. Так, у наведеному уривку третя строфа 

вибивається з ритмічного малюнку, завдяки цьому відхиленню вдається зберегти всі 

інші інваріанти перекладу з незначним розширенням образу "бовваніти", що 

передається двома синонімами, та фразеологічним розгортанням образу "дорога" 

("куди поведуть тебе дороги"). Приблизно такі самі тактики спостерігаємо в 

наступному перекладі: перекладач точно відтворює ритміку (шестистопний ямб) та 

тип рими (до речі, рима в перекладі багатша, ніж в оригіналі), але для цього йому 

довелося скористатися доповненнями: верболози "мрійливо спочивають", лози − 

"пишно-стрункі", "лебеді плавають, як їм хочеться": 

ЛЕБЕДІ 

На тихім озері, де мріють 

верболози, 

давно приборкані, і влітку й восени 

то плюскоталися, то плавали вони, 

і шиї гнулися у них, як буйні лози 

[Драй-Хмара]. 

Schwäne 

Am stillen See, wo Weidensträuche träumend 

ruhten, 

Längst zahm geworden, im August wie im 

April. 

Bald plätscherten sie rings, bald schwammen, 

wie's gefiel, 
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Und Hälse bogen sich wie üppig-schlanke 

Ruten. 

[707, с. 41] 

На нашу думку, мова перекладу досить пластична, В. Державин намагається 

дотримуватися стилістично різноманітного мовлення першотворів, у його 

перекладах відчувається індивідуальний стиль авторів та загальна тональність 

української поезії: метафоричні оцінні епітети, часто − складні прикметники, 

українські оніми (у транскрипції), відокремлені атрибутивні епітети в постпозиції 

онімів, елементи високого стилю ("Bis endlich sachten Trittes, gram und strenge, / Im 

dunklen Kleid aus Kirchengolds Gesängen") [707, с. 45]. Ці риси очужували переклад, 

адже для німецької мови деякі названі вище явища, як-от складні прикметники, 

нетипові. У буд-якому разі, названа збірка стала першим кроком для знайомства 

німецької повоєнної аудиторії з сучасною українською лірикою. 

З-під пера В. Державина у 1949 р. вийшла збірка вибраних поезії Я. Славутича 

"Spiegel und Erneuerung" у видавництві "Золота брама" МУРу, до якої, крім 

14 повоєнних віршів, увійшло переднє слово перекладача. Це видання також 

виконувало функцію демонстрації патріотичних почуттів української еміграції та 

було перекладене дещо вправніше [52]. В. Державин перекладав українські поезії 

для журналу "Україна і світ", що виходив у Ганновері; за деякими свідченнями, 

допомагав Е. Коттмаєр вибирати твори для антології української поезії "Weinstock 

der Wiedergeburt", що вийшла у Маннгаймі в 1957 р.  

Та діяльність В. Державина не обмежувалися літературознавством і 

перекладом, поет аналізував проблеми перекладознавства, серед іншого зазначаючи, 

що перекладознавча рецензія мусить ураховувати тристоронній аналіз місця 

перекладу в загальнолітературному контексті: характеристику видання та його 

актуальності, аналіз вступної статті, аналіз мовностилістичних особливостей 

перекладу [147]. На жаль, цю слушну настанову сучасні перекладознавці 

недооцінюють. 
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У повоєнній Західній Німеччині лише дві антології української поезії були 

видані не українцями − збірка Г. Коха "Die ukrainische Lyrik, 1840 bis 1940" (1955) 

та антологія Е. Коттмаєр "Weinstock der Wiedergeburt".  

Укладач і перекладач першої − Ганс Кох (Hans Koch, 1894-1959) − виростав у 

Львові в німецькій родині, після закінчення Львівської гімназії навчався теології та 

філософії у Відні, служив у австро-угорській, а після Першої світової війни − в 

Українській Галицькій армії ЗУНР. Тому його можна віднести до останнього 

покоління галицьких поліфункціональних перекладачів та полікультурних 

особистостей. "Ця батьківщина з її німецькою своєрідністю, з розмаїтістю народів, 

релігій, конфесій і культур сформувала особистість Г. Коха, надала його мисленню 

універсальності та проклала йому дорогу дослідника й вченого. Завдяки його 

дитячим і юнацьким рокам він пізнав східні народи, їхню мову й духовний світ, і це 

дозволило йому перекласти на німецьку навіть найвитонченішу поезію; його 

антологія української лірики посіла чільне місце в літературній історії" [639, с. 5-6].  

Воюючи проти російської армії, Г. Кох побував у полоні, після звільнення 

повернувся до Відня і здобув там ступінь доктора філософії та теології, займався 

дослідженням православної церкви Росії та впливів на неї католицизму й 

протестантства. Він не поривав з Галичиною і приїжджав туди в міжвоєнний час. 

Так, у кінці 20-х рр. Г. Кох, перебуваючи у Станіславі серед лютеранських 

місіонерів, сприяв перекладу "Короткого Катехізису" Мартіна Лютера українською 

мовою (1929). Серед його публікацій цього часу − стаття "Die Ukraine" в 

літературному часописі "Zeitwende", в якій проаналізовано історичну долю України, 

її національний рух, становлення української літератури, проведено паралелі між 

українцями та німцями: "Увесь народ в одній державі! Таке бажання відчуваємо і 

ми, німці, з часу Версальського договору, можливо, в цьому полягає стимул, щоби 

два народи, які не перемогли у Світовій війні, познайомилися й стали ближчими"  

[493, с. 162].  

У 1930-х рр. Г. Кох працював професором історії Східної Європи, керував 

Інститутом Східної Європи в Кеніґсберзі, Вроцлаві та Відні, завідував Німецьким 

науковим інститутом у Софії. Документи його архіву свідчать про те, що в цей час 
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він продовжує займатися долею Галичини, Карпатської України, пише про 

українське питання в німецькій політиці, українсько-польські та німецько-російські 

відносини. Активна антибільшовицька позиція привела Г. Коха в лави націонал-

соціалістів: під час Другої світової війни він був радником командування вермахту з 

українських справ.  

Після війни Г. Кох присвятив себе літературній та літературно-критичній праці, 

підтримував контакти з українськими літературознавцями й громадськими діячами, 

керував Інститутом Східної Європи в Мюнхені. Серед його літературознавчих праць 

назвемо розвідку про українських неокласиків, опубліковану в журналі „Osteuropa" 

(1952) та статтю про Т. Шевченка, у яку включені переклади деяких творів Кобзаря 

[495]. 

Названа вище антологія "Українська лірика від 1840 до 1940" вийшла друком 

за підтримки мюнхенського "Фонду української культури" та "Німецько-

українського товариства ім. Гердера"; сам укладач вказує на допомогу проф. Смаль-

Стоцького та кола його друзів, що підтверджує важливість соціальних мереж на 

перекладацькому полі.  

Збірка розпочинається короткою фразою: "Українська література великою 

мірою визначається ліричністю" [496, с. XI], ця ліричність тлумачиться з 

філософсько-світоглядних позицій, і така інтерпретація української літератури 

звучить оглушливою антитезою до тлумачення української літератури антологією 

1951 року, виданою в НДР. Упорядник підходить до українських поетів з мірками 

літературознавця та історика і поділяє презентовану лірику на два розділи. До 

першого розділу "Оновлена літературна мова 1798-1917" увійшли: І. Котляревський 

з віршем "Zwischen den Völkern" ("Гомін, гомін по діброві"), романтики 

(І. Шашкевич, Л. Гребінка, Т. Шевченко, П. Куліш, Л. Глібов, С. Руданський, 

Я. Щоголів, Ю. Федькович, С. Воробкевич), реалісти (О. Кониський, П. Чубинський, 

І. Франко, П. Грабовський, Т. Галіп, Ф. Левицький, Ф. Шелудько) та модерністи 

(А. Кримський, М. Чернявський, О. Маковей, Леся Українка, Б. Лепкий, В. Щурат, 

М. Вороний, О. Олесь). Другий розділ "Розвинута літературна мова (від першого 

проголошення національної держави до початку Другої світової війни)" Г. Кох 
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поділяє на підрозділи: 1) символізм (М. Філянський, В. Свідзинський, П. Тичина, 

М. Терещенко, Т. Осьмачка); 2) неокласики (М. Зеров, М. Драй-Хмара, 

П. Филипович-Зорев, М. Рильський, Ю. Клен); 3) між футуризмом та 

неоромантизмом, де представлені поети а) Радянської України (В. Поліщук, 

М. Бажан, Є. Плужник, М. Йогансен, В. Еллан, В. Сосюра, О. Влизко, Л. Дмитерко); 

б) Західної України (І. Крушельницький, Р. Купчинський, Б.І. Антонич, 

С. Гординський); в) еміграції (Є. Маланюк, Я. Дригинич, І. Ковалів, М. Чирський). 

Завершується збірка віршем О. Стефановича "Das jüngste Gericht". Вражає широта 

вибору імен та творів, чітка система, хоча й, можливо, дещо дискусійна із сучасного 

літературознавчого погляду. Але Г. Кох подав у 1955 р. такий місткий зріз 

української поезії, який літературознавці материкової України змогли оприлюднити 

аж у кінці 90-х років.  

У передмові укладач і перекладач подав історію розвитку української лірики та 

її головних мотивів, ґрунтуючись на історії українства, формуванні його 

самоідентифікації та історії розвитку української мови. Г. Кох характеризує головні 

постаті українського письменства відповідно до дихотомії "між гнівом та 

меланхолією", якою він окреслює побутування літератури українців. Він звертає 

увагу також на українських "перекладачів-європейців": П. Куліша, Лесю Українку, 

І. Франка, М. Рильського, М. Йогансена та О. Бурґгардта, які завдяки своїм 

перекладам вплітали світову літературу в українську, відкриваючи останній "ворота 

у світ" [там само, XIV]. Передмова засвідчує широку обізнаність укладача з 

українською поезію та його глибоке проникнення в її душу: "Як мало котра зі 

слов'янських літератур, українська лірика володіє особливими скарбами мовного 

багатства, релігійної поезії та гумору" [там само, ХV]. До речі, в архіві Г. Коха 

знаходяться матеріали до семінарів з історії слов'ян, зі слов'янських мов, 

різноманітні матеріали про слов'янські країни, в тому числі книги й публікації в 

пресі, його манускрипти "Історії слов'ян", "Історії та політичного й економічного 

становища Карпатської України", карткова бібліографія стосовно України, його 

спогади про генерала Галицької армії Мирона Тарнавського тощо. Це свідчить про 

глибокі знання всіх контекстів культурного життя українства і про довгорічні студії 
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української літератури. М. Мірчук, авторка рецензії на цю антологію, коротко 

підсумовуючи передмову Г. Коха, підкреслює, що тематика збірки "відображає дві 

духовні сфери, характерні для української поезії: праслов'янське сприйняття 

природи у взаємозв'язку із власними душевними переживаннями та стан душевної 

напруги між гнівом та зажурою, спричинений політичною долею українців. Цей 

стан, викликаний російським поневоленням, іноді розростається до спротиву, а іноді 

веде до смутку й зневіри, а також відображається в духовній структурі українця, 

почуття якого переходять від ентузіазму до розпуки" [537, с. 386]. "Російське 

поневолення" М. Мірчук додала від себе – про це в передмові Г. Коха не йдеться, 

він обмежується лише згадкою про царські укази та "успішний Московський уряд з 

його тиском у напрямку офіційного соціалістичного реалізму" [496, с. XIІІ].  

Передмова Г. Коха містить дуже мало політичного підтексту. Перекладачеві 

йдеться про сутнісні якості українців, української літератури загалом та поезії 

зокрема. Безперечно, суспільно-політична нота в антології наявна, але у 

світоглядно-естетичному контексті: "поети ХХ століття розширюють межі дещо 

звуженої картини світу, включаються в суспільні процеси, визнають свою 

належність до нації та бачать перспективи її розвитку" [там само]. Не можна 

вважати упередженим вибір авторів: серед представлених поетів є як радянські, так і 

"нерадянські" літератори. Навіть у коротких біографічних даних до кожного поета 

наведено дуже мало оцінок; так, про М. Рильського читаємо: "[…] десяток збірочок 

з найніжнішими піснями та ліроепічними поемами. Прекрасні переклади […] Після 

ув'язнення (1933) він пише поезію в радянському дусі" [там само, с. 65], а про 

П. Тичину – "Вважається найвизначнішим ліриком революційного часу […] 

Пантеїстичне сприйняття природи, музикальність мови. У мотивах та мелодиці 

віршів звучать давні народні мелодії. З 1931 р. – радянський поет-пропагандист" 

[там само, с. 57]. Правда, у вибірці домінують поезії, написані в 20-і роки, але це не 

применшує її вартості.  

Впадає у вічі, що антологія, видана в НДР за чотири роки до Кохової антології, 

відрізняється від аналізованої збірки створенням чіткої картини внутрішнього та 

зовнішнього класового ворога, і вся риторика вступних статей до розділів спрямовує 
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своє гостре жало на формування непримиренності в боротьбі. У збірці Г. Коха поети 

різних систем співіснують поряд, без усякого тавра, промовляють лише їхні твори, і 

хоча в передмові він підкреслює національні ознаки, але не вибудовує агресивну 

парадигму, навпаки, укладач легітимізує свій вибір, звертаючись до німецького 

читача такими словами Т. Шевченка: 

"So empfang denn diese Lieder  

aus der Ukraine: 

Sing sie und mit ihnen wieder 

Andern Völkern diene! [там само, с. ХVІ]   

Говорячи про Г. Коха як перекладача, М. Мірчук порівнює його переклади з 

іншими їй відомими (К.Г. Меєра, П. Орлика, Ґ. Шпехта, Ю. Вірґінії, А.-Ш. Вутцькі, 

Й. Обріста, О. Грицая) та надає йому однозначну перевагу, оскільки здатність 

перекладача до емпатії "дозволяє йому майстерно відтворити зміст, форму, динаміку 

та атмосферу українського вірша […] Він не чіпляється за слова оригіналу, але його 

влучні вислови створюють єдність строгої простоти та транспарентної ясності" [537, 

с. 386]. Ю. Бойко(-Блохин) також відзначає, що переклади Г. Коха досить вдалі, але 

й досить вільні [375, с. 72], про що, власне, пише сам перекладач у передмові: 

"Переспіви здійснені вільно з оригіналу" [496, с. XVI].  

Наш аналіз перекладів Г. Коха дозволяє визнати їхню музичність та плинність, 

близькість до оригінальної метрики та ритмічного малюнку, вдале римування: вірші, 

які в Україні покладені на музику, можна вільно співати з німецьким текстом 

Г. Коха, що свідчить про поетичний хист перекладача та наполегливу працю над 

мовою. Щоб досягнути такої близькості, він мусив пожертвувати деякими 

інваріантами на семантичному рівні, але загальний зміст та дух оригіналу 

залишається недоторканним у кожній поезії. Серед частотних тактичних рішень 

перекладача назвемо розгортання образу завдяки розумінню історичного підґрунтя 

поезій та знайомству з усією творчістю більшості авторів. Так, Шевченкове 

"кайдани порвіте / і вражою злою кров'ю / волю окропіте" Г. Кох передає "Sprengt 

die Sklavenbande / und im Blute der Despoten / Tilgt des Landes Schande! [там само, 

с. 15], заміняючи образ ворога на образ деспота, а образ "окропити волю" – на 
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"змити ганьбу". Звичайно, якщо брати до уваги лише мікрорівень одного вірша, то 

можна говорити про відступ від семантичної близькості. Але, беручи до уваги 

творчість Т. Шевченка загалом та його вірші спорідненої тематики, де образи 

деспота та сорому / стиду / срамотної години наявні й тематизуються автором 

оригіналу саме так, як їх подає перекладач, можна стверджувати, що відбувся 

адекватний переклад як представлення культурно-естетичного феномену. Вважаємо, 

що для Г. Коха характерна інтерпретативна методологія перекладу, для якої 

"важливі не самі мовні знаки, а їх смислова наповненість, нерідко актуалізована не 

лише найближчим семантичним оточенням (чи котекстом, за Дж. Кетфордом), а й 

позатекстовою реальністю (чи контекстом, за Дж. Кетфордом)" [173, с. 199]. Цим 

відрізняється його перекладацька стратегія від перекладачів радянсько-німецького 

перекладу.  

Це можна продемонструвати й наступними рядками, у яких спостерігаємо 

інтерпретативну заміну образу в перекладі вірша Є. Маланюка "Ukrainisches 

Kapitol": 

Бо вороги не згинуть, як роса, 

Раби не можуть взріти сонця волі. 

Хай згине скитсько-еллінська краса 

На тучнім припонтійськім суходолі, 

Щоб власний Рим кордоном вперезав 

І – поруч Лаври – станув Капітолій. 

[686, с. 161] 

Denn unsre Feinde schwinden nicht wie Tau; 

Nie baut sich Knechten die Akropolis –  

Hinweg hellenisch-skytisch Schnönheitsblau! 

Von unsres Pontus' schweißumflügter 

Scholle: 

Fürs eigne Rom entwerft den großen Riß! 

Und wachse Lavra – uns zum Kapitole!  

[717, с. 91]. 

Тут акрополь виступає як символ волі, що не може будуватися рабами; 

"тучний суходіл" отримує атрибут "зораний потом", а в останньому рядку 

відбувається зсув: Капітолій має постати не біля Лаври, а "Лавра стане Капітолієм", 

що, безперечно, посилює картину. На жаль, другий рядок випадає з метричного 

малюнку, що трапляється в Г. Коха нечасто, в цьому випадку форма (ритм та рима) 

повністю поступилася пріоритетом змісту.   

Щодо відтворення чужості Г. Кох зберігає помірність:  
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Різдво 

Народився бог на санях  

в лемківськім містечку Дуклі.  

Прийшли лемки у крисанях  

і принесли місяць круглий.  

 

Ніч у сніговій завії  

крутиться довкола стріх.  

У долоні у Марії  

місяць − золотий горіх.  

[671]  

Weihnacht 

Gott ward Fleisch auf einem Schlitten 

Wo das Lemken-Völkchen wohnt; 

Kamen Lemken aus den Hütten, 

schenkten ihm den runden Mond. 

 

Schnee'ge Funken nächtlich sprühen 

Um das Dach im Rauch und Ruß: 

In den Händen bei Marien 

Glänzt der Mond als goldne Nuß. 

[717, с. 88] 

Бачимо, що невідомий етнонім "лемки" перекладач уводить комбіновано, 

пояснюючи гіперонімом (Völkchen), містечко Дукля – центр Лемківщини – 

випускає, як і "крисані" – типовий елемент одягу лемків. Тобто переклад 

Антоничевого вірша, зберігаючи яскраві образи, меншою мірою заглиблений у 

лемківський колорит, ніж в оригіналі. Зменшувально-пестлива форма "Völkchen", не 

типова для німецького узусу, але вживана в казках, створює колорит казковості, 

чарівності, "дивної ночі", який імплікує оригінал. Релігійно-містичне звучання 

посилюється завдяки вживанню біблійного виразу "ward Fleisch" – "став плоттю" 

("und das Wort ward Fleisch": Johannes 1:14) із застарілою формою минулого часу 

„ward" та експлікацією дарунку лемківських "царів" (принесли – schenkten). 

Такі зміни Г. Коха свідчать про його обізнаність з мовою релігійних текстів, зі 

світоглядом автора, з віруваннями та звичаями лемків / українців. Це проявляється в 

адекватному майстерному перекладі.  

Половина поезій, вибрана Г. Кохом для антології, чітко вказує на його 

ідеологічні та світоглядні позиції, навіть якщо останні не проявилися в передмові. 

До таких поезій належить "Слов'янська ода" П. Куліша. Оскільки цей переклад не 

публікувався раніше в українських літературних та перекладознавчих джерелах, 

вважаємо за доцільне зацитувати його повністю:  
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П. Куліш. Слов'янська ода.  

Обманщице, кого ти не лестила,  

Кому м'яких ти не слала перин?  

Ще мало ти людей занепастила,  

Що вірили обіцянкам твоїм!..  

"Святою" ти себе провозгласила  

І небеса під себе осягла,  

А на землі твоя нечиста сила  

Слов'янську кров сторіками лила.  

Обняти світ залізними руками  

Силкуєшся, щоб людському уму  

Спорудити з продажними попами  

Вселенськую безвихідну тюрму.  

І всіх слов'ян скликаєш воєдино:  

"Зливайтеся: я – море, ви – руч'ї..  

Корітеся і нахиляйте спину,  

Хилітеся під присуди мої… 

P. Kuliš. Slavische Ode an Moskau. 

Betrügerin, wen hast du nicht geblendet, 

Wem nicht versprochen Seide, Samt und 

Pfühl? 

Ist's nicht genug, was du an Blut 

verschwendet, 

und an enttäuscht-verratenem Gefühl? 

Du nennst dich heilig aus selbsteignem 

Rechte, 

Von dem du sagst, daß es im Himmel ruht: 

Indes auf Erden deine Höllenmächte 

Aus hundert Wunden schlürfen Slavenblut. 

Die Welt mit Eisenkrallen zu erraffen, 

gierst du, auf daß der Menschheit Geist 

und Tat 

An dir und internationalen Pfaffen 

Erstickt in auswegslosem Stacheldraht. 

Du rufst, die Slaven alle zu beglücken: 

"Herbei, ihr seid die Ströme, ich die See.  

Von mir beugt euch, von mir krümmt eure 

Rücken, 

Ich richte über euer Wohl und Weh…  

У мене ви дознаєте покою,  

Як праведні у Бога за дверми:  

У багнищі, стоячою водою,  

Гниститиме з московськими 

людьми.  

А як на вас коли, в лиху годину,  

Воздвигне враг безощадну войну,  

То виріже вас тілько половину,  

Bei mir erfahrt ihr meinen wahren Frieden 

Den Sel'gen gleich in Gottes Paradies: 

Im Sumpf verfault ihr allezeit hienieden, 

versklavt im dunklen Moskauer Verlies. 

Doch sollte euch dereinst ein Feind 

berennen, 

So duld' ich, daß er nur den halben Teil 

Von euch, ihr Brüder, morden darf und 
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А там приду і вас обороню..."  

Да славиться народ-освободитель!  

Да шествує вослід йому біда!  

Да буде він вовіки побідитель!  

Да ллється кров слов'янська, як 

вода! 

[684, с. 52-53] 

brennen: 

Dem Rest – gewappnet – ich zu Hilfe eil." 

Hoch die Nation der ew'gen Volksbefreier: 

Ihr folgen Hunger, Seuch' und der Rebell – 

Und unerschöpflich aus kristallnem Weiher 

Rint Slavenblut, der heil'ge Quell  

[717, с. 22]. 

До перекладацьких стратегій, що проявили себе в цій поезії, віднесемо 

експлікацію імплікованого П. Кулішем образу Москви в заголовку, експресивні 

зсуви в бік посилення емоційності: "Обняти світ залізними руками" − "Die Welt mit 

Eisenkrallen zu erraffen", розширення / модифікацію образу завдяки введенню 

додаткового перелічування: "Кому м'яких ти не слала перин" − "Wem nicht 

versprochen Seide, Samt und Pfühl"; "біда" − "Hunger, Seuch' und der Rebell"; зміну 

перспективи (суб'єктно-об'єктних відношень): "Хилітеся під присуди мої" − "Ich 

richte über euer Wohl und Weh". Зазначимо, що до свого вірша П. Куліш наводить 

епіграф А. Пушкіна: "Славянские ручьи сольются в русском море, / Оно ль иссякнет 

– вот вопрос!". Перекладач його не відтворює, чим, безперечно, втрачає ту 

інтертекстуальність, яку експлікував автор.  

У примітках до перекладів Г. Кох докладно подає бібліографічні дані 

оригіналів та вказує на інші німецькі переклади тих чи інших творів, що додає його 

антології наукової ваги. На нашу думку, це одна з кращих німецькомовних збірок 

української поезії, де поетичне слово говорить саме за себе та пише історію 

української літератури. Мовна особистість Г. Коха, що сформувалася в Галичині 

завдяки довголітньому спілкуванню з українцями, проявляє усі риси 

полікультурності, які маніфестуються як на вербальному, так і на когнітивному та 

мотиваційному рівнях. 

Друга антологія, що була підготована й перекладена носієм німецької мови, 

вийшла друком у 1957 р. під назвою "Weinstock der Wiedergeburt". Її укладачка й 

перекладачка Елізабет Коттмаєр (Elisabeth Kottmeier, 1902−1983) − німецька 

письменниця й перекладачка, дружина українського письменника, критика й 
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перекладача Ігоря Костецького (1913−1983), з яким разом працювала над 

перекладами й виданнями. У повоєнні роки (1946-1969) подружжя включилося в 

мистецький рух, видавало ілюстрований часопис "Україна і світ" (Ганновер), 

заснувало видавництво "На горі" для публікації творів української літератури в 

німецькому перекладі й творів світової − в українських перекладах. І. Костецький 

сам редагував авторські манускрипти й переклади на свій "модерністський" смак, 

іноді значно переробляючи їх [280]. Провідною засадою діяльності видавництва 

стало "Не сподіватися ані копійки прибутку з видань", а підставами для вибору 

текстів були "естетичні, морально-етичні та світоглядні" [там само, с. 79-80]. У 

видавництві побачили світ твори різних епох та жанрів: від схоластичних трактатів і 

ватиканського манускрипту до творів В. Шекспіра і сучасної української поезії. 

"Літературна газета" назвала це видавництво націоналістичним після друку творів 

Т.С. Еліота, хоча сам І. Костецький вважав його "безрідно-космополітичним", 

оскільки для нього не було нічого "огиднішого за національний нарцисизм" [там 

само, с. 90]. Творчі пошуки І. Костецького, його невтомна праця, але водночас і 

поступове загострення його стосунків з українською діаспорою впливали на творчу 

особистість Е. Коттмаєр. 

Названа вище антологія побачила світ ще в той час, коли І. Костецький 

підтримував контакти зі своїми земляками. Ініціатива її видання належала 

Михайлу Оресту, про що читаємо в заключному слові. Цікаво, що в "Українській 

літературній газеті", яка публікувалася в Мюнхені, М. Орест надрукував заклик 

допомогти Е. Коттмаєр видати цю антологію [243, с. 7]. Це, на нашу думку, 

красномовно свідчить як про нелегке фінансове становище української діаспори, так 

і про жертовність праці перекладачів. Водночас це є свідченням тогочасних 

намагань української громади Німеччини згуртуватися шляхом спільної культурної 

роботи та вийти на німецькомовну літературну сцену. Можна говорити про те, що 

культурний капітал українських письменників в екзилі зреалізувався й завдяки 

посередницькій діяльності Е. Коттмаєр, яка поширила його дію на німецькомовну 

аудиторію.   
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В антології презентовані понад 30 поетів – в основному представники Празької 

та Нью-Йоркської школи, деякі з яких після Другої світової війни перебували в 

Німеччині і мали контакти з родиною Коттмаєр і Костецького, а з неемігрантів − 

лише Б.І. Антонич, П. Тичина та М. Зеров. Перекладачка подала також передмову, 

примітки й біобібліографічну інформацію, доповнивши основний зміст оглядом 

історії української літератури. Порівнюючи переклади Е. Коттмаєр з перекладами 

В. Державина, А.-Г. Горбач віддає пальму першості жінці, оскільки її переклади 

"поетичніші", а стиль В. Державина − "тяжкуватий" [52, с. 50]. 

Нелегко судити з позицій сьогодення, як функціонувала творча лабораторія 

подружжя перекладачів, з яких один був українським письменником-

експериментатором, а інша − німецькою поеткою. Але, як зазначалося, тандем, у 

якому представлені носії обох мов та лінгвокультур, має, на наш погляд, найкращі 

шанси на якісний переклад. З-під пера Е. Коттмаєр та І. Костецького з'явилися 

друком ще кілька книг перекладів. Переклад "Трояндового роману" В. Барки [359] 

А.-Г. Горбач характеризує як такий, що "витримує і найвимогливішу критику. 

Переклади вірні, гнучкі, німецька мова вишукана" [52, с. 52]. Драматична поема 

Лесі Українки "На полі крові" ("Auf dem Blutacker"), перекладена зусиллями 

подружжя, прозвучала на каналі WDR німецького радіо у 1969 р.  

Коли в кінці 60-х рр. І. Костецький перервав контакти з українською діаспорою, 

вони з дружиною приєдналися до об'єднання німецьких перекладачів лівого 

спрямування, які видавали переклади радянських прозаїків і драматургів. М. Стех 

зазначає, що з цією групою письменник працював під тиском радянських 

спецслужб, хоча є підстави вважати, що це була лише позірна співпраця  [Стех 

2013]. Очевидно, в межах цієї співпраці І. Костецький, Г. Бауман і Е.Коттмаєр 

упорядкували й переклали антологію давньої літератури "Aus dem alten Russland" 

(1968).  

Е. Коттмаєр перекладала в ті роки з російської, зокрема твори Ю. Тинянова та 

вірші Б. Пастернака; про один з мотивів цих перекладів вона дала таке пояснення: 

"... використати кожну можливість, щоб вказати, по змозі з прикладами та 

ілюстраціями, на факт існування суверенної української культури. У такому дусі 
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відбувся мій дебют у відомому швейцарському видавництві Петера Шіфферлі з 

вибором ранньої лірики Пастернака. Крім характеристики російської мови з 

відзначенням її неідентичності з мовою українською, вказівок на українізми в 

Пастернаковій ліриці, цитати з Семенка у відповідному місці передмови тощо, я 

включила ще й до самих перекладів фрагмент із Шевченкової "Марії", яку 

Пастернак майстерно був свого часу перекладав" [659, с. 34-35].  

У 1970 р. вийшов друком роман О. Гончара "Собор" під назвою "Der Dom von 

Satschipljanka" у перекладі Коттмаєр-Костецького. Е. Коттмайєр належать німецькі 

переклади поезій Б. І. Антонича, В. Лесича, а також Т. Шевченка "Заповіт", "Садок 

вишневий коло хати…", "Дівча любе, чорнобриве…", "О люди! люди небораки!", 

що побачили світ у різних німецькомовних виданнях. Варто навести думку 

перекладачки про експериментальний стиль її перекладів, яку вона висловила в 

одному з інтерв'ю: "Відомо, що Шевченко належить до так званих неперекладних 

поетів. Навіть перекладання його близькими мовами завдає небувалих труднощів, 

при тому труднощі спричинює не тільки зовнішній момент, як от коломийковий 

розмір, а й – переважно – важко вловний для інших систем мовомислення ріб його 

семантики. Усі відомі спроби просторядного перекладу, перекладу т. зв. "точного", 

не давали потрібного ефекту. Вони не викликали в чужій мові того почуття, яке 

виникає при читанні його творів в оригіналі. Шевченко виходив штучно патетичний, 

дешево сентиментальний абож, навпаки, безпристрасний, безсердечний. Ну, я й 

зважилась на цілковито радикальний шлях. Спонукою була мені зухвала версія 

Софоклових "Трахинянок" Езри Павнда, який транспонував клясичну греку на 

наймодернішу американщину, включно з нью-йоркським "сленгом". Варта всілякої 

уваги також формула Ушакова, російського перекладача Шевченка, на яку його 

наштовхнув Корній Чуковський: мовляв, "чим далі, тим ближче". Лишивши по боці 

"шевченківську школу" української версифікації, я старалася прознати в його віршах 

елементи або просто зародки модерного українського поетичного виразу, включно з 

футуризмом Семенка, експресіонізмом Бажана, а, з другого боку, звичайно, й з – 

дозволю собі так висловитися – "фолклорною атональністю" Тичини чи Барки" [659, 

с. 33-34]. Це висловлювання перекладачки свідчить як про її глибоку обізнаність із 
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широким контекстом української літератури, так і про розуміння необхідності 

"функціонального" перекладу, а також про усвідомлення культурно-естетичної 

асиметрії україномовного та німецькомовного поетичного дискурсу того часу. З 

іншого боку, на основі цих міркувань можна зробити висновок про вплив 

модерністських настанов І. Костецького на перекладацькі настанови дружини.       

Усі інші переклади з української та книги про українську літературу 

публікувалися в Західній Німеччині виключно силами української діаспори. Так, у 

50-х роках мюнхенське видавництво "Ukraine" видавало великий за обсягом часопис 

"Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart", який подавав матеріали суспільно-

політичного, культурологічного, релігійного змісту про минуле й сучасне України, у 

тому числі літературно-критичні статті та переклади.  

Результати наукової праці українських літературознавців у Західній Німеччини 

й Австрії були, на жаль, відомими лише вузьким колам, але все ж поступове 

звернення до наукового осмислення української літератури з боку німецької 

славістики вважаємо заслугою української діаспори. Цю еволюцію − від 

дослідників-українців до дослідників-німців, як і в довоєнні роки, можна 

простежити на основі публікацій славістів. За нашими спостереженнями, у перші 

повоєнні десятиліття тема української літератури була досить спорадично 

представлена у славістичних наукових колах, серед літературознавчих робіт впадає 

у вічі лише послідовна діяльність професора Гайдельберзького університету 

Дмитра Чижевського (1894-1977), трохи пізніше − професорів Мюнхенського 

університету Людвіга Максиміліана Юрія Бойка-(Блохина) (1909−2002) та Ервіна 

Кошмідера (1896 − 1977) [детальніше див.: Korthaase 2002, 22-42; Tschižeswskij 

1974; Lucky 1976, XI; Taras Ševčenko 1965; Bojko-Blochyn 1985]. Починаючи від 60-

х рр., творчість Івана Франка досліджував відомий славіст Ґ. Витшенс [659].  

Таким чином, німецькомовні літературознавчі роботи україністичного 

спрямування займали абсолютно периферійне становище в німецькомовній 

славістиці ФРН та Австрії, українську літературу досліджували лише декілька 

літературознавців української діаспори, яким вдалося поступово залучити окремих 

німецьких / австрійських дослідників до українських тем. За десять повоєнних років 



 

 

237 

 

на західнонімецький та австрійський літературний ринок перекладів вийшло у 

десятки разів менше, ніж на літературну сцену НДР.  

У цій ситуації після війни розпочало свою місію подружжя Горбачів − Анна-

Галя та Олекса Горбач, які суттєво підняли рівень культурного трансферу з 

України до Німеччини. Особистість Анни-Галі Горбач вважаємо за доцільне 

розглянути детально, оскільки саме нею визначаються два періоди німецько-

українських літературних контактів: увесь повоєнний період зв'язків між 

українською та німецькою літературою у ФРН, а також період після проголошення 

незалежності України до Помаранчевої революції. 

Підсумовуючи огляд українсько-німецького перекладу в період політичного 

протистояння після Другої світової війни, зауважимо, що німецько-українське 

перекладацьке поле розпадалося на три потоки літературного трансферу: до НДР 

найбільша кількість творів українська література потрапляла за посередництва 

російської мови і набагато менша − як прямі переклади з української. У ФРН 

переклади здійснювали, за невеликим винятком, представники української еміграції, 

що були активнішими у перші повоєнні роки, а починаючи з 60-х рр. цей напрямок 

забезпечувала майже виключно А.-Г. Горбач. Схематично перекладацьке поле цього 

часу зображено на рис. 4, де українська літературна полісистема постає частиною 

багатонаціональної радянської літератури, лише її невеликий сегмент, створюваний 

українською діаспорою, виступає окремим полем. Основні потоки прямого 

літературного трансферу зображені прямими, криві лінії унаочнюють велику частку 

перекладів за посередництва російської мови. 
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Рис. 4. Українсько-німецьке перекладацьке поле після Другої світової війни до 

90-х рр. ХХ ст.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Українсько-німецький художній переклад можна умовно розділити на періоди, 

які відрізняються позицією перекладача та готовністю цільової аудиторії до рецепції 

української літератури. 

Перший період − взаємного зацікавлення між німецькомовною та українською 

літературою − датуємо від останньої третини ХІХ ст. до початку Першої світової 

війни. Він визначається активним розвитком культурних потоків у обох напрямках, 

великою кількістю посередників-ентузіастів з боку обох культур, вагомістю ролі 

особистості перекладача, стрімким зростанням кількості перекладів та розбудовою 

повноцінних міжлітературних відносин, що формувалося на основі галицько-

буковинської спільноти поліфункціональних міжкультурних посередників, 

переважна більшість яких виступала одночасно в кількох ролях (письменник / 

журналіст / літературознавець / критик / перекладач). Саме межовий 

мультикультурний простір Галичини та Буковини давав численні імпульси та 

можливості для формування транснаціонального перекладацького поля, важливими 

ознаками якого були взаємодія та взаємовплив кількох культур і висока частка 

полікультурних посередників. Завдяки цьому українська література спромоглася на 

суттєвий прорив на німецькомовний літературний ринок, який на той час був 
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відкритий до її рецепції і сприймав її як частину європейського культурного 

дискурсу. 

Перекладачі цього періоду були дво- та кількамовними й полікультурними 

особистостями координативного типу, деякі з них − з гібридною картиною світу, що 

було зумовленим мультикультурним простором Західної України. Активна 

соціальна заангажованість дозволила їм створити спільноту міжкультурних 

посередників, яка гуртувалася навколо журналів та газет Львова й Чернівців і 

поступово поширилася на Відень як екстериторіальний центр української культури, 

де українські німецькомовні часописи стали феноменом систематичного знайомства 

чужомовних читачів із українством і продемонстрували роль літератури як 

інструменту представництва культурних та політичних інтересів.  

Багатовекторним діячем українсько-німецьких літературних взаємин цього 

періоду був Іван Франко, найпродуктивнішими в контексті українсько-німецького 

художнього перекладу − Ольга Кобилянська та Остап Грицай, а також тісно 

пов'язані з українськими культурними й політичними діячами австрійський 

журналіст і перекладач Вільгельм Горошовський та німецька поетеса Юлія Вірґінія. 

Після Першої Світової війни − у другий період літературних відносин −  

українсько-німецьке перекладацьке поле розсипається на шматки. Його 

продовжують творити ті українці, які опинилися у Відні (як О. Грицай) чи Берліні 

(Б. Лепкий), у польському Львов (як В. Сімович та родина Крушельницьких), а 

також письменники Радянської України, до нього долучаються, з одного боку, 

німецькі письменники й науковці, які співпрацюють з українською діаспорою (як 

Ґ. Шпехт і А. Ш. Вутцкі), а ж іншого − ті німецькі письменники-революціонери, що 

вбачають суспільний та естетичний ідеал у Радянському Союзі (як Ф. Вольф). З 

часом ці сегменти сформуються у дві доволі антагоністичні парадигми, але вже у 20-

30-і рр. ці тенденції доволі помітні. У зв’язку з еміграцією до Берліна низки діячів 

українських визвольних змагань саме він стає важливим осередком українсько-

німецьких літературних контактів, що відображається в перекладацькій діяльності 

Анни Шарлотти Вутцкі та Ґустава Шпехта, а також у посередницьких потугах 

Богдана Лепкого, Дмитра Дорошенка, Івана Мірчука, Освальда Бурґгардта. У цей 
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час кількість перекладачів і перекладів на німецьку зменшується, українські 

емігранти концентруються на політичних проблемах українства, власній творчості 

чи німецько-українському перекладі.  

Поступове переформатування міжкультурних взаємин цього періоду 

визначається двома новими спільнотами: а) українськими політичними емігрантами 

навколо Українського наукового інституту в Берліні, у діяльності яких домінує 

дослідницька робота, що відбивається на створенні передумов для художнього 

перекладу та його рецепції; б) українськими літературними спілками і радянськими 

видавництвами Харкова та Києва, які разом із німецькими революційними 

письменниками (зокрема Фрідріхом Вольфом) опікуються перекладами творів 

української літератури. Терор другої половини 30-х років знищив українських 

представників цієї другої мережі майже повністю.  

З кінця 30-х років у Москві з'являється ще одна перекладацька спільнота − 

група німецьких письменників-антифашистів, що виїхали до СРСР та залучалися до 

перекладу творів українських класиків (Еріх Вайнерт, Альфред Курелла, Гедда 

Ціннерт, Ганс Роденберґ, Гуґо Гупперт). Основна діяльність цієї групи припадає на 

повоєнний час. Тому міжвоєнний період можна вважати часом відносного 

відчуження та перших контактів пролетарських літератур, де роль особистості 

перекладача поступово редукується, відбувається інституалізація міжлітературних 

взаємин, зростає вплив ідеології.  

Особистість більшості перекладачів українсько-німецького напрямку цього 

періоду можна визначити як двомовну субординативного типу, полікультурність 

властива лише окремим перекладачам цього періоду. 

Третій період − після Другої світової війни − характеризується двома 

перекладацькими полями, створюваними, з одного боку, у відносинах між СРСР та 

НДР, а з іншого боку, − українською еміграцією у ФРН. Вони займають 

антагоністичні позиції як у світоглядному, так і в мотиваційному аспекті. Мережа 

радянських (Москва, Харків, Київ) та східнонімецьких видавництв (Берлін, 

Лейпциг) розвиває потужну перекладацьку діяльність, стрімко посилюється позиція 

інституційних агентів перекладацького поля (партії, видавництв, спілок 
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письменників) і далі послаблюється роль особистості перекладача. Водночас 

державна підтримка перекладів уможливлює великі тиражі та залучення великої 

кількості перекладачів. Більшість літературних перекладачів цього поля були 

двомовними особистостями субординативного типу, що володіли німецькою та 

російською мовами, і лише одиниці перекладали з українського оригіналу (Лариса 

Робіне, Йона Ґрубер, Олег та Інґеборґ Коліньки, Ґюнтер та Трауте Штайни).  

Переклади української літератури в НДР мають такі особливості: головним 

критерієм вибору твору для перекладу був ідейний зміст, політично насичені 

паратексти забезпечували тлумачення літературних творів відповідно до радянських 

ідеологічних настанов, основною стратегією українсько-німецького перекладу 

можна вважати ідеологічну адаптацію; у НДР / CРСР твори українських радянських 

письменників перекладалися здебільшого з російської мови, що було додатковим 

інструментом цензури та формувало канон сприйняття української літератури як 

частини російськомовного культурного простору. Останнє сприяло промоції 

багатонаціональної радянської літератури як русофонної, закріплювало домінантну 

позицію російської культури в культурі соціалістичних країн, тоді як українська 

література свої позиції у міжкультурних відносинах втрачала. Тому про канон 

представлення української літератури в НДР, особливо в перші повоєнні 

десятиріччя, можна говорити досить умовно. У цей час художній переклад став 

інструментом ідеологічного трансферу, політичних маніпуляцій і пропаганди, 

інструментом поляризації світу. Лише в кінці 70-х − на початку 80-х рр. 

спостерігається становлення українського сегмента перекладацького поля. Водночас 

маніпулятивні стратегії на мікрорівні перекладу, недостатня увага до тексту як 

естетичної єдності на макрорівні та промоція української літератури як радянської 

применшували власне літературну значущість перекладених творів українських 

авторів, і, незважаючи на великі тиражі перекладної літератури та захоплені відгуки 

преси, пересічні читачі радше не ідентифікували українську літературу як 

окремішнє самобутнє явище, варте уваги.   

У той же час такі спільноти української діаспори, як МУР чи УВУ, не змогли 

вплинути на розбудову українсько-німецьких літературних контактів у ФРН та 
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Австрії: діяльність окремих представників української діаспори та близьких до неї 

німецьких культурних діячів (Ганс Кох, родина Мірчуків, родина Ігор Костецький − 

Елізабет Коттмаєр, родина Горбачів, І. Качанюк-Спєх) привернула увагу досить 

обмеженого кола науковців та читачів, оскільки Західна Німеччина й Австрія, за 

невеликими винятками, не виявляла жодного інтересу до України як суб'єкта 

культурного обміну. У перше повоєнне десятиліття, коли українська діаспора 

проявила найбільшу активність, на західнонімецький та австрійський літературний 

ринок вийшло у десятки разів менше перекладів української літератури, ніж на 

літературну сцену НДР. Наступні десятиліття літературний трансфер у цьому 

сегменті перекладацького поля забезпечувався майже виключно А.-Г. Горбач.  

Положення цього розділу висвітлені в таких публікаціях: 112; 114; 115; 116; 

118; 126; 131; 141; 142; 144; 146; 471; 473; 474; 475; 476. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРЕКЛАДАЧ НА МЕЖІ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ: АННА-ГАЛЯ 

ГОРБАЧ − УНІКАЛЬНА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО 

ПЕРЕКЛАДАЦТВА  

А.-Г. Горбач − перекладачку, перекладознавця й літературознавця, що 

належить до найвідоміших і найактивніших діячів українсько-німецького 

перекладацького поля, − можна розглядати як модельну особистість перекладача 

української літератури трьох періодів. Живучи в Німеччині, вона своєю 

подвижницькою діяльністю зробила неоціненний внесок у формування уявлень 

німецькомовного світу про Україну. За висловом її колеги, перекладача української 

літератури А. Кратохвіля, А.-Г. Горбач була "надзвичайним і повноважним 

перекладачем", "найкомпетентнішою амбасадоркою української культури на Заході" 

[194]. На жаль, її діяльність залишається недостатньо поцінованою та відомою в 

Україні. Наразі створено лише бібліографічний покажчик А.-Г. Горбач із 

супровідною статтею Я. Закревської [89], вийшло кілька публікацій в газетах та 

часописах [267; 295; 154 та ін.], короткі відомості про А.-Г. Горбач можна знайти 

також на сайтах Інституту історії НАН України, Національної спілки письменників, 

на сайті "Українці в світі" та в книзі "Українки в історії" [90]. Більшість із них дають 

коротку інформацію про життя та діяльність А.-Г. Горбач, перераховуючи її 

переклади та літературознавчі праці. З точки зору перекладознавства її доробок не 

аналізувався, водночас висвітлення саме перекладацької діяльності цієї 

багатогранної особистості видається нам актуальним як для аналізу ролі 

перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах, так і для міркувань 

про мовну особистість. Розглядаючи поліфункціональність цієї діячки літературної 

та культурної сцени, можемо говорити про вплив окремої особистості на розвиток 

міжкультурних контактів. Щоб усебічно охарактеризувати перекладацьку діяльність 

А.-Г. Горбач, розглянемо умови формування її мовної особистості. 

 

3.1. Біографія як визначальний чинник формування особистості 

перекладача  

Анна-Галя Горбач (Anna-Halja Horbatsch) народилася 2-го березня 1924 р. у у 
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південно-буковинському селі Бродина серед Карпат, яке на той час належало до 

Румунії, а до 1918 р. − до Австро-Угорщини. Її батько був громадським нотаріусом, 

родом з Північної Буковини, а мати − із галицької Гуцульщини, з Кутів. 

Походження з багатомовного регіону, з освіченої родини відіграло визначальну роль 

у формуванні особистості майбутньої перекладачки. Її рідною мовою була 

українська, в оточенні дівчинки спілкувалися також румунською як офіційною 

мовою краю та німецькою, котра все ще мала стійкі позиції на Буковині. До Другої 

світової війни саме полікультурна Буковина, незважаючи на досить шовіністичну 

політику Румунії, залишалася острівцем німецької культури, на якому виросли такі 

відомі німецькомовні поети, як Пауль Целан чи Роза Ауслендер, і який продовжив 

традицію міжкультурного посередництва, започатковану ще в кінці ХІХ століття.  

Середовище гуцульських лісорубів, німецьких лісників, румунських урядовців, 

єврейських купців, у якому росла Анна-Галя, було визначальним і для розвитку її 

мовних компетенцій, і для становлення її багатокультурності. Дівчинка навчалася 5 

років у румунській початковій школі, а потім – 6 років у румунській гімназії для 

дівчаток у Чернівцях, але, очевидно, вже з дитинства була знайомою з 

німецькомовною літературою: її мати мала австрійське коріння, а буковинська 

інтелігенція намагалася зберегти уявлення про належність буковинського 

культурного середовища до європейського − власне, до німецькомовного світу. 

Тому вже з дитинства майбутня перекладачка володіла українською і румунською, 

можливо, частково німецькою мовами. Оцінити рівень цього володіння на момент 

еміграції з Буковини важко, адже її особистість саме розвивалася, а німецька мова 

вже не була офіційною мовою краю, де з 1924 р. домінувала офіційна румунська. 

Після підписання пакту Молотова-Ріббентропа родина виїхала у грудні 1940 р. 

до Німеччини в рамках програми "Додому до Рейху" ("Heim ins Reich") і жила 

спершу в таборах для переселенців. Після пошуків роботи батько деякий час 

працював у Берліні, а в 1942 р. сім'я переселилася до Падеборна (Вестфалія), де 

Анна-Галя закінчила школу мовного спрямування для дівчат, отримавши 

25.03.1943 р. атестат, і почала вивчати медицину, але навчальний заклад у 1944 р. 

закрили. У 1946 р. вона розпочала студії славістики в університеті Ґеттінґена, де 
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вчилася 2 роки, а з літнього семестру 1948 р. продовжила славістичні студії на 

філософському факультеті Мюнхенського університету, обравши як додаткові 

предмети східноєвропейську історію та романістику (румунську і французьку 

філологію). У Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана в той час 

славістику викладали видатні вчені проф. др. Пауль Дільс та др. Ервін Кошмідер, 

останній з яких послідовно цікавився українською літературою та співпрацював із 

Ю. Бойком (див. розділ 2.3.7). Під керівництвом П. Дільса А.-Г. Горбач написала 

дисертацію "Епічні стилістичні засоби українських дум", яку вона захистила в 

1950 р. 

Уже в студентські роки дівчина захопилася перекладом, у 1947 р. подала на 

конкурс газети "Українська трибуна" оповідання М. Коцюбинського "Для 

загального добра" та Ю. Косача "Ноктюрн б-моль". Вона виграла конкурс і 

отримала нагороду. У 1948 р. цей переклад вийшов у журналі "Karussell" (м. 

Кассель). З цього першого перекладацького успіху можна зробити такі висновки: 

по-перше, дівчина влилася в життя української національно налаштованої 

інтелігенції діаспори; участь у конкурсі газети, котра була на той час однією із 

найпопулярніших серед української еміграції в Німеччині й видавалася активними 

членами ОУН (1946-1949, Мюнхен), свідчить про те, що національні ідеї не були 

чужими для родини і що Анна-Галя долучилася до них. По-друге, можна говорити 

про досить раннє формування настанови на посередницьку роль у німецько-

українських контактах.  

Є усі підстави вважати, що знайомство в 1947 р. та одруження в 1948 р. з 

Олексою Горбачем (1918-1997), вихідцем з Галичини, що також належав до кола 

українських інтелектуалів-емігрантів, стали закономірними кроками на життєвому 

шляху Анни-Галі. Знайомство відбулося у Ґеттінґені, за деякими даними, у квартирі 

спільного друга, де збиралася молодь, що активно цікавилася літературою. Так 

знайшли один одного патріоти, науковці й популяризатори України на Заході. 

У передмові до книги листів, яку А.-Г. Горбач впорядкувала і видала по смерті 

чоловіка, вона пише: "Упродовж 50-літнього спілкування з автором листів, з яких 49 

літ − подружнє співжиття, що почалося в прескромних матеріальних умовах, ми не 
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тратили з очей нашу спільну мету: кожен у своїй ділянці мав здобути потрібні для 

праці знання не тільки у своєму, а й у чужому інтелектуальному оточенні, яке б 

служило справі України. Йшлося про те, щоб вичерпно і на належному рівні 

інформувати чужі наукові та освічені кола про українську мову, історію, культуру" 

[84, c. 3, виокремлено мною − М.І.]. 

За свідченнями друзів та знайомих родини Горбачів, Олекса мав визначальний 

вплив на діяльність дружини. Усі її переклади і навіть вже сам вибір авторів мусили 

бути схваленими чоловіком, а відтак мусили бути високоморальними, 

патріотичними та з високими християнськими цінностями й естетичними якостями. 

На думку Ю. Андруховича, Анна-Галя орієнтувалася у своїй діяльності на те, як 

оцінить це чоловік (власне інтерв’ю від 04.06.2014), тому цим чинником впливу на її 

особистість нехтувати не можна.  

Вивчивши творчий шлях А.-Г. Горбач, ми доходимо висновку, що він насправді 

багато в чому детермінувався особистіcтю О. Горбача, але і його життя та наукові 

досягнення залежали також від діяльності дружини. Це той щасливий випадок 

тандему, про який уже коротко йшлося в інших розділах роботи: Іван та Марія 

Мірчуки, Інґеборґ та Олег Коліньки, Елізабет Коттмаєр та Ігор Костецький, Ґюнтер і 

Трауте Штайни. Тому вважаємо за необхідне вказати на імпульси і впливи, котрі 

виходили від Олекси, адже під час їхньої зустрічі Галя була 23-річною дівчиною, 

яка щойно закінчувала університет, а Олекса − науковцем з нелегким минулим:   

навчання у Львівському університеті, участь в українському національному русі та 

ув'язнення, співпраця з професором В. Сімовичем, перебування в Радянській армії й 

німецькому полоні, вишкіл серед вояків дивізії "Галичина", табори для інтернованих 

в американській окупаційній зоні, студії в Українському вільному університеті в 

Мюнхені, захист дисертаційних робіт з україністики [61].  

Патріотичні настанови й потяг до наукових досліджень йшли в долі О. Горбача 

пліч-о-пліч, а чинники, які сформували його особистість, опосередковано мали 

вплив і на його дружину. Звичайно, що атмосфера наукового пошуку, контактів з 

ученими, видавцями та діячами культури, переживань за долю науки й культури в 

Україні, яка панувала в родині Горбачів, впливали на особистість Анни-Галі. 
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Горбачі підтримували близькі стосунки з визначним вченим української діаспори 

Юрієм Шевельовим, українським перекладачем Григорієм Кочуром, німецьким 

славістом Гансом Роте.  Викладацька й наукова робота О. Горбача в університетах 

Ґеттінґена, Марбурґа, Мюнхена, Франкфурта-на-Майні була тісно пов'язана з 

бажанням прислужитися науці й своєму народові, а Анна-Галя була цілковито 

втягнута в орбіту його наукових та політичних інтересів. Його світоглядні й 

аксіологічні настанови стали, судячи з численних документів, свідчень, 

кореспонденції, частиною світогляду А.-Г. Горбач, її керівництвом до дії. Маючи 

вже на час знайомства стійкі переконання й погляди, О. Горбач висловлював їх у 

досить категоричній формі, у тому числі й щодо перекладацьких потуг Анни-Галі. 

Це підтверджують листи, написані Олексою незадовго після знайомства в 

1947 р. В одному з них Олекса запитує:  

"Чому думаєте, що мене не цікавила б Ваша перекладацька праця? Навпаки! 

Тільки що я особисто був би за іншими новелями – чи так нарисами. Не знаю, чи 

бачили Ви ту збірку перекладів з укр. літератури, що зветься "Die Scholle". Теж, як 

мені виглядає, невлучно і нехарактерно підібраний матеріял. Ви попробували б 

перекласти щось із Хвильового (напр., "Я", "Повість про санаторійну зону"), 

Косинки, Косача […] Бо на підставі всіх отих речей попередніх витворюється в 

чужинців хибний образ про Україну як про хліборобський край, де все зітхає за 

чиєюсь міцною рукою порядку, влади ("кольонія"), – тому я завжди за 

повносторонній образ навіть у перекладах. Вартість само собою Ваші переклади 

матимуть незалежно від того всього, – однак, чому не поєднати: і мистецький твір, і 

нова сторінка національного обличчя, і своєрідна пропаганда. Для німців можна 

було б навіть дещо з Липиного "Нотатника", де говориться про їхній побут в Україні 

за першої війни очима українців" [61, с. 353]. 

А трохи згодом Олекса пише:  " […] Твого листа з перекладом Теліжиної поезії 

дістав […] Ти, думаю, можеш і повинна тут зробити дуже багато. Не загрібай лише 

свого таланту" [61, с. 354]. 

Очевидно, подружжя обговорювало твори, які перекладала Анна-Галя, і 

пізніше, розглядаючи їх як частину мегазавдання свого життя − працювати для 
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України. Олекса виконував його в першу чергу шляхом досліджень стану 

української мови, українських діалектів, частково − української літератури; він 

залишив по собі понад 200 наукових публікацій зі славістики, в т.ч. україністики і 

низку перевиданих власним коштом українських стародруків, намагався зміцнити 

позиції україністики в університетській системі Західної Німеччини,  

А становище україністики у ФРН, як і українських емігрантів, котрі прагнули 

донести до німецької спільноти ідеї про окремішність України й української 

культури, було справді вкрай слабким. Це можна продемонструвати на прикладі 

розпачливих рядків О. Горбача з його кореспонденції. Так, у листі до видавця 

Олекси Вінтоняка Олекса з болем зазначає: "Про презирливо-неприхильне 

наставлення до української книжки (а ще виданої на еміграції!) в німецькому 

славістичному світі я вже вам був, здається, писав. Я того теж не в стані змінити" 

[84, с. 95]. Але насправді він докладає всіх зусиль, щоби хоч якось вплинути на 

ситуацію: розбудовує україністичні студії в університеті, пише програми, перевидає 

українські книги, поширює їх, хоч університетські вчені ФРН не надто приязно 

ставляться до українських емігрантів і "до всього "емігрантського" мають ще 

спеціальне упередження" [там само]. 

Автор пропонує О. Вінтоняку "один видавничий бізнес – на пробу: чи не 

погодилися б Ви видати у формі зошитів […] хрестоматійки укр. текстів із 

паралельним німецьким перекладом […]. Це були б посібники для навчання укр. 

мови, головно по суботніх шкілках, де знімчені діти вже не розуміють укр. мови […] 

Моя жінка згідна була б безкоштовно (вірніш за 20 дарових примірників, що їх 

могла б використати "для пропаганди" різним німцям під ялинку! (виокремлено 

мною − М.І.) перекласти для Вас такий вибір підібраних текстів до 1-го зошита. У 

евентуальний зміст цього 1-го зошита входили б такі уривки (можна було б, зрештою, 

дискутувати щодо самого підбору): 1. Франко: Лови на ведмедя (із "Захара Беркута") 

− образ Карпат, лісу; 2. М.Вовчок: Степовий гість (із "Марусі") − образ степу; 

3. І. Нечуй: Рибалка Панас Крут (чи щось інше) − образ Київщини; 4. Г. Степаненко: 

Кам'яне серце − образ донбаської вугільної шахти; 5. О. Довженко: Сінокоси (із 

"Зачарованої Десни") − образ Чернігівщини, або З Новим Роком - Колядники (звідти 
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ж!); 6. Ю. Яновський: Шаланда в морі (із "Вершники") − образ Чорного моря, а ще 

якусь дрібничку з образом Кубанщини" [84, с. 96-97].  

Цей лист ілюструє не тільки той факт, що О. Горбач орієнтувався в літературній 

сцені України, але й − очевидно − свідчить про його активну участь у перекладацьких 

проектах дружини, його чітке уявлення про те, які твори потрібно перекладати. 

Водночас можемо помітити чітку відмінність між настановами чоловіка й дружини: 

Олекса концентрувався на задоволенні потреб української діаспори, вихованні 

українських дітей за кордоном, орієнтувався на українського читача для своїх праць, 

тоді як його дружина − на німецьку аудиторію, на вихід української культури за 

власні межі. О. Горбач був, на нашу думку, особливо в перші повоєнні роки, 

яскравим представником діаспори, про яку говорилося раніше, − ізольованої від 

німецького культурного світу. Його спілкування з німецькими науковцями 

розвинулося великою мірою завдяки дружині. Соціальним капіталом А.-Г. Горбач 

були контакти з німецькими вченими, видавцями й громадськими діячами. Такий 

симбіоз дав додатковий поштовх для формування полікультурної особистості Анни-

Галі: з яскраво вираженою і домінантною національною картиною світу українки-

патріотки, сформованою (у тому числі завдяки чоловікові) системою цінностей, але й 

рано засвоєною картиною світу носія німецької культури.  

 

3.2. Реалізація особистості перекладача у перекладацьких проектах 

У 50-і роки А.-Г. Горбач взялася за амбітний перекладацький проект − видати 

антологію української літератури ХХ століття. Це був складний задум, оскільки на 

той час Україну на Заході не виділяли як окрему одиницю, відповідно, нею та її 

культурою не цікавилися, а українських емігрантів серйозно не сприймали, про що 

говорилося у вище цитованому листі О. Горбача. Але успіх перших перекладів, 

підтримка чоловіка та його друзів, зокрема Ю. Шевельова, дали молодій 

перекладачці надію на те, що вона зможе, видавши цю книгу, зацікавити німецького 

читача багатою українською літературою, письменниками, зовсім невідомими у 

ФРН. 
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3.2.1. "Синій листопад" − перший перекладацький проект А.-Г. Горбач 

Проаналізуємо цей перший великий перекладацький проект А.-Г. Горбач і 

спробуємо пов'язати його з рисами її особистості. 

У 1959 р. у Гайдельберзі виходить друком велика за обсягом і форматом збірка 

творів українських авторів "Blauer November. Ukrainische Erzähler unseres 

Jahrhunderts". Епіграфом до цього видання А.-Г. Горбач вибрала слова О. Довженка:  

− А ми хто? Ми хіба не руські?  

− Ні, ми не руські.  

− А які ж ми, тату? Хто ми?  

− А хто там нас знає. Прості ми люди, синку. Хахли, ті, що хліб обробляють. 

Сказать би, мужики ми … Колись козаки, кажуть, були ..." [674, c. 49–50].  

Вибором таких епіграфів А.-Г. Горбач демонструє мету публікації антології – 

ідентифікувати українців як окремий народ, розкрити глибини його душі, змалювати 

його тяжку долю, спонукати читачів до емпатії. У передмові до книги видавець, 

літературознавець, публіцист і перекладач Вольфґанґ Роте (нар. 1929 р. у Берліні, з 

1954 р. − доктор філології та засновник видавництва) звертає увагу на те, що 

німецький читач "зовсім нічого не знає про своїх сусідів українців, бо велетень за 

Віслою – то для німців Росія, а Україна – лише Південна Росія" [571, с. 9]. Він подає 

короткий огляд українського культурного простору, досить гострий як для 

літературознавчого екскурсу. На нашу думку, в передмові значною мірою 

відображені судження й оцінки самої А.-Г. Горбач, тому що ані раніше, ані пізніше 

ми не знайшли жодних робіт В. Роте на тему української літератури чи історії, а у 

своїй статті для мюнхенського часопису "Сучасність" про рецепцію антології в 

німецькомовному світі укладачка й перекладачка вказує, що вона надала йому 

культурно-історичні матеріали [51, с. 106]. Тому можемо припустити, що цей текст 

опосередковано ілюструє картину світу самої перекладачки й укладачки антології, 

яку можна буде простежити в її подальших (оригінальних) текстах, і що саме з 

подачі А.-Г. Горбач літературознавець докладно характеризує авторів та їхні твори, 

стиль і тематику. Ця характеристики дають можливість говорити про формування 
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онтології (поняттєвої моделі) щодо української літератури в паратекстах 

перекладачки. 

Виокремлені нами ключові слова розподіляються між двома тематичними 

групами: "нечувані страждання / невимовна розпука" та "сповнений поезії / 

внутрішньої сили". Перша з них стосується історії та становища українського 

народу, друга − його літератури. За нашими спостереженнями, концепти 

"Україна" та "страждання", які суголосно пройдуть червоною ниткою через 

усі тексти, пов'язані з презентацією України перекладачкою А.-Г. Горбач, 

належать до домінантних ментальних конструктів, які вона постійно 

осмислювала й вербалізувала. А оскільки концепти віддзеркалюють етнічне 

світобачення і є національно специфічними конструктами [34, с. 272], то можемо 

припустити, що бачення України, її історії та культури, подане в передмові, 

притаманне саме представнику (власне, представниці) українського етносу, добре 

обізнаному з еволюцією національного буття, а не видавцеві, що вперше мав справу 

з книгою творів українських письменників. Проте оцінка творів належала В. Роте, 

про що свідчить аналіз оповідань із позицій західноєвропейського літературного 

критика. Так, порівнюючи "Шаланду в морі" Ю. Яновського з творами О. Довженка, 

він вигукує: "Яка поезія у двох останніх реченнях, котрі нагадують картину 

Шагалла […] Ледь осмислена впевненість у величі, на яку тільки спроможна 

людина. Ми, європейці, розпещені нашим новим філігранним мистецтвом, краще у 

цьому місці помовчимо" [571, с. 24]. В іншому місці читаємо: "Хто пірне у широке 

епічне полотно цієї розповіді, хто прислухається до її часових вимірів, тому 

нагородою буде частинка поезії, наївної, невибагливої, що будитиме тугу за раєм. І 

тому читачеві, напевне, вдасться побачити глибини душі цього народу" [там само, 

с. 21].  

На наш погляд, саме прочитання вибраних і перекладених А.-Г. Горбач 

оповідань вразило літературознавця, він відкрив для себе і читачів світ літератури, 

досить відмінний від тих творів, котрі були популярні на той час у Європі. Водночас 

згадана передмова презентувала німецькомовній публіці життя й духовні здобутки 

народу, який виявився, відповідно до В. Роте, досить патріархальним з точки зору 
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повоєнного розвитку Німеччини, а його ментальність формувалася прірвою між 

поетичністю душі та скрутою соціально-політичного становища. Варто зазначити, 

що пафос та ліризм, певна емоційність, із якими в передмові охарактеризовано 

українську літературу, не притаманні німецьким літературно-критичним працям, що 

загалом уникають надмірної суб'єктивності і для яких поетичність не властива. 

Можна припустити, що й поетичні характеристики авторів виникли у тісній 

співпраці з А.-Г. Горбач. 

Чому ми зупинилися так докладно на передмові до антології, стає зрозумілим з 

того факту, що це була, по суті, перша повоєнна спроба дати характеристику 

прозовій українській літературі від початку століття до кінця 50-х років і створити 

"образ змагань нашого народу до власного політичного та культурного життя" 

[51, с. 106], що й було зроблено в передмові. Це була перша велика перекладна 

антологія, видана західнонімецьким, а не українським видавництвом з накладом 

3000 екземплярів, яка зібрала низку позитивних відгуків. Згідно з теорією П. Бурдьє, 

передмови є "типовими актами перенесення символічного капіталу" [26, с. 546]. 

Тому  рецензенти, в основному, повторювали основні думки передмови, яка стала 

точкою відліку для формування образу української літератури в німецькомовних 

колах філологів. На антологію вийшло понад 20 рецензій, зокрема в таких великих 

газетах, як "Die Welt" та "Stuttgarter Nachrichten", у часописі "Welt und Wort" була 

опублікована рецензія колеги по перу Е. Коттмаєр, п'ять німецьких радіостанцій 

підготували за творами збірки передачі.  

Ключові слова більшості відгуків та рецензій перегукуються з ключовими 

словами передмови. Наведемо домінантні концепти рецензій: Україна / трагічна 

історія,  страждання, смуток, поневолення / самобутність, талановитий народ, 

культурний потенціал / поезія, ліризм (ідеться про антологію прози!) / меланхолія, 

глибина / сила виразу / сміх, сатира / Російська імперія, російський шовінізм, 

сталінська диктатура / боротьба. На нашу думку, помітна одностайність у відгуках 

свідчить про перші кроки в напрямку формування образу України та її 

літератури в Західній Німеччині саме завдяки цій перекладній антології. 
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Вибір авторів антології приходиться здебільшого на час розстріляного 

відродження. Письменників старшого покоління А.-Г. Горбач представляє двома 

оповіданнями М. Коцюбинського та трьома  − В. Стефаника. Повертаючись до 

уявлень О. Горбача щодо авторів і творів, які варто перекладати (див. розділ 3.1.), 

переконуємося, що з його списку Анна-Галя взяла М. Хвильового, Г. Косинку,  

"Шаланду в морі" Ю. Яновського. Разом з тим, вона мусила орієнтуватися на 

вимоги видавництва та смаки цільового читача − від укладачки вимагалося уникати 

воєнної тематики (тому відпали, наприклад, новели Ю. Липи з "Нотатника"), 

максимально представити твори останнього десятиріччя (часу "відлиги", що мало 

зацікавити читача); включені твори не мали б повторювати відомих тем західної 

літератури [51, с. 106]. Тому вибір творів був певним компромісом між укладачкою 

та видавцем.  

Оскільки в антології А.-Г. Горбач поставила собі надзвичайно складне завдання 

– подати твори різножанрових авторів далекої і майже не відомої німецькому 

читачеві країни, перші з яких написані півстоліття тому, очевидно, що вона не могла 

розраховувати на широку аудиторію. Не можна оминати увагою і психологічні 

моменти: товста книга академічного формату, невідомі письменники, часова та 

політична дистанція не могли апелювати до пересічного читача. Окрім того, 

переклади з периферійних літератур не можуть конкурувати на літературному ринку 

з перекладами з домінантних мов, а тому коло їхніх читачів досить обмежене. 

Антологія, укладена А.-Г. Горбач, могла прислужитися славістам, але оскільки в 

Німеччині на той час україністики як такої не існувало, а русисти чи полоністи 

навряд чи пропонували своїм студентам українську літературу як додаткову, то 

основним читачем був, очевидно, український емігрант-патріот. Це також могли 

бути кола, близькі до Українського вільного університету в Мюнхені, чи 

літературознавці, політологи або етнологи, що цікавилися Східною Європою. Деякі 

з них відгукнулися на книгу позитивними рецензіями. 

Через десяток років А.-Г. Горбач розповість у своїй статті для журналу 

"Сучасність", що видавець її першої антології був прикро вражений тим, що наклад 

не розійшовся, незважаючи на ексклюзивне оформлення книги відомим графіком 
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Г. Ґрісгабером, на велику кількість дуже позитивних рецензій у німецькій, 

австрійській та швейцарській пресі, на трансляцію новел у різноманітних 

радіопрограмах, на щире вступне слово д-ра В. Роте, який "сподівався розбудити 

приспану байдужість і виступив на боці знехтуваної української культури" [55, 

с. 198]. Тож мусимо визнати, що пора рецепції української літератури в Західній 

Німеччині на той час іще не настала. Але в будь-якому разі антологія прочинила 

двері до української літератури навіть для невеликого кола зацікавлених і рішуче 

відмежувала її від російської. 

Розглянемо перекладацькі рішення А.-Г. Горбач, які проявилися в цій антології. 

Перекладознавчий аналіз оповідань антології дозволяє простежити перекладацьку 

стратегію А.-Г. Горбач у перші роки її професійної перекладацької діяльності, 

зокрема − стосовно відтворення чужості оригіналу. 

В оповіданні "Він іде" М. Коцюбинського, яке відкриває збірку, піднімається 

тема співжиття українців та євреїв у маленькому українському містечку. Тому на 

перший план виступає місцевий та національний колорит, який стає однією з 

інваріант перекладу.  

На початку розповіді автор змальовує наростання неспокою перед можливим 

погромом. Він не експлікує тему єврейства, але імплікує її досить прозоро, 

уживаючи марковані лексеми "погром", "крамарі", "містечко", "чорносотенні 

панки", "пуриці", "кучеряві діти". Перекладачка відтворює більшість із них 

еквівалентами: "Pogrom", "Krämer", "Städtchen", "Puritzen", "kraushaarige Kinder", 

невідома для німецького читача реалія "чорносотенні панки" нейтралізується й 

передається дескриптивно: "junge, reaktionäre Herrchen", хоча зменшувальна форма 

до Herr звучить для німецького вуха незвично, радше іронічно. І все ж перекладачка 

вважає, що імплікації недостатньо пояснили німецькомовному читачеві, що йдеться 

про єврейське населення. Тому вона вводить експлікаційний елемент "jüdische 

Droschke", хоча в оригіналі фігурує лише вид брички – балагульська бричка, тобто 

крита бричка з візником: "велика балагульська бричка підкочувалась під один з 

багатших домів" [683, с. 185] − "eine große jüdische Droschke vor einem der reichen  

Häuser stehenblieb" [702, с. 27]. 
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В оригіналі є ціла низка реалій, котрі характеризують побут євреїв, вони чужі 

як для української, так і для німецької мови, тобто їх можна вважати екзотизмами. 

Автор вживає ці екзотизми частіше без пояснення, створюючи досить яскраво 

виражений колорит. Як відтворює ці реалії перекладачка для німецькомовного 

читача? При відповіді на це питання мусимо зважати на обставину, що дія 

відбувається не лише в інших регіонально-національних умовах, далеких від 

цільового читача, але й переклад через півстоліття створює часову дистанцію, котра 

ще більше віддаляє читача від хронотопу оригіналу.  

Перекладачка користується стратегіями очуження й нейтралізації: частіше вона 

залишає екзотизми, транскрибуючи їх, сподіваючись, що для розуміння цієї лексики 

достатньо контексту. Так, вона залишає екзотизми "Balabusten", "Goj", котрі стоять в 

оригіналі в лапках ("балабусти"), хоча для німецького читача перше слово нічого не 

означає, до речі, як і для сучасного українського, але, очевидно, український читач 

початку ХХ століття вільніше сприймав ці лексеми, особливо саме в тих маленьких 

містечках − штетлях, котрі чи не на 90 відсотків були єврейськими.  

До стратегії збереження екзотизмів можна віднести вигуки: "Ай-вай!" – "Oj! 

Wej", звертання "Бобе!... Бобе Естерко!" – "Bobe… Bobe Esterka". Іноді перекладачка 

знаходить німецький відповідник до реалії, котра звучить екзотизмом в оригіналі: 

"В хаті старого шохата Абрума при світлі лойових свічок ішла нарада [683, с. 186] − 

"Im Hause des betagten Schächters Abrum hielt man beim Licht der Talgkerze Rat" [702, 

с. 28]. 

Особливого колориту надають творові як в оригіналі, так і в перекладі оніми, 

які А.-Г. Горбач зберігає, за винятком одного – Мойше Цвейлібе, що в оригіналі 

звучить відповідно до мови їдиш, а в перекладі онімеччене – Moische Zwiebel, що, в 

принципі, виправдано походженням цього прізвища. 

Трапляється, що автор уживає нейтральне слово, а перекладачка залишається в 

ситуативному полі очуження: "він бачив перед собою лиш довгі поли чийогось 

халата"  − "Er sah vor sich nur die Rockschöße eines Kaftans". Деколи сам автор 

давав пояснення реаліям, цей метод перейняла А.-Г. Горбач: "їхні 'пуриці', багатші 

купці, ще зрання почали тікати" – "Puritzen, die reicheren Kaufleute […]". 



 

 

256 

 

Український соціокультурний колорит перекладачка теж частково одомашнює: 

"процесію з образом Спаса, яка мала відбутись завтра по церковній відправі" [683, 

с. 185] − "ob der Prozessionzug mit dem Bilde des Heilands dem Gottesdienst folgen 

würde [702, с. 27]. Правда, німецьке "Heiland" ("Спаситель") належить до релігійної 

термінології, тоді як українське "Спас"− народна назва. Такий самий стилістичний 

зсув стосується й "церковної відправи", яка передана в перекладі нейтральним 

"богослужіння".  

Важливі імплікації перекладачка розкриває, забезпечуючи тим самим розуміння 

німецькомовного читача. Це проявляється вже в першому реченні новели: 

"Становий, здається, незадоволений був з того, що взяв, і хоч запевняв, що не 

допустить погрому, але йому вірили мало" [683, с. 185]. − "Der Polizeivorsteher, der 

bestochen war, schien plötzlich unzufrieden und obwohl er versicherte, es zu einem 

Pogrom nicht kommen zu lassen, schenkte man ihm keinen Glauben" [702, с. 27]. 

Нейтральну лексему "взяв", яка імплікує ситуацію підкупу, А.-Г. Горбач 

тлумачить завдяки експлікації: "Становий, якого підкупили". Можливо, таке 

рішення було викликане впевненістю, що в законослухняній Німеччині нейтральне 

слово "взяв" буде недостатнім для розуміння початку твору. А.-Г. Горбач 

одомашнює текст, передаючи також "бублики і булки" баварськими аналогами – 

"Bretzeln und Semmeln".  

Об'єктивні відмінності в семантичній чи морфологічній системі мов вона 

вирівнює шляхом гіперонімічної заміни: "Спів стих, і почулось довге жалібне 

сякання носа" [683, с. 187] − "Das Singen verstummte und man hörte ein langes, 

klagendes Geräusch" [702, с. 29.] або шукає ситуативного аналога, не зупиняючись 

перед творенням власних метафор: "крізь вікно в хату влетіла стоока тривога" [683, 

с. 188] − "Eine hundertfache Unruhe drang in das Zimmer" [702, с. 29].  

Синтаксис перекладу свідчить, що А.-Г. Горбач іноді відходить від довгих 

складних речень М. Коцюбинського, оскільки для німецької мови нанизування 

речень одне на одне не надто типове. Іноді вона випускає якусь деталь, з огляду, 

очевидно, на її лірично-метафоричну сутність, також не типову для німецької 

новелістики: "А коли сонце сіло і прийшла ніч, як чорна дума землі, червоні гості 
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щезли, й містечко зовсім завмерло" [683, с. 186] − "Und als die Sonne versank und die 

Nacht anbrach, verschwanden die roten Gäste und das Städtchen erstarb nun völlig" [702, 

с. 28]. 

Прикладка "чорна дума землі", яка видається на перший погляд відступом від 

сюжетної лінії новели, випущена. Можна припустити, що образ "дума землі", 

близький для авторської національної картини світу й картини світу персонажів 

новели − селян, не промовляв до німецькомовних читачів таким безпосереднім 

образом, як до читача нації землеробів. Можливо, усвідомлюючи цю інакшість, А.-

Г. Горбач не відтворити цей образ. Подібне спрощення спостерігаємо й в іншому 

випадку: "Раптом Абрум почув, як щось звалилось на нього й розбіглось по тілу 

дрібними кольками. То серед тиші впали на голову дзвони і побігли по місту з 

вискоком й реготом" [683, с. 191]. − "Plötzlich schlug über ihm das Dröhnen der 

Glocken zusammen, ihre Töne liefen über die Stadt hin wie ein Gelächter" [702, с. 33]. 

Перекладачка випускає метафоричний образ невизначеного "чогось", що 

звалилося на персонажа, і відтворює лише образ дзвонів. Такі перекладацькі 

рішення свідчать про орієнтацію на цільового читача і намагання не перенасичувати 

текст перекладу незвичними метафорами, а відтак спростити читачеві сприйняття 

чужого.  

Відтворюючи жорстоку картину сплеску міжнаціональної ненависті, 

перекладачка – швидше підсвідомо – намагається хоч трохи пом'якшити сцену, 

вдаючись до генералізації, упускаючи акціональні дієслова і залишаючи знаряддя, 

яким треба було розігнати ворогів: "Треба оборонятись. Треба стріляти із 

револьверів і всіх перебити ... Закидати дровами, бити дрючками, колоти ножами" 

[683, с. 191] − "Man müßte sich verteidigen, man müßte schießen, sie auseinander 

treiben mit Holzschneiten und Knüppeln, Messern" [702, с. 32]. 

Можна припустити, національно-патріотичні настанови перекладачки схиляли 

її до того, щоби не малювати таку жорстоку картину міжнаціональної ворожнечі, 

яка відбувалася на її батьківщині. Ми схильні вважати таке рішення експресивним 

зсувом. 
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Експресивні зсуви іншого типу відбуваються в перекладі через зміну 

перспективи висловлювання: М. Коцюбинський веде оповідь від третьої особи, що 

знаходиться осторонь і спостерігає, перекладачка ж ідентифікує себе з 

персонажами: "Знов встало питання – те саме, що і спочатку, – що ж мають 

робити?" [683, с. 187] − "Wieder war die Frage dasselbe: Was sollen wir tun?" [702, 

с. 29]. 

 Подальші перекладацькі рішення цієї антології розглянемо на основі 

порівняльного аналізу. 

 

3.2.2. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у перекладі: А.-Г. Горбач vs 

Й. Ґрубер  

У той самий час, коли А.-Г. Горбач працювала над перекладами творів 

українських письменників у Західній Німеччині, у Радянському Союзі перекладав 

українські твори для поширення в НДР поет і перекладач з єврейської родини Йона 

Ґрубер (Jona Gruber, 1908-1980), який також походив із Буковини. Питання про 

рідну мову Й. Ґрубера залишашається відкритим, очевидно, його також можна 

віднести, як і О. Кобилянську, до гібридних мовних особистостей: чернівецькі євреї 

говорили їдиш, а асимільовані євреї Буковини − німецькою. Німецькою Й. Ґрубер 

навчався у Чернівцях та Австрії. Після Другої світової війни поет мешкав у Києві та 

присвятив себе літературі, коло його спілкування було українськомовним і 

російськомовним. З-під його пера поета вийшли німецькомовні переклади творів 

Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, М. Коцюбинського, П. Тичини, М. Бажана, 

В. Сосюри, М. Рильського, А. Малишка, Д. Павличка, І. Драча, а також збірки 

українських приказок і народних казок. Переклади Й. Ґрубера досить високо 

оцінюються критиками, які вказують, що як перекладач він "глибоко осягнув 

ідейно-художнє багатство української поезії, її жанрову палітру, емоційно-художню 

насиченість, він прагне до максимального збереження всіх поетичних ознак 

першотвору" [292, с. 62-72; 95, с. 511]. 
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У 1971 р. у Києві в перекладі Й. Ґрубера вийшли новели М. Коцюбинського, 

серед них і програмний твір "Intermezzo", переклад якого ми проаналізуємо в 

зіставленні з перекладом А.-Г. Горбач. 

 Новела "Intermezzo" створена в дусі імпресіонізму, в чомусь перегукується з 

"Нотатками Мальте Лявридса Бриґґе" Р.М.Рільке. Два твори писалися в той самий 

час, в обох ідеться про митця і тематизуються рефлексії авторів: місто наче Молох, 

природа/село як протиставлення. В обох ліричний герой інтенсивно висловлює свої 

роздуми-враження, змальовуючи яскраві картини, створені з мозаїчних картинок, 

що виткані з окремих переживань, думок і настроїв. Разом з тим, роман Р.М.Рільке 

здобув собі світову славу, а новела М. Коцюбинського була перекладена А.-

Г. Горбач лише в кінці 50-х років, коли панував уже інший стиль та інші літературні 

вподобання.  

Й.Ґрубер очевидно не був знайомим із перекладом цієї новели А.-Г. Горбач, 

адже перекладачка належала, на думку радянських ідеологів, до ворогів української 

культури, і тому її роботи були відомими лише дуже вузькому колу, а книги з 

перекладами потрапляли в спецфонди.  

Власний перекладознавчий аналіз двох перекладів новели доповнимо 

спостереженнями німецькомовних читачів, які були зібрані методом опитування. 

Зауважимо, що інформантами були не славісти, а носії німецької мови (з вищою 

освітою) − активні читачі (не менше однієї прочитаної книги на два місяці). Заради 

об'єктивності в процесі опитування тексти подавалися без зазначення прізвищ 

перекладачів, тому в коментарях інформантів переклад 1 − це переклад А.-

Г. Горбач, а переклад 2 − Й. Ґрубера. 

 Поглянемо на переклади на рівні образів: обидва характеризуються 

орієнтацією на оригінал, у першу чергу це стосується близькості до його семантико-

смислової структури. Перекладачі переносять у текст перекладу авторські метафори, 

розгорнуті порівняння та символи, у більшості випадків не змінюючи їх. Загальна 

образна картина оригіналу залишається збереженою, так само – настрої ліричного 

героя та його тон, навіть якщо деякі образи звучать для німецького читача незвично, 

а тональність де-не-де – стилізовано. Але читач – відповідно до наших опитувань – 
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сприймає це як даність оригінального твору та певну часову дистанцію, котра 

проявляється саме в метафориці та експресивному тоні оповіді, напр.: 

Оригінал: "Після того було молоко. Білий пахучий напій пінивсь у склянці, і, 

прикладаючи його до уст, я знав, що то вливається в мене м'яка, як дитячі кучері, 

вика, на якій тільки ще вчора цілими роями сиділи фіолетові метелики цвіту. Я п'ю 

екстракт луки" [682, с. 306]. 

Horbatsch: "Dann kam die Milch. Der weiße duftende Trank schäumte im Glase 

und wenn ich ihn an die Lippen führte, wußte ich, daß ich die Wicke trank, auf der noch 

gestern die Blüten wie blaue Schmetterlinge leuchteten, weich wie die Locke eines 

Kindes. Ich trank den Saft der Wiesen [702, с. 43]. 

Gruber: "Danach gibt es Milch. Der weiße wohlriechende Trank schäumt im Glase, 

und ich weiß, indem ich es an die Lippen führe, daß sich nun die wie Kinderlocken weiche 

Wicke in mich ergießt, auf der noch gestern die violetten Schmetterlinge der Blüte in 

Scharen saßen. Ich trinke den Extrakt der Wiese" [723, с. 126]. 

Усі елементи розгорнутої метафори, за винятком "рій" у А.-Г. Горбач, а також 

зв'язки між ними збережено, нехай у дещо видозміненій послідовності, але саме 

завдяки цьому метафору перекладу легко уявити, "побачити", і це є критерієм її 

адекватності. Поетичний стиль автор створив і за допомогою іменника високого 

стилю "вуста", який в обох перекладах компенсовано іншою лексемою у високому 

стилі "Trank".  

Коментар носія мови: "Текст перекладу 1 звучить плинно, відчувається 

правильний ритм мовлення. Усі зв'язки у складному реченні зрозумілі й правильні. 

Текст перекладу 2 не має ритму, німецької мелодики! Технічні слова стоять поряд із 

надмір ліричними. Це звучить дивно. Різниця відчувається в деталях: 1: "führt den 

Trank an die Lippen". Звичайно, зрозуміло, що до губ прикладають склянку, але 

речення звучить набагато гарніше! Переклад 2: "führt das Glas an die Lippen" − Це 

звучить технічно. Слово "indem" − також зі сфери техніки, ділової мови, тоді як 

"ergießt" звучить гіперболічно. Комплексний образ "Цвіт голубий / фіолетовий, як 

метелики, і м'який, як дитяче волосся" у перекладі 1 компонується гармонічніше, 
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ніж у перекладі 2. У художньому тексті "Saft" (сік) звучить краще, аніж наукове 

"Extrakt" (екстракт)". 

Зауважимо, що інформант звертає увагу на "звучання речення", тобто його 

ритмомелодійні характеристики, звичні для носія мови, і на природність 

розгортання художнього образу, при передачі якого йому "муляють" слова інших 

стилів. Справді, сполучник "indem" є маркером письмового ділового чи наукового 

мовлення і майже не вживається в німецьких творах художньої літератури. Так само 

слово "екстракт" частіше вживається в німецькій (як і в українській) мові в медицині 

та хімії ("витяжка"), а також для наукового позначення "сутності". У канві твору 

М.Коцюбинського цей термін перетворюється на метафору і без проблем 

сприймається українським читачем як поетична метафора, що, очевидно, для 

німецької мови не типово.   

В іншому уривку проступають відмінності у використанні способів перекладу. 

Метонімічна заміна "сліди підошов" –  "сліди кроків" та ситуативний відповідник до 

"тут вхід не вільний!" –  "лишіть мене самого!", використані А.-Г.Горбач, 

дозволяють говорити про збереження образу:  

Оригінал: "[…] і всі лишають на душі моїй сліди своїх підошов. Затулю вуха, 

замкну свою душу і буду кричати: тут вхід не вільний!" [682, с. 300] 

Horbatsch: "Und alle lassen sie in meiner Seele die Spuren ihrer Schritte zurück. Ich 

werde die Ohren zuhalten, meine Seele zuschließen, laßt mich allein!" [702, с. 39]. 

Gruber: "Und alle lassen in meiner Seele die Spuren ihrer Sohlen. Ich werde meine 

Ohren verstopfen, meine Seele schließen und rufen: Eintritt verboten!" [723, с. 118]. 

Й.Ґрубер, відтворюючи оригінальні образи еквівалентами d першій частині 

речення, використовує стійкий вираз "Eintritt verboten" у другій частині, 

орієнтуючись на узус сучасної йому німецькомовної аудиторії, власне, напис-кліше, 

який ми зарахуємо радше до канцеляризмів. 

Коментар носія мови: "Переклад 1 − гарна поетична німецька мова, особливо 

"alle lassen sie in …", невелика стилістична помилка − відсутність зворотного 

займенника, правильніше: "Ich werde mir die Ohren zuhalten". Вираз "Lasst mich 

allein!" передає душевний біль, спраглість за спокоєм. Переклад 2 має кілька 
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справжніх помилок: "Und alle lassen in meiner Seele die Spuren ihrer Sohlen [zurück] 

(без "zurück" речення неправильне!). Дієслово "verstopfen" (заткнути, закупорити, 

закоркувати) не пасує до контексту, "meine Seele schließen" – неправильно, краще: 

"verschließen", "zuschließen". "Eintritt verboten" − вираз сам по собі правильний, але 

не передає стану душі". 

Бачимо, що інформант відчуває ту лексику, яка прийнятна / неприйнятна для 

створення певних образів, звертає увагу не лише на звучання, але й на коректне, у 

тому числі стилістично правильне, мовлення.  

Оскільки образи міста, людини, природи (сонця, полів) тощо вималювані 

М.Коцюбинським надзвичайно експресивно, але разом з тим – досить складними 

мовними фігурами, які спираються на асоціативну картину українського 

менталітету, цікаво простежити, що відбувається з цими образами в перекладі. За 

нашими спостереженнями, А.-Г.Горбач завжди намагається зберегти центральний 

елемент образу, навколо якого групуються інші елементи, взяті з оригіналу, але ці 

елементи можуть вступати в перекладі в інші взаємовідношення, ніж в оригіналі. 

Так, імплікований автором зв'язок між посівом як вихідним моментом і вівсом, 

ячменем та пшеницею як рівноцінними наслідками посіву, експлікується в 

перекладі, причому однорідними членами речення, що отримують розширення у 

формі підрядних означальних. Й.Ґрубер передає оригінал майже дослівно, 

повторюючи авторські синтаксичні зв'язки:  

Оригінал: "Розплющую очі. Тепер я певний, що з того посіву зійшла срібна 

сітка вівсів, гнеться й блищить, мов шабля, довговусий ячмінь, пливе текуча вода 

пшениці" [682, с. 307].  

Horbatsch: "Ich öffne die Augen. Jetzt bin ich sicher, daß aus dieser Saat das 

silberne Netzt des Hafers gewachsen ist, die schnurrbärtige Gerste, die sich wie eine 

Klinge biegt und glänzt, der Weizen, der wie ein Wasser dahinfließt" [702, с. 43]  

Gruber: "Ich schlage die Augen auf. Jetzt bin ich dessen sicher, daß von jenem 

Samen der silberne Haferfaden aufgegangen ist, die grannenhafte Gerste sich wie ein 

Säbel biegt und glänzt, der Weizen einem Strome gleich fließt und rauscht" [723, с. 127]. 
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Коментар носія мови: "Якщо автор має на увазі, що з насіння виросли овес, 

ячмінь і пшениця, котрі створюють наче сітку (тобто ростуть поряд чи разом), але 

кожен вид зернових має свої властивості, то переклад 1 по суті правильний, а у 

перекладі 2 зв'язки між реченнями не зовсім зрозумілі. Так само незрозуміле слово 

"Haferfaden", а "grannenhaft" ужито неправильно. Пшениця не може "текти, як 

річка", а також "шуміти / дзюрчати". Речення "Jetzt bin ich dessen sicher" перекладу 2 

краще звучало б так: "Jetzt bin ich mir dessen sicher". Переклад 1 плинний, переклад 2 

− "вибоїстий", нерівний". 

Як і очікувалося, складні образи з епітетами та метафорами не завжди можна 

(дослівно) перенести в іншу мову та іншу картину світу. Навіть якщо для носія 

української ментальності пшениця може шуміти й нагадувати ріку, у представників 

іншого народу є інші, свої стереотипи, асоціації та узвичаєні порівняння. 

Використовуючи стратегію максимальної орієнтації на образну картину оригіналу, 

перекладач ризикує, що створені ним образи будуть не зовсім зрозумілими 

представникам іншої культурної спільноти з відмінною картиною світу.  

Перекладачі відносно рідко користуються гіперо-гіпонімічними замінами або 

аналогами, намагаючись залишатися близькими до авторського замислу і способу 

його вираження, хіба що німецька мова (прототипна семантика, фразеологія) дає їм 

готовий ресурс, котрий перебуває в тому ж семантичному полі, напр.:   

Оригінал: "Стійте собі на місці, спочивайте спокійно" [682, с. 299].  

Horbatsch: "Bleibt an eurem Ort, ruht euch im Frieden aus!" [702, с. 38]. 

Gruber: "Steht auf eurem Platz und ruht euch in Gottes Namen aus" [723, с. 116]. 

Коментар носія мови: "Переклад 1 звучить поетичніше і плавніше. "Ruht euch 

in Frieden aus!" означає для мене: "Ви сильно втомлені, відпочиньте, заспокойтеся". 

Переклад 2: "steht auf eurem Platz und ruht euch in Gottes Namen aus" звучить наче 

"стійте і відпочивайте, але мене це сердить, що ви втомлені". 

Наступний висновок після аналізу цього коментаря досить цікавий: вибір тієї 

чи іншої лексичної, граматичної, фразеологічної або синтаксичної одиниці для 

перекладу породжує в читача як загальні, так і індивідуальні асоціації, які формують 

його інтерпретацію твору, тобто рецепція тексту перекладу може змінитися від 
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певної одиниці з додатковою конотацією, приписаною перекладачем. Так, "in Gottes 

Namen" надає негативної конотації ставленню автора до тих об'єктів, які оточують 

його в пітьмі, тоді як основний тон М. Коцюбинського в цьому уривку – 

примирення, певна байдужість, нейтральність.  

Тексти перекладу засвідчують досить багато відмінностей на лексичному рівні: 

перекладачі користуються неоднаковими ситуативними відповідниками, різними 

аналогами, метафоричними переносами:  

Оригінал: "Фактично стаєш невільником сього многоголового звіра" [682, 

с. 297].  

Horbatsch: "Man wird wirklich zum Sklaven dieses vielköpfigen Drachen" [702, 

с. 36]. 

Gruber: "Du wirst zum Sklaven dieses vielköpfigen Tieres [723, с. 113]. 

"Многоголовий звір" оригіналу перетворюється в А.-Г.Горбач на 

"багатоголового дракона" і залишається "багатоголовим звіром" у Й. Ґрубера. 

Очевидно, перекладачка пішла вслід за своєю асоціацією, узятою з фольклорних 

джерел, і виконала гіпонімічну заміну, щоб увиразнити образ. 

Особливо яскраво увиразнення проявляється на рівні розгорнутих метафор:  

Оригінал: "Спокійний, самотній, сідав десь на ґанку порожнього дому й 

дивився, як будувалась ніч. Як вона ставила легкі колони, заплітала сіткою тіней, 

зсувала й підносила вгору непевні, тремтячі стіни, а коли все се зміцнялось й 

темніло, склепляла над ними зоряну баню" [682, с. 304].  

Horbatsch: "Still und einsam setzte ich mich auf die Veranda des leeren Hauses und 

schaute, wie die Nacht ihre Zelte aufschlug. Wie sie leichte Säulen aufstellte, ein Netz 

von Schatten flocht, unsichere, zitternde Mauern aufhob, und als dieses alles fester und 

dunkler wurde, ließ sie ihre Sternenwelt darüber nieder" [702, с. 41]. 

Gruber: "Ruhig, einsam nahm ich irgendwo auf der Treppe des leeren Hauses Platz 

und sah dem Bauen der Nacht zu. Ich sah sie leichte Säulen hinstellen, ein Schattennetz 

flechten, zitternde, unsichere Wände aufrichten, und als all das fest dastand und es dunkel 

wurde, überwölbte sie das Ganze mit der Sternenkuppel" [723, с. 122-123]. 
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Коментар носія мови: "Переклад 1: Якщо під виразом "Mauern aufhob" мається 

на увазі зведення стін, то цей вираз використано неправильно, правильніше було б 

вжити дієслова "aufrichten" або "errichten". Поетично звучить вираз "ließ sie ihre 

Sternenwelt darüber nieder". Переклад 2: вираз "Säulen "hinstellen" – розмовний, не 

поетичний, краще було б ужити дієслово "aufstellen". Вираз "überwölbte sie das 

Ganze mit der Sternenkuppel" звучить гарно, але дієслово "überwölben" якось 

вибивається з речення, звучить, наче не 100%-но німецький вислів". 

З цього коментаря можемо зробити висновок, що читач звертає увагу на 

поетичність висловлювання, високий стиль, задані автором і відображені в певних 

пасажах перекладачем, і очікує відповідного стилю в в подальшому.  

Оригінал: "Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, 

кричать, метушаться і смітять" [682, с. 298]. 

Horbatsch: "Ich wurde zum Tummelplatz all dieser Wesen, die sich ewig 

herumtreiben, schreien, im Dreck wühlen" [702, с. 37]. 

Gruber: "Es ist mir zuwider, eine Herberge zu sein, wo sich unaufhörlich diese 

Geschöpfe drängen, lärmen, hasten, und Schmutz machen" [723, с. 114]. 

Коментар носія мови: "Schmutz machen" звучить не зовсім добре, краще 

"Schmutz hinterlassen" або "alles verschmutzen". 

 У цьому уривку перекладачка використовує для відтворення образу "заїзд" 

композит, перша частина якого означає "пустувати, возитися, поспішати", що можна 

вважати додатковою експлікацією наступної авторської думки. В оригіналі 

М.Коцюбинський порівнює своє душу із заїздом, де постійно людно через 

подорожніх, у перекладі – це "площа, де вічно товчуться, кричать та риються у 

смітті всі ці істоти". Очевидно, еквівалент до "смітити" – "Schmutz machen" – 

виявився для перекладачки узагальненим і не асоціаціювався з образом гостя заїзду, 

тому "Gasthof" – відповідник до "заїзд" також не використано. Можна, звичайно, 

поставити під сумнів доцільність останнього елемента образу, особливо, якщо 

співвіднести його з тим, що місцем уявної дії є душа ліричного героя. Але загальний 

образ, створений А.-Г.Горбач, виявився сильнішим та негативнішим, ніж у автора. У 

перекладі Й. Ґрубера створіння "товчуться, шумлять, метушаться та смітять". 
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Нагромадження коротких дієслів drängen, lärmen, hasten у формі асиндетону змінює 

ритм першотвору.  

Як поводяться перекладачі з лексикою низького стилю, що маркує соціальний 

колорит? А.-Г.Горбач іноді "підтягує" стиль до літературного (пам'ятаймо про її 

настанову на "високу" літературу!), у наслідок чого може втрачатися соціальна 

диференціація. Так, у наведеному нижче діалозі ліричний герой говорить із бідним 

селянином, засобом авторської характеристики останнього є його мовлення: "лупив 

воші", "б'є морду", "їдять пранці", "жеруть один одного". Після кожної фрази 

селянина ліричний герой підсумовує для себе почуте.  

Оригінал: "Йому ще нічого: рік лупив воші в тюрмі, а тепер раз на тиждень 

становий б'є йому морду […] Раз на тиждень б'ють людину в лице" [682, с. 308]. 

Horbatsch: "Ihm geht es noch gut. Ein Jahr nur haben ihn die Läuse im Gefängnis 

gefressen, und jetzt schlägt ihm der Wachtmeister einmal in der Woche ins Gesicht. […] 

Einmal in der Woche schlagen sie den Menschen ins Gesicht" [702, с. 45]. 

Gruber: "Er aber kam mit einem blauen Auge davon: ein Jahr knackte er Läuse 

im Kerker, und jetzt haut ihm der Stanowoi (Fußnote: Bezirkspolizeioffizier) einmal 

wöchentlich in die Fresse" [723, с. 130].  

Коментар носія мови: "в обох пасажах − хороша німецька мова. Переклад 2: 

влучно використано німецькі усталені вирази "knackte er Läuse" und "mit einem 

blauen Auge davonkommen".  

Фразеологізм "mit einem blauen Auge davonkommen" перекладач використовує, 

відтворюючи нейтральний вираз розмовного стилю "йому ще нічого". Таку 

фразеологізацію можна вважати компенсацією образного авторського мовлення на 

макрорівні. Уживши двічі "Gesicht", перекладачка нювелює різницю між мовою 

ліричного героя та селянина. У перекладі Й. Ґрубера соціальна диференціація 

зберігається за рахунок використання лексики низького стилю ("knackte er Läuse"), 

навіть дещо посилюється, оскільки перекладач уживає стилістичні синоніми також і 

для нейтральних лексем оригіналу ("бити" − "hauen". Також і в наступному уривку в 

перекладах помітні експресивні зсуви:  
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Оригінал: "Людей їдять пранці, нужда, горілка, а вони в темноті жеруть один 

одного. Як нам світить ще сонце і не погасне? Як можемо жити?" [682, с. 309]. 

Horbatsch: "Krankheit, Elend, Schnaps frißt die Menschen und in der Finsternis 

fressen sie sich gegenseitig auf. Wie kann die Sonne uns noch leuchten? Wie nicht 

erlöschen? Wie vermögen wir noch zu leben?" [702, с. 45]. 

Gruber: "Die Menschen werden von Syphilis, von der Not, vom Brantwein 

gefressen, und im Dunkeln fressen sie einander. Wie ist es möglich, daß uns noch die 

Sonne scheint und nicht erlischt? Wie können wir leben?" [723, с. 131]. 

Заміна лексеми розмовного стилю "їдять пранці" гіперонімом "хвороба" в А.-

Г. Горбач та терміном "сифіліс" у Й. Грубера згладжує антитезу, яка становить 

кульмінаційний момент першотвору. 

Новела М.Коцюбинського вирізняється складною синтаксичною будовою, якої 

перекладачі, в основному, дотримуються: довгі речення передаються довгими, 

сурядні – сурядними, синтаксичні фігури, паузи, виокремлення – такими ж 

засобами, іноді все ж змінюються темо-рематичне членування:  

Оригінал: "Ми таки стрілись на ниві − і мовчки стояли хвилину − я і людина 

[682, с. 308].  

Horbatsch: "Wir sind uns auf dem Feld doch begegnet – und einen Augenblick 

standen wir stumm voreinander – ich und ein Mensch" [702, с. 44]. 

Gruber: "Und wir begegneten uns tatsächlich auf der Flur, ich und der Mensch, und 

standen schweigend eine Minute lang" [723, с. 129]. 

Коментар носія мови: Переклад 2: "auf der Flur" − не зовсім правильно, краще 

було б "auf der Feldflur" чи "auf der freien Flur". 

Те, що Й. Ґрубер переносить відокремлений підмет з останнього експресивного 

місця на середину складного речення, не змінює його звучання, оскільки сильнішим 

інваріантом тут є катахреза, яка зберігається обома перекладачами. Водночас 

перекладач відходить іноді від типового синтаксичного малюнку автора, 

розширюючи образи й доповнюючи їх, порушуючи внаслідок цього легкість 

вислову:  
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Оригінал: "Врешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче 

збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа й гуде на всі струни" 

[682, с. 303].  

Horbatsh: "Endlich bleibe ich stehen. Mich hält der weiße Schaum des Buchweizens 

fest, duftend, leicht, als hätten ihn die Flügel der Bienen geschlagen. Eine klingende 

Harfe liegt zu meinen Füßen, all ihre Seiten tönen" [702, с. 40]. 

Gruber: "Endlich bleibe ich stehen. Der weiße Schaum des Buchweizens, das 

leichte, gleichsam von Bienenflügeln getragene Aroma hält meinen Schritt an. Eine 

klingende Harfe scheint sich unter die Füße gelegt zu haben und mit all ihren Seiten zu 

tönen" [723, с. 121]. 

Потрійний атрибутивний епітет перекладач розбиває, замінюючи один з 

прикметників іменниковою групою, основне коротке дієслово "лягла" передає 

чотирма дієсловами, експлікуючи уявний образ за допомогою звороту "здається, 

що". За рахунок цього переклад Й. Ґрубера подекуди втрачає поетичність у 

змалюванні природи, яка є, за авторським задумом, важливим конституентом 

новели.   

А.-Г.Горбач завжди намагається дотримуватися поетичності оригіналу. Іноді ця 

настанова відображається і на перенесенні в текст перекладу граматичних форм, які 

мають у вихідній та цільовій мовах різну частотність уживання. Так, форма 

майбутнього, типова для української мови, майже завжди передається в сучасній 

німецькій формою Präsens, тим не менше, перекладачка використовує Futurum. 

Й. Ґрубер вживає Futurum рідше, адже сам текст імплікує дію як майбутню:  

Оригінал: "Я краще ляжу. Погашу лампу і сам потону у чорній пітьмі" [682, 

с. 299].  

Horbatsch: "Ich werde mich legen. Werde das Licht löschen und selbst in die dunkle 

Finsternis versinken" [702, с. 38]. 

Gruber: "Ich begebe mich zur Ruhe. Ich lösche die Lampe und versinke selber in das 

schwarze Dunkel" [723, с. 116]. 

Коментар носія мови: Переклад 1: "Ich werde mich legen" − не зовсім 

правильно, правильніше "hinlegen" або "niederlegen". 
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Незважаючи на наше міркування про вживання форми майбутнього Futurum, 

інформант не звертає на них уваги, як і на інші, цікаві з точки зору носія української 

мови, деталі відтворення оригіналу. Це свідчить про те, що граматичний та 

лексичний рівні мовлення осмислюються звичайним читачем лише тоді, коли певні 

його одиниці вжиті або явно помилково, або ж різко відрізняються від узусу його 

мови. Інші випадки використання певних одиниць, які відрізняються лише 

частотністю вживання і на які звертає увагу мовознавець чи перекладознавець, не 

ідентифікуються читачем як проблемні, якщо вони не заважають плинному читанню 

тексту. 

А.-Г.Горбач лише зрідка відступає від загального синтаксичного малюнку, 

притаманного оригіналові. У 90% випадків речення зберігає свою довжину разом з 

образно-лексичним наповненням. 10 % припадають на випущення, поділ довгого 

речення на частини або, навпаки, об'єднання коротких речень в одне. У Й.Ґрубера 

випущення чи зміни трапляються рідше:  

Оригінал: "Так протікали дні мого intermezzо серед безлюддя, тиші і чистоти. 

І благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею" [682, с. 307]. 

Horbatsch: "So rannten die Tage meines Intermezzos dahin. Menschenleere. Stille 

und Reinheit. Ich ging wie gesegnet zwischen der goldenen Sonne und der Erde" [702, 

с. 44]. 

Gruber: "So vergingen die Tage meines Intermezzos in der Menschenleere, Stille 

und Reinheit. Und gesegnet stand ich zwischen der goldnen Sonne und der grünen Erde" 

[682, с. 128]. 

Заміна довгого речення з трьома однорідними членами на два номінативні 

речення призвела до збільшення кількості логічних наголосів та сповільнення 

темпу. 

Допускаємо, що зміни чи вилучення, до яких перекладачка вдається свідомо, 

мають на меті створити читабельніший текст для німецькомовної аудиторії, адже 

розбіжності в мовному узусі роблять питомі українські речення чужими в потоці 

німецького мовлення. Яскравий приклад цього – спроба А.-Г.Горбач ущільнити 

структуру речення та використати звуконаслідувальний ресурс німецької мови:  
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Оригінал: "Біжу на подвір'я ... А там бряжчать залізні цепи і люто ґвалтують 

собаки" [682, с. 300].  

Horbatsch: "Ich laufe in den Hof. Ketten klirren, Hunde bellen" [702, с. 39]. 

Gruber: "Ich laufe in den Hof. Dort klirren die eisernen Ketten, und die Hunde 

erheben einen wütenden Lärm" [723, с. 118]. 

Можливо, засоби створення когезії та епітет "залізні" в цьому уривку оригіналу 

надлишкові, але конденсований образ, створений перекладачкою, відповідає тону, 

заданому автором за допомогою дієслова "біжу", відповідно, вона відмовилася від 

вказівного займенника "там" і обох епітетів заради динаміки, а також використала 

безсполучникове речення. Але такі випадки є одиничними в перекладах А.-

Г. Горбач. Й. Ґрубер залишається ближчим до загальної структури українського 

речення, хоча вимушений багатослівно експлікувати лексему "ґвалтують (собаки)" − 

"собаки здіймають злий галас".  

Трапляється, що засоби когезії А.-Г. випускає зовсім, тоді як Й. Ґрубер їх 

зберігає: 

Оригінал: "Признаюсь − заздрю планетам: вони мають свої орбіти, і ніщо не 

стає їм на їхній дорозі. Тоді як на своїй я скрізь і завжди стрічаю людину [682, 

с. 297]. 

Horbatsch: "Ich gebe zu: ich beneide die Gestirne, sie haben ihre Bahnen und nichts 

stört ihren Weg. Auf meinem Wege begegne ich immer wieder und überall Menschen" 

[702, с. 36]. 

Gruber: "Ich gestehe: ich beneide die Planeten, sie haben ihre Bahn, und nichts steht 

ihnen in dem Weg. Auf meinem Weg dagegen treffe ich dauernd den Menschen" [723, 

с. 113]. 

Коментар носія мови: "Помилка: замість "mit Dunkelheit bis in die fernsten 

Winkel gefüllt" краще "mit Dunkelheit bis in die entferntesten Winkel gefüllt". 

Переклад 2 дещо кращий, ніж переклад 1: йдеться про протиставлення, що планети 

мають свої орбіти і ніщо їм не стає на дорозі, а напротивагу цьому авторові завжди 

на дорозі стоять люди. "Ich gestehe" трохи краще, аніж "ich gebe zu". 
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Вилучення протиставлення між людиною та планетами у перекладі А.-

Г. Горбач помічає також і носій мови. Якщо таке вилучення можна пояснити тим, 

що це протиставлення в тексті все ж імплікується, то інший тип вилучення, який 

іноді зустрічається в перекладах А.-Г. Горбач,  має причини іншого плану:  

Оригінал: "Так, ти стаєш мені на дорозі і уважаєш, що маєш на мене право. Ти 

скрізь. Се ти одягла землю в камінь й залізо. Се ти через вікна будинків - тисячі 

чорних ротів - вічно дихаєш смородом" [682, с. 297]. 

Horbatsch: "Ja, du versperrst mir den Weg und glaubst, du hättest ein Recht auf mich. 

Überall bist du. Du hast die Erde in Eisen und Stein gekleidet, du bist es dort hinter den 

dunklen Fenstern" [702, с. 36]. 

Gruber: "Du stehst mir also im Weg und meinst, ein Recht auf mich zu haben. Du 

bist überall. Du hast die Erde mit Stein und Eisen bekleidet. Wie durch Tausend 

schwarze Münder atmest du beständig üble Gerüche durch die Fenster aus" [723, 

с. 113].  

В останньому уривку перекладачка випустила елемент образу "дихаєш 

смородом", хоча німецьке речення дозволило б, наприклад, і такий варіант: "mit dem 

stinkenden Atem". З великою долею суб'єктивності можна припустити, що А.-

Г. Горбач підсвідомо уникала відразливих образів, саме тому випустила цей, 

замінила "пранці" на гіперонім "Krankheit", а іменник низького стилю "морда" 

передала стилістично нейтральним "Gesicht".      

Примітно, що перекладачі використовують такі лексичні засоби для 

відтворення оригіналу, які видаються їм адекватними, щоб у сукупності цільовий 

читач отримав таке ж враження від оригіналу, яке отримали вони, читачі й 

перекладачі в одній особі. Це суб'єктивне відчуття мови перекладу важко оцінити 

об'єктивними критеріями. Окрім того, при великому масиві роботи перекладачі 

припускаються помилок як на рівні розуміння та інтерпретації, так і на рівні 

відтворення.  Але проведене опитування респондентів з рідною німецькою 

засвідчило, що головне: переклади функціонують як текст. Сучасний 

німецькомовний читач відзначає в них деякі незначні стилістичні помилки, чужі 

метафори та конструкції, незвичні для сучасного узусу, але в цілому оцінює текст як 
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читабельний і цікавий. Зауважимо, що читач відчуває, що в деяких місцях текст 

звучить не "100%-но по-німецьки", але не задумується, чому це відбувається. Ці 

окремі місця є тонкощами німецькомовного узусу, саме вони відрізняють носія мови 

від того, хто цю мову вживає як другу, нехай навіть і тривалий час. Візьмімо, 

наприклад, слово "лягти". Словник подає як еквіваленти "sich legen / sich hinlegen". 

Друге дієслово має префікс, котрий вказує на напрямок дії від мовця. Саме префікси 

такого типу (hin, her, runter, rauf) відрізняють німецькомовного та 

українськомовного мовців, оскільки для першого характерне уточнення напрямку 

дії, а для другого − ні. Тобто йдеться і про морфологічні відмінності, і про узуальні, 

і про відмінності у картині світу. Саме такі відмінності впливають на рецепцію 

читача, для якого звичніше почути і сказати "Ich lege mich hin", тоді як 

українськомовний мовець навіть при хорошому володінні німецькою може сказати / 

написати / перекласти "Ich lege mich". Але водночас згадаймо міркування 

австрійського перекладознавця В.Пьокля щодо критичного німецькомовного читача, 

який вбачає в кожному перекладеному творі певний герменевтичний виклик і не 

наполягає на тому, щоб мовні та культурні ознаки чужості були пом'якшені [561, 

с. 178]. Очевидно, що для такого читача обидва проаналізовані переклади 

виконують свою функцію.  

Зіставлені переклади засвідчують також і високий рівень володіння обома 

мовами як А.-Г.Горбач, так і Й.Ґрубером. Хоча для перекладачки німецька була 

іноземною, вона довгий час навчалася і жила серед німецькомовного середовища, 

тому її чуття мови могло припуститися лише зовсім незначних огріхів. Хоча 

Й. Ґрубер засвоїв німецьку в сенситивному віці, він довгий час жив у 

російськомовному й українськомовному середовищі, а оскільки його німецька була 

відірваною від природного оточення, він також міг дещо відхилятися від 

тогочасного узусу чи норм німецької мови.  

 

3.2.3.  Національна картина світу та адаптація чужості у перекладі  

Щоб охарактеризувати когнітивний рівень мовної особистості А.-Г.Горбач, 

розглянемо повісті М.Коцюбинського "Fata morgana" та "Тіні забутих предків", 
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опубліковані нею у 1962 р. та 1966 рр. відповідно. Саме ці два твори є типовими 

зразками українського письменства з яскраво вираженою національною картиною 

світу, що проявляється не лише в лексиці, але й у лірично-поетичному викладі 

оповіді, причому цей колорит посилюється часовою віддаленістю від читача. 

Надзвичайне багатство стилістичних засобів розкриває картину світу українця, його 

вірування, звичаї, побут, ставлення один до одного, які суттєво відрізняються від 

картини світу та звичаїв німецькомовного читача. Образність та поетичність мови 

цих творів дисонувала з характером літературних процесів у німецькомовному світі, 

де в 30-і роки, а особливо в повоєнний час, кардинально змінювався літературний 

стиль: лірична поезія та звернення до народних джерел розглядалися як ознаки 

давніх літературних епох і поступилися місцем відчуженню, нетранспарентності 

(Пауль Целан), критичності стосовно своєї країни (Томас Бернгард), "діловій поезії" 

(Еріх Кестнер). Німецькомовні поети майже зовсім відійшли від римованих форм, 

особливо після дискусій щодо тези Т. Адорно "Писати вірші після Освенціму − це 

варварство" [346, с. 30].  

А.-Г.Горбач, намагаючись познайомити німецькомовного читача з одним із 

найвизначніших українських письменників, із тим, кого українська література 

називає майстром слова, зіштовхнулася з проблемою чужості поетичного 

сприйняття та омовлення світу М.Коцюбинським для німецької аудиторії 60-х років. 

Важко визначити, наскільки А.-Г.Горбач усвідомлювала, що особливості 

індивідуального стилю письменника, які, очевидно, спонукали її вибрати саме ці 

твори для перекладу, створюватимуть бар'єр для сприйняття твору німецькомовною 

публікою. Але очевидно, що перекладацька настанова на знайомство Німеччини з 

Україною як terra incognita, її багатою культурою та самобутньою літературою 

спричинила те, що прагматична адаптація до запитів модернішого читача 

відбувалася на рівні лексичних одиниць і майже не відбувалася на рівні синтаксису 

та узусу.  

Як поводиться перекладачка з елементами авторського стилю, які можна 

вважати маркерами територіально-часового колориту? Проаналізуємо відтворення 
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реалій, котре вказує на певні стратегічні підходи А.-Г.Горбач до чужого. Різні 

тематичні групи перекладаються по-різному:  

Назви одягу (в тому числі взуття, головних уборів, прикрас) відтворюються в 

основному за допомогою генералізації, що частково нейтралізує територіальний 

колорит: "свитка" – "Mantel", "лейбик" – "Weste", а також шляхом дескриптивної 

перифрази, яка також належить до стратегії нейтралізації: "кожушанка" – "kurze 

Pelz", "намітка" – "weißes Wolltuch". Можна вважати, що така стратегія виправдана, 

оскільки на час написання твору ці лексичні одиниці не відігравали для 

українського читача ролі маркерів певного колориту. Все ж порівнюючи опис 

недільних строїв сім'ї Івана з твору "Тіні забутих предків" в оригіналі та перекладі, 

впевнюємося, що навіть при незбереженні реалій та заміні їх описами та 

гіперонімами чужість зберігається завдяки незвичності такого одягу для 

німецького читача: 

Оригінал: "Витягалось найкраще лудіння (одежа), нові крашениці, писані 

кептарі, череси і табівки, багато набивані цвяхом, дротяні запаски, черлені 

хустки шовкові і навіть пишна та білосніжна гугля" [683, с. 139]. 

Переклад: "Man legte das beste Zeug an, die neuen bundbestickten 

Leinenhemden, die reichverzierten Schafpelzwesten, breite Ledergürtel, und Taschen 

mit glänzenden Plättchen beschlagen, mit Gold-und Silberfäden durchwebte Gürtel, 

rote Kopftücher aus Seide und sogar ein prächtiger schneeweißer Umhangmantel 

wurde mitgenommen" [722, с. 14]. 

Тому оцінюючи реакцію українського читача оригіналу в 60-х роках ХХ 

століття і читача перекладу, можна стверджувати, що стосовно наведених вище 

одиниць вона порівнювана. Хіба що деякі лексеми засвідчують додаткову 

семантику, наприклад, "свитка" має, крім загального денотативного значення 

"верхній одяг", додаткове диференційне значення "одяг із грубого домотканого 

сукна" й асоціативний шлейф "одяг бідної людини", що дозволяє говорити й про 

соціальний колорит. При генералізації це додаткове значення не відтворюється. 

Іноді А.-Г. Горбач вдається і до приблизного перекладу: "постоли" – "Opanken" 
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("постоли" – "взуття з м'ятої шкіри", "Opanken" – "легке плетене взуття типу 

сандалів"), який зберігає легке відчуття чужості, а тому виконує своє функцію.  

Назви предметів побут та приміщень відтворюються переважно описово, напр.: 

"призьба" – "Mauervorsprung, der als Bank rings um das Haus lief". З високою 

частотністю зустрічається комбінована реномінація: "трембіта" – "die schwere lange 

Hirtenschalmei, Trembita genannt" та генералізація: "мисник" – "Brett", "ванькир", 

"бебеха" – "Wirtshaus", "Wirtsstube". Перекладачка створює також композити, не 

засвідчені в німецькому лексиконі, які можна вважати експлікативним перекладом: 

"комин" – "Offenöffnung", "припічок" – "Herdstelle", "ґуральня" – "Schnapsbrennerei". 

Вона вдається до урізноманітнення за рахунок уживання стилістичних синонімів: 

"хати", "хатини" – "Häuser", "Katen", "Buden". 

Назви страв та напоїв здебільшого транскрибуються: "борщ" – "Borstch", 

"галушки" – "Galuschky", у деяких випадках використовується приблизний переклад 

за допомогою аналога: "паляниця" – "Semmel", хоча в цьому випадку відбувається 

семантичний зсув: південно-німецьке "Semmel" вживається у значенні "булочка", 

"білий хлібець", а "паляниця" – це вид житнього хліба, що вживали бідніші люди.   

Топоніми, антропомоніми, назви грошових одиниць та одиниць виміру 

транскрибуються: "Веселий Бір" – "Wesselyj Bir", "Береза" – "Beresa", "Марічка" – 

"Maritschka", "Палійчуки" – "Palijtschuks", "Марцинова" – "Marzynowa", "десятина" – 

"Desjatine". У деяких випадках перекладачка допомагає читачеві, подаючи власну 

назву в комбінації із загальною: "шум Черемошу" – "Rauschen des 

Tscheremoschflusses". 

Назви за родом діяльності, передаються здебільшого за допомогою 

генералізації, описового чи приблизного перекладу: "челядь" – "die Jungen", 

"заробітчани" – "Saisonarbeiter", "кінні" – "die berittene Militz". У окремих випадках, 

якщо транскрибовані лексеми можуть бути відомими цільовому читачеві з творів 

інших літератур, що давно присутні на німецькому літературному полі, 

перекладачка їх зберігає: "жандарм" – "Gendarm", "бурлака" – "Burlake". 
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Діалектну лексику А.-Г.Горбач перекладає нейтральними літературними 

одиницями: "царинка" – "Wiese", "гаджуки" – "Tannen", "бербениця" – 

"Käsebottich","путин" – "Eimer" тощо.  

Міфічний світ горян відтворюється перекладачкою непослідовно, почасти 

комбінується транскрипцію з поясненням (1) (пом'якшене очуження), почасти 

використовуються аналоги (2) (одомашнення), почасти нейтралізовано марковану 

лексику (3) або експліковано й інтерпретовано (4) авторське висловлювання, 

наприклад:  

Оригінал: "[...] розумів, про що канькає каня, [...] і коли оповідав про все те 

вдома, мати непевно позирала на нього: може, воно до нього говорить? Знав, що на 

світі панує нечиста сила, що арідник (злий дух) править усім; що в лісах повно 

лісовиків, які пасуть там свою маржинку(6), [...] що там блукає веселий чугайстир 

(1), який [...] роздирає нявки; що живе в лісі голос сокири. [...] а по скелях 

ховається щезник. Міг би розказати і про русалок" [683, с. 136]. 

Переклад: "Er konnte das Klagen der Gabelweide deuten (3) [...]; und wenn er 

daheim über all diese Dinge redete, blickten ihm seine Mutter verängstigt an; war es "ER", 

der Böse (4), der ich alles zuflüsterte?" Iwan wußte wohl, daß unreine Geister die Welt 

beherrschten und Aridnyk, der Erzfeind (1), über alles gebot, daß die Wälder voller 

Geister stecken, die dort ihr Vieh weideten [...]; daß der lustige behaarte Berggeist 

Tschuhajster (1) im Wald herumschweifte [...], daß er die Elfen (2) in Stücke riß und daß 

im Wald die Axtstimme lebte […] und in den Felsspalten hielt sich der Unhold (2) 

verborgen. Er hätte auch von den Russalkamädchen (1) erzählen können" [722, с. 7]. 

Бачимо, що А.-Г. Горбач у передачі реалій орієнтується більше на цільового 

читача, аніж на збереження національного колориту. Вона залишає чужими лише 

оніми та назви страв і одиниць виміру, інші лексеми-маркери національного 

колориту намагається відтворити зрозумілими читачеві одиницями. Комбіновану 

передачу реалій, як-от "Berggeist Tschuhajster", ми вважаємо найвдалішою 

стратегією. Домінування нейтралізації можна пояснити, очевидно, тим, що сам 

факт презентації незнайомої української літератури вже був явищем чужості на 

німецькій літературній сцені. Прагнення познайомити німецькомовного читача з 
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цією чужою літературою визначило ієрархію перекладацьких стратегій щодо 

відтворення національно маркованої лексики.   

Аналізуючи відтворення зображених М. Коцюбинським побуту, вірувань та 

забобонів горян, помічаємо прагматичну адаптацію у формі описового перекладу чи 

спрощення: 

Оригінал: "Не "сокотилася" баба при злогах, не обкурила десь хати, не 

засвітила свічки − і хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бісеня" [683, 

с. 135]  

Переклад: "Wahrscheinlich war sie bei der Niederkunft unvorsichtig gewesen, hatte 

beim Ausräuchern irgendeinen Winkel des Hauses übersehen, vergessen eine Kerze 

anzuzünden – und das listige Teufelsweib hatte es vermocht, ihr Kind gegen seine Brut 

umzutauschen" [722, S. 5]. 

Особливі труднощі при перекладі творів М. Коцюбинського викликають 

фразеологізми, бо саме в сфері вживаної ним фразеології найбільш яскраво 

виражається національний спосіб світосприйняття. Фразеологічні звороти без 

маркерів національного колориту перекладачка відтворює в основному 

еквівалентними фразеологізмами, напр.: "У кого сила, у того і правда." –  "Wer die 

Macht hat, hat auch das Recht"; "Як їсть, то впріє, а як робить, то замерзне" –  "Beim 

Essen schwitzt er, bei der Arbeit friert er". За відсутності фразеологічних еквівалентів 

А.-Г.Горбач відтворює їх поелементно, дотримуючись смислу оригінального 

висловлювання, котре може й не сприйматися німецьким читачем, оскільки 

асиметрія картин світу виявляється саме в таких одиницях.  

"Процес розуміння і оцінювання фразеологізмів як мовних знаків національної 

культури − це шлях до пізнання менталітету народу, – зазначає О.Назаренко. − 

Національно специфічними є ті фразеологічні одиниці, які віддзеркалюють у своїй 

внутрішній формі характерні особливості культури і побуту, тваринного і 

рослинного світу, народні звичаї, символіку. […] Більша частина лексем-

компонентів ФО передають національні особливості завдяки усталеним народним 

асоціаціям" [225, с. 14]. 
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Безперечно, А.-Г. Горбач як носій української культури розуміла значення 

вжитих фразеологічних зворотів, а також їхні взаємозв'язки з іншими текстовими 

елементами. Але водночас вона усвідомлювала, що асоціації, котрі виникають в неї 

як носія української мови й культури, відрізнятимуться від тих, які виникатимуть у 

німецькомовного читача, в якого відсутні певні фонові знання про українську 

культуру, історію та побут. Відповідно вона мусила прогнозувати виникнення цих 

асоціації, ґрунтуючись на уявленні про загальні знання та світобачення 

німецькомовного читача.  

Національно марковані фразеологічні одиниці А.-Г. Горбач передає: 

1) нефразеологічними словосполученнями, перекладаючи вираз покомпонентно 

і в такий спосіб зберігаючи національні концепти: "Терпи, козаче, отаманом будеш" 

–  "Halt aus, Kosak, so kannst du Ataman werden". Український фразеологізм має в 

німецькій мові аналоги, напр., "wer aushält, bleibt Sieger", "halt aus und du wirst 

Wunder sehen". Але перекладачка схилилася до збереження етнокультуреми 

"козак", оскільки вона належить для неї до визначальних концептів українства. 

Уживання двох чужих історизмів в одному реченні є для цільового читача маркером 

форенізації, але для перекладачки − кроком до розкриття концептуальної 

картини світу українців. В інших випадках покомпонентний переклад 

комбінується з розширенням образу "Чи прийде коза до воза?" –  "Würde die 

hungrige Ziege zum Heuwagen kommen?" Завдяки тому, що перекладачка вводить 

додаткові лексеми "голодна" та "віз із сіном", вдається зберегти конотативне 

значення та зміст фразеологічної одиниці;  

2) дескриптивно, експлікуючи те імпліцитне, що закладене у фразеологізмі: 

"Але Ґудзь дасть дулю" – "Aber dann wird Hudsj so machen ... Er schob seinen 

Daumen zwischen Mitte- und Zeigefinger und dieses Schnippchen hieß "nichts". 

Слово і невербальний жест невідомі в німецькій культурі. Завдяки опису 

невербального знака та тлумаченню його смислу (і це означало − "нічого") стає 

зрозумілим значення виразу й одночасно подається вказівка на чуже явище 

культури; 
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3) комбінуючи покомпонентний переклад із додаваннями та поясненнями: У 

фразеологізм "Нащо робити з писка халяву" перекладачка вводить формальні 

елементи порівняння "Wozu Maul so weit aufreissen wie eine Stiefelschaft", яке 

звучить для читача незвично і є, по суті, також маркером чужого; 

4) функціональним відповідником (аналогом): "Коли рак на горі свисне". – 

"Wenn die Hunde mit den Schwanzen bellen".  

Розглянемо кілька текстових прикладів, адже М.Коцюбинський використовує 

фразеологізми надзвичайно часто, будуючи на їхній основі цілі діалоги з народного 

життя: 

Оригінал: "Коли проходив котрийсь з багачів, Мандрика або Підпара, ті, що 

мокли під ґанком зборні, брали його на зуби: 

− Заходь, почуєш, як твою землю там ділять. 

− Не слухай, бо сало потонша з досади. 

− Нічого йому не буде. Бідний з праці аж рветься, а багатому черево 

дметься… 

− Нічого. Минеться. Доведеться і свині глянуть на небо ... 

− Як  будуть  смалити" [683, с. 67].  

Переклад: "Wenn einer von den reichen kam, Mandryka oder Pidpara, begannen die, 

die am Eingang im Regen standen, sie zu ärgern. 

− Geh nur hinein, wirst hören, wie man dein Land verteilt. 

− Hör nicht zu, sonst verlierst du dein Fett vor lauter Kummer... 

− Ihm passiert nichts. Der Arme geht ein vor Arbeit, während dem Reichen der 

Bauch wächst… 

− Macht nichts. Das geht auch vorbei. Auch das Schwein will mal zum Himmel 

schauen... 

Ja, wenn es geschwartet wird" [721, с. 68]. 

Ідіома "брати на зуби" має значення "обирати кого-небудь об'єктом глузування, 

пліток і т. ін.; судити, гудити" [Фразеологічний словник української мови 1993]. Її 

перекладено наближено-описово − "сердити", хоч в німецькій мові є близькі за 

значенням ФО, напр., "jmd. zum Besten haben / halten". Але дієслівна конструкція із 
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"haben / halten " не може бути інтегрована в це речення, окрім того, вона імплікує не 

стільки вербальне глузування, скільки глузливе ставлення до когось. Близький за 

значенням німецький фразеологізм "an den Pranger stellen" має сильніші негативні 

конотації і ближчий до "ганьбити". Перекладачка могла б використати один зі 

сталих виразів "dem Gelächter preisgeben" / "dem Spott preisgeben" / "seinen Spaß 

treiben mit", але жоден з них не є ідіомою і не має тієї легкості, яка закладені в 

оригіналі. У виразі "сало потонша з досади" лексема "сало" як традиційна 

національна страва має широкий асоціативний шлейф і в цьому контексті є 

іманентною ознакою багатія. Фразеологізм перекладено способом метонімічної 

заміни, "Fett" не має в німецькому тексті жодної конотації. Це вказує на 

прагматичну адаптацію через орієнтацію перекладачки на цільового читача. 

Оскільки частотність фразеологізмів у творі М. Коцюбинського надзвичайно висока, 

пошук відповідників, які вписувалися б у канву німецької оповіді, відповідали б 

стилю та узусу, є надскладною й кропіткою працею.  

Національною специфікою особливо вирізняються стійкі лайливі вирази, 

прокльони, фразеологізовані народні порівняння:  

Оригінал: "Аякже, чорта пухлого дочекаєшся.. Сови та ворони там житимуть, 

поки не завалиться ік лихій матері. Кажи – наймеш Гафійку? Ні? Волієш із голоду 

згинути, як руда миша зимою? Ну, здихай, враг тебе забери з усім кодлом, хіба 

мені що?" [683, с. 27]. 

Переклад: "Genau das, einen aufgeblassenen Dreck wirst du bekommen! Die 

Eulen und Raben werden dort hausen, bis alles zum Teufel geht. Sag, gibst du Hafijka 

her? Du willst wohl lieber vor Hunger eingehen, wie die Feldmaus im Winter. Dann 

verrecke, hol dich der Teufel und dein ganzes Gezücht auch" [721, с. 51]. 

Ці елементи відтворює абсолютними еквівалентами, напр.: "здихай, враг тебе 

забери" −  "verrecke, hol dich der Teufel"), або відносними фразеологічними 

відповідниками: "Дочекатися чорта пухлого" −  "einen aufgeblassenen Dreck 

bekommen" ("не отримати нічого"), "завалиться ік лихій матері" −  "zum Teufel 

gehen" ("бути зруйнованим"). Простежується, що багаті на образи українські лайки 

на основі різних концептів − "чорт", "враг", "лиха мати" − редукуються до двох 
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"Dreck" та "Teufel", що свідчить про зменшення рівня емоційності та експресивні 

зсуви.  

Впадає у вічі, що вираз, який має біблійне походження "Сови та ворони там 

житимуть", але вживається автором у вільній формі, перекладачка розпізнає та 

цитує Біблію дослівно "Eulen und Raben werden dort hausen" (Jesaja: 34: 11), хоча 

означений артикль перекладачка вживає помилково.  

За нашими спостереженнями, прокльони А.-Г. Горбач відтворює майже 

дослівно, що звучить очуженням: "Ігі на тебе! Ти, обміннику. Щез би у озеро та в 

тріски!" −  "Ihi! Du Umgetauschtes! Verschwinde in den See, ins Gestrüpp!" [722, S. 6]. 

Пісні, народні примовляння й вигуки, які створюють колорит "Тіней забутих 

предків", частково втрачають на чужому ґрунті свою експресію, оскільки не 

прив'язані до картини світу чи фонових знань німецького читача про побут іншого 

народу. Тому вони звучать для пересічного реципієнта як чужорідні елементи в 

тексті перекладу, лише вказуючи на іншу культуру, але не розкриваючи смислу цих 

елементів; іноді вони залишаються незрозумілими:  

Оригінал:  

Стій, − гукав на неї Іван, − звідки ти? 

− З Я-вор-рова,− цокотіла зубами синя Марічка. 

− А чия ти? 

− Ковальова. 

− Бувай здорова, ковальова! [683, с. 142] 

Переклад:  

"Halt!" rief Iwan nach. "Woher bist du?" 

"Aus Ja-wo-riw", klapperte das blaugefrorene Mädchen mit den Zähnen. 

"Wem gehörst du?" 

"Dem Kowal…" 

"Leb wohl, Kowalowa!" [722, с. 19] 

Ця дитяча приказка перегукується з гуцульськими коломийками ("А кувала 

зозулиця, лiси ся кололи / А звiдки ти, дiвчинонько, чи не з Яворова? / А якби я з 

Яворова, не так би ходила: / Запасочки дротовенькi на будень носила"), численними 
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народними піснями з діалогом між хлопцем та дівчиною ("Ой дівчино, чия ти?", "Ой 

чия ти дівчинонько?"). Вона ж, очевидно, лягла в основу вірша Л.Компанієць 

(Звідкіля ти? – З Яворова! – А чия ти? – Ковальова – В мене тато коваль, і дідусь був 

коваль …") 

Як бачимо, асоціативний шлейф барвистої народної творчості, котрий 

тягнеться за цією приказкою, автор використав як засіб відтворення залицяння. У 

перекладі гра слів не передана, жодних асоціацій у читача не виникає. Використання 

андроніма "ковальова" для німецького читача не очевидне. Тому його транскрипція 

виявилася невиправданою. До честі перекладачки все ж слід додати, що з більшістю 

складних перекладацьких викликів, у тому числі звуконаслідувального характеру, 

вона впоралася:  

Оригінал:  

"Іван нахилявся понад потоком і питав жабу: 

− Кума-кума, шо-с варила? 

− Бурак − борщ. Бурак − борщ. Бурак − борщ... − кректала Марічка... 

− Бураки-ки-ки! Бураки-ки-ки! Бураки-ки-ки! − верещали обоє"  

[683, с. 142]. 

Переклад:  

Gotte, Gotte, was hast du gekocht?" 

"Kraut und Rüben, Kraut und Rüben, bre-ke-ke!" krächzte Maritscha. 

"Kraut und Rüben, bre-ke-ke!" schrien beide [722, 19]. 

Окрім вдалої ономатопеї на основі співзвучності приголосних, перекладачка 

знайшла ситуативний відповідник для нетипового для німецького культурного 

простору концепту "кума" − "Gotte" (діал. "хресний батько чи хресна мати"). 

Отже, при відтворенні одиниць із національними маркерами А.-Г. Горбач 

балансує між двома стратегіями: перенасичення тексту елементами чужої культури 

може призвести до його нечитабельності, а невідтворення реалій − до втрати 

національного колориту. Продемонструвати останній для неї досить важливо. Тому 

якщо серед маркерів національного колориту трапляються важливі етнокультуреми, 
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перекладачка надає їм перевагу, а в інших випадках орієнтується на узус німецької 

мови.  

Поряд з тим, чужою для читача перекладу залишається й синтаксична 

структура творів, в яких переважають ускладнені конструкції як засіб градації, 

багатостороннього змальовування образу, акцентування думки, посилення експресії. 

Сюди ж належать персоніфіковані образи карпатської природи з її міфічними 

істотами в "Тінях забутих предків", українського сільського пейзажу у "Fata 

morgana", колоритні образи дійових осіб з власним своєрідним внутрішнім світом, 

створені автором на основі розгорнутих метафор, складних речень з низкою 

ліричних епітетів. Більшість цих особливостей авторського стилю відтворено обома 

перекладачами. 

Опитування німецькомовних читачів стосовно мови перекладів А.-Г. Горбач 

свідчать про високу якість її текстів. Наведемо один з відгуків інформантів щодо 

твору "Тіні забутих предків": 

Коментар носія мови: "Прекрасний переклад, жодної помилки чи навіть 

маленької кострубатості. Очевидно, вже вихідний текст звучить дуже поетично. І 

перекладач відтворив це − на мою думку − чудово: прекрасні аналогії, образи, 

асоціації. Особливо вдалим вважаю те, що переклад зберігає місцевий гуцульський 

колорит за допомогою збереження власних назв, зменшувальних форм (Maritschka), 

вигуків ("Ihi!", "He-j!") та певних оригінальних виразів "Bre-ke-ke". Впадає у вічі 

прекрасна поезія мови: "…sie blickten ängstlich in den Schlund hinab, aus dem sich steil 

zum Himmel der schwarze Umriß des Berges reckte und eine Bläue ausatmete, die in der 

Sonne nicht schmelzen wollte" (S. 18). Цілі абзаци дають можливість насолодитися 

прекрасно змальованими образами, наприклад: "Das unaufhörliche Rauschen des 

Flusses folgte ihm, die Berge wuchsen empor, und schon erhob sich am Himmelsrand der 

bläuliche Umriß der Tschornohora-Höhe. Lange Trauergräser bedeckten hier die Hänge 

des Gipfels, das Kuhgeläute hörte sich nur noch wie ein fernes Seufzen an, immer häufiger 

wurden die Felsen, bis sie oben auf der Höhe ein Chaos zerklüfteten Gesteins bildeten, von 

Flechten bewachsen und von schlangerhafter Umarmung der Fichtenwurzeln fast 

erdrückt" (S. 9) − читаючи цей чудовий опис, одразу ж хочеш потрапити в Карпати. 
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Коректно вжиті також і специфічні німецькі слова, наприклад, вирази, які 

використовують мисливці ("Auerhähne schleifen)", або маловідомі слова, наприклад 

"Diemen" (скирта) чи "Hiefeln" (dann legte er sich unter eine der Heudiemen, die auf 

Hiefeln trockneten)" (Ойґен Новак).  

До речі, остання лексема відсутня у словнику німецької мови Duden.     

Подібні шляхи відтворення національного колориту спостерігаємо також і в 

перекладах творів, які А.-Г. Горбач видала у 60-70-х роках: "Камінна душа" 

Г. Хоткевича (1968), "Українські карпатські казки" (1975), "Злодій" і "Вістуни" 

В. Стефаника, "Лісові казки" О. Іваненко (1965), у закарпатських народних казках, 

повістях А. Чайковського, в антології козацьких оповідань "Wilde Steppe. Abenteuer. 

Kosakengeschichten" ("Дике поле. Пригоди. Козацькі історії") (1974), до якої увійшли 

фрагменти з "Чорної ради" П. Куліша та "Марусі" Марка Вовчка.  

Риси української мовної особистості, які ставили перекладачку в одну площину 

з автором першотвору, які дозволяли вільно орієнтуватися в авторській картині 

світу, в усіх нюансах створених автором образів, милуватися авторською мовою, 

спонукали А.-Г. Горбач донести до іншомовного читача ці скарби. Риси 

двокультурності в її особистості, те, що вона вільно почувалася в німецькій 

культурі, але відчувала і могла аналізувати відмінності між мовними картинами 

світу, дозволили їй віднайти ту межу передачі національного, яка гарантувала 

читабельність перекладу і зацікавлення читача. 

 

3.2.4. Роль мотивів і настанови перекладача в міжлітературних взаєминах: 

до історії антології "Криниця для спраглих" 

Ю. Караулов, характеризуючи мовну особистість, слушно зауважував, що існує 

одна її визначальна властивість, яку не можна оминути, − "це любов кожного мовця 

до своєї мови, почуття, глибоко закорінене в душі" [150, с. 259]. Любов до своєї 

мови, свого народу й своєї батьківщини, яка довгі роки була для А.-Г. Горбач 

втраченою, спонукала її до постійного пошуку шляхів, які могли б розкрити світові 

очі на страждання її народу та його багату культуру. З цією  метою вона 

перекладала твори української літератури і турбувалася про їхнє поширення: сама 
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шукала видавців та переконувала їх у доцільності публікації того чи іншого твору, 

відвідувала літературні ярмарки з надією зав'язати контакти з видавцями, вела 

обширне листування.   

Відвідавши в 60-і роки Прагу, А.-Г. Горбач змогла порівняти роботу 

перекладачів у НДР та ФРН. Перші працювали в умовах державної підтримки 

перекладів з літератур СРСР, видавництва шукали перекладачів і непогано 

оплачували переклади, особливо тих, хто переклав з мов неросійських народів 

Радянського Союзу. У ФРН видавництва зовсім не були зацікавленими в публікації 

творів периферійних літератур СРСР. За свідченням А.-Г. Горбач, до неї не 

звернулося жодне німецьке видавництво з пропозицією видати українську книжку, 

більше того, вже перекладені книги західнонімецькі видавництва відхиляли, бо 

конкурувати з російською літературою українській було дуже важко [55, с. 200]. 

Перекладачка бачила основну причину цього в тому, що "видавці і літературні 

редактори вчилися російської мови у славістів старої школи, для якої українська 

література й культура не існували" [там само]. Тому вона була впевнена, що навіть 

покращення культурних взаємин, про яке почали говорити в 70-х рр., нічого не 

змінить, "поки Москва й Ленінград матимуть монополію на експорт 

культурних вартостей" [там само]. Як виявилося, і самі українські радянські 

інституції не були зацікавлені в тому, щоб у ФРН популяризувалася українська 

література. Про це дізнаємося зі статті перекладачки для журналу "Сучасність" 

"Печальні хоч і повчальні перипетії однієї антології" [55] і вважаємо за доречне 

висвітлити її основні моменти, оскільки вони красномовно свідчать про боротьбу 

А.-Г. Горбач за українське слово з двома системами. 

Готуючи свою другу велику антологію української прози, А.-Г. Горбач 

опинилася межи двох вогнів: між західнонімецькими та радянськими уявленнями 

про презентацію української культури. Інспіровані відлигою у СРСР, німецькі 

інституції сподівалися налагодити контакти з радянськими. Завдяки цьому в 1968 р. 

А.-Г. Горбач змогла одержати замовлення на переклад антології від видавництва, що 

отримало фінансову підтримку Інституту закордонних зв'язків для серії "Духовна 

зустріч" за умови, що "мета зближувати народи, яка присвічує цій серії, не сміла 
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бути порушена, і що ми не вразимо відповідні чинники в Москві антиросійсько-

акцентованою антологією України. Це мала б бути антологія, котра дасть 

"репрезентативний взгляд у сучасний літературний процес одного з народів СРСР, 

до того ж народу з відносно самобутньою культурою. Одначе ця самобутність не 

сміє бути наголошена в тому сенсі, немов би такою книгою ми хотіли підтримувати 

сепаратистські прагнення в Радянському Союзі" [там само, с. 203]. Такі побажання й 

побоювання Інституту закордонних зв'язків та видавництва дають можливість 

зрозуміти, наскільки сильно залежала від політики діяльність у царині культурних 

відносин із Радянським Союзом (а оскільки Європа прагнула хоч якогось діалогу з 

Москвою, то це була політика загравання); вони характеризують ставлення 

Німеччини до народів СРСР і свідчать про небажання німецьких інституцій – 

потенційних гравців перекладацького поля –  змінювати свій стереотип 

стосовно належності України до російського культурного простору. 

Незважаючи на те, що укладачка взяла до антології лише дозволених у СРСР 

письменників, на вимогу Спілки письменників України відійшла від свого 

початкового задуму, не подаючи запланованих нею авторів і розширивши програму 

іншими, запропонованими Спілкою, намагалася виконати усі вище зазначені вимоги 

замовника з надією на подальшу співпрацю, по виході книги СПУ рішуче 

відмежувалася від антології і розкритикувала її за антирадянський зміст, особливо 

що стосувалося вступу та підбору авторів. За словами А.-Г.Горбач, антологія, стала 

"з німецького боку символом "доброї волі" в німецько-радянських культурних 

стосунках. Від тих же, чийого благословення й підтримки німецькі чиновники були 

певні, вона одержала неабиякого ляпаса" [там само, с. 197]. 

Розглянемо цю антологію – "Ein Brunnen für Durstige", яка вийшла в 1970 р. і 

отримала назву за твором І. Драча "Криниця для спраглих". У передмові, яка подає 

короткий огляд української літератури, пов'язаний з політичною історією 

українського народу, А.-Г. Горбач користується риторикою перших 

післясталінських років, говорячи про перегини та врахування цього досвіду, в її 

словах звучить певний оптимізм, що далі література розвиватиметься вільно. 

Порівняно з різко критичними висловлюваннями передмови до "Синього 
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листопаду", міркування укладачки звучать досить помірковано, хоча вона не може 

втриматися від того, щоб не змалювати той важкий шлях, який випав на долю 

українського народу, і його літераторів і не підкреслити окремішності української 

культури серед культур народів СРСР, зазначаючи: "Про культурно-історичні та 

мовні відмінності між народами, республіки яких утворили Радянський Союз, у 

ФРН знають в основному дуже мало. Для поняття "радянський" помилково 

утвердився синонім "російський", при цьому маються на увазі такі диференційовані 

сфери, як історична, географічна, народознавча чи мовна" [407, с. 9]. 

А.-Г.Горбач доводить: ці погляди не враховують другий за величиною 

слов'янський народ зі старовинною культурою та власною мовою, і пояснює 

німецьким читачам, що такі відомі письменники, як М. Гоголь чи В.Короленко, як і 

інші представники духовного життя, "мусіли писати російською мовою через 

царську культурну політику" [там само].  

 Особливо детально перекладачка характеризує останнє століття з точки зору 

розвитку української літератури. А.-Г. Горбач пише й щиро вірить, що "численні 

реабілітаційні процеси, які відбулися після ХХ з'їзду партії, дозволили багатьом 

авторам та представникам духовного життя України знову говорити відкрито" [там 

само]. Уже саме вступне слово писало іншу історію, ніж її бачили радянські 

літературознавці чи пропонували антології української літератури, що вийшли в 

НДР. Тоді як останні майстрували літопис спільної культури й "провідної" місії 

російської культури, А.-Г. Горбач концентрувалася на долі українського народу і 

його літератури.  

Її антологія, як і попередня та наступні, розповідає про українську літературу 

двічі: зсотаним із різних творів загальним текстом антології, у якій ціле не дорівнює 

сумі складників, а потенціює створення образу чужої літератури, та за допомогою 

передмови, яка подає висновки й оцінки, зроблені про окремі твори та загальний 

політичний, культурний та літературний контекст. Варто відзначити, що антології 

інших літератур, які видавалися в Німеччині, значно меншою мірою залучали 

політичний контекст для тлумачення літературних явищ, аніж це спостерігається із 

презентацією української літератури. Це можна пояснити, очевидно, не лише 
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особливою історією розвитку, заборон та утисків української літератури, але й тією 

роллю, котру відігравав переклад в ідеологічній боротьбі.  

В антології укладачка представляє 22 автори різних генерацій. Як і в 

попередніх книгах, виданих А.-Г. Горбач, вибір творів та компонування антології 

(хоча й із частковими змінами) відображають особистісні характеристики 

укладачки. Своїм добором та коментарем вона концептуалізує буття української 

літератури, і це дає ґрунт для висновків про її особисті переконання, світогляд, 

мотиви та аксіологічні настанови. А настанови перекладачки були такими: "Щиро і 

радо віддаю свій час і свої сили та знання для популяризації української літератури 

в німецькомовному світі. Уважаю, що це мій обов'язок супроти обох культур, 

яким завдячую своє духовне обличчя [...] Хоч уже дещо перекладено, треба ще 

десятки видань, щоб нарешті засвоїлося в західного читача поняття "українська 

література". Усе це одночасно зв'язано з політичною й економічною залежністю 

України. Доки її репрезентуватимуть "радянські чинники", доти нас будуть 

відсувати в далекий куток культурної карти Європи" [55, с. 214]. 

Керівники та члени Спілки письменників України вважали по-іншому. Їм 

"ішлося не так про те, щоб ознайомлювати західний світ з українськими 

літературними осягненнями, як з радянськими. Українське все більше відходило на 

задній плян, і було ясно, що воно ще тільки зовнішня мовна форма", – писала А.-

Г.Горбач під враженням від розмови у Спілці письменників про долю своєї антології 

[там само, с. 210]. Навіть якщо в кінці 60-х років ця Спілка сама пропонувала твори 

до антології, то на початку 70-х, коли збірка вийшла, час відлиги минув і цензура та 

політичне протистояння посилилися. Тому в Україні і взагалі в Радянському Союзі 

з'явилися негативні відгуки на цю антологію як на буржуазну, націоналістичну та 

антирадянську, незважаючи на те, що в передмові укладачка висловила впевненість, 

що час помилок нарешті минув, повторивши радянське кліше про засудження цих 

помилок. У радянській критиці того часу читаємо: "Незважаючи на, здавалося б, 

такий вибір імен, укладачка і перекладачка книги пані А.-Г. Горбач, яка мала – серед 

українських буржуазних націоналістів – великий досвід компрометації культурних 

досягнень Радянської України, доклала немало зусиль для злісної дезінформації 



 

 

289 

 

предмета. Демагогічна маніпуляція награним "підтекстом", тенденційність 

інтерпретації кожного факту – ось характерні риси її "творчої" лабораторії. Вони, 

власне кажучи, притаманні всім "фахівцям з питань Радянського Союзу", які 

вдаються до фальсифікації радянської багатонаціональної літератури" [80, с. 24]. 

Таке негативне ставлення до діяльності А.-Г. Горбач, котра намагалася 

популяризувати українську літературу на Заході, не будучи навіть приблизно 

настільки критичною до радянської влади, як Г. Кох чи В. Державин, можна 

пояснити кількома причинами. По-перше, усі емігранти, які проживали за кордоном 

у капіталістичних країнах і засуджували процеси тоталітаризації, які набирали 

темпи в Радянському Союзі, інтерпретувалися як вороги й українські буржуазні 

націоналісти, їхня творча чи громадська діяльність потрактовувалася як 

антирадянська або замовчувалася. По-друге, Радянський Союз боровся за 

монополію на тлумачення історії, у тому числі історії літератури; і ті, хто намагався 

диференційовано оцінити процеси розвитку, зокрема історію української держави й 

культури, не мали права на визнання; безапеляційне таврування на цих науковців 

закривало будь-яку можливість дискусії. Примітно, що літературознавці 

радянського часу завжди підкреслювали близькість літератур СРСР і наче не 

помічали відірваності української радянської літератури від світового літературного 

розвитку. На противагу цьому А.-Г. Горбач завжди розглядала українську 

літературу в зіставленні з європейською. По-третє, за свідченнями самої А.-

Г. Горбач, вона відмовлялася від співпраці з КДБ, яку їй накидали, а "таке в 

радянський час не забувалося" [55, с. 210].  

Особистість перекладачки й укладачки антології та її картина світу 

проявляються також і в словнику, розміщеному в кінці збірки. У ньому подано 

пояснення щодо української історії, географічних назв, реалій. А.-Г. Горбач 

намагається запропонувати об'єктивну характеристику історичним постатям, 

висвітлюючи різні точки зору. Щодо І. Мазепи, наприклад, вказано, що "він був 

козацьким гетьманом, якого російський цар проголосив зрадником і на якого була 

накладена анафема російської православної церкви; для російської історії Мазепа з 

прибічниками були символом українського сепаратизму, а слова "Мазепа" та 
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"мазепинець" стали в царській Росії зневажливими позначеннями для національно 

налаштованих українців. В Україні ж Мазепа забезпечив собі хорошу пам'ять 

завдяки щедрій підтримці архітектури та шкільництва" [407, с. 410-411]. Наведення 

таких протилежних точок зору у висвітленні історичних осіб було нетиповим для 

СРСР, і це стало також "вразливим" чинником для критики антології, в результаті 

чого вона, як і інші видання закордонних українців, потрапила до закритого 

спецфонду і залишилася невідомою широкому загалові в Україні. Свідченням про 

публікацію у ФРН збірки української літератури стали статті з її критикою в 

"Літературній Україні" та "Радянському літературознавстві", автори яких 

обурювалися, що "німецькі реваншистські кола постійно висувають українську 

проблему, щоб псувати дружні радянсько-німецькі взаємини" [цит. за: 55, с. 211]. 

Порівнюючи цей період українсько-німецьких літературних взаємин із періодом 20-

30-х рр., зазначимо, що такий гравець українсько-німецького перекладацького поля, 

як Спілка письменників України, стала силою, що сприяла літературному трансферу 

української літератури до Східної Німеччини і свідомо гальмувала цей потік до 

Західної Німеччини, оскільки він не супроводжувався трансфером радянської 

ідеології. 

 Та все ж у Німеччині антологія стала одним із важливих джерел інформації про 

Україну, її історію та культуру. На неї вийшло понад 60 рецензій. Переклади А.-

Г. Горбач зберігають авторський задум, атмосферу й основні риси індивідуального 

стилю письменників, але вони більше орієнтуються на цільового читача у стилі 

викладу, ніж перша антологія, видана в 1959 р. Порівняно з першою антологією, 

збірка "Ein Brunnen für Durstige" засвідчує, з одного боку, досвідченість 

перекладачки, а з іншого − її силу духу та цілеспрямованість у досягненні 

поставлених перед собою завдань. Видання антології стало прикладом боротьби 

однієї-єдиної особи за інтереси української культури в Західній Німеччині.  

Мусимо визнати, що в ці роки українська еміграція поступово відійшла від тієї 

активної посередницької ролі, яку вона відігравала раніше, і А-Г. Горбач 

залишилася чи не єдиною представницею діаспори, яка не опустила рук. 

Переклавши і видавши десять книг, вона переконалася, що "наша еміграційна 
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громадськість ставиться з гідною подиву байдужістю до справи інформування 

чужого довкілля перекладами з української літератури. […] Таке ж саме байдуже, а 

то й вороже ставлення до перекладацької діяльності виявляють і керівники 

культурного життя на радянській Україні, якщо ці переклади інформують про 

Україну, а не про тамошній радянський лад" [55, с. 196]. Тому А.-Г. Горбач апелює 

до національної свідомості українців у Німеччині: "Наша еміграція вже своєю 

долею призначена поширювати українські культурні вартості поміж чужинців. 

Проте вона, з малими винятками, чомусь не спромоглася навіть морально 

підтримати працю своїх небагатьох перекладачів, хоч би виявивши більше 

зацікавлення художніми перекладами" [там само].  

Виносячи на широкий загал проблему перекладача і суспільства, проблему 

незатребуваності української перекладної літератури в Західній Німеччині, А.-

Г. Горбач намагалася пробудити українську діаспору і закликала її до популяризації 

літератури своєї вітчизни. Водночас вона привертала увагу до того, що з боку 

радянських чиновників ідеологічні міркування переважали над міркуваннями про 

престиж української літератури на міжнародній арені, а західнонімецька культурна 

політика закривала очі на великодержавні російські амбіції. Про те, що тогочасна 

видавнича політика Західної Німеччини намагалася не нашкодити дружнім 

стосункам із СРСР і через те ігнорувала намагання української діаспори поширити 

інформацію про ситуацію в Україні та популяризувати українську літературу, 

свідчить і лист І. Костецького до Ю. Лавріненка від 20.02.1977:  "Наш німецький 

"Малахій" готовий уже кілька років тому. Спершу був тут навколо нього 

видавничий рух, вмістили навіть резюме і т.д. у проспекті. Ну, а потім почалася всім 

нам більш ніж відома історія, і так до нинішнього дня. Вони тут лівіші за самого 

Маркса. Кажуть: п'єса може дискредитувати соціялістичне будівництво (достотно!). 

Я кажу їм: навпаки, п'єса свідчить за свободу думки й дискусію на тому етапі 

соціалістичного суспільства. Але вони не вірять. Тож лишається нормальний наш 

випадок: чекати на чудо" [Листи Ігоря Костецького]. 

Тим більше заслуговує на поцінування титанічний труд А.-Г.Горбач, якщо 

усвідомити, що вона конкурувала як перекладачка з української з кількома 
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видавництвами та великим штатом перекладачів і редакторів у НДР та в 

СРСР. Але, окрім того, вона виступала і як літературознавець, яка опублікувала у 

ФРН цілу низку робіт про українську літературу, конкуруючи із величезною 

пропагандистською машиною Радянського Союзу та Східної Німеччини, що мала 

непорівнювані фінансові ресурси для друку наукових та науково-популярних робіт у 

формі колективних монографій чи статей у різноманітних збірниках.  

   

3.3. Реалізація особистості перекладача у його літературознавчій діяльності 

Мовну особистість у "чистому вигляді" мовознавці традиційно характеризують 

на основі оригінальних текстів, створених цією мовною особистістю. Велика частка 

текстів, написаних А.-Г.Горбач, − це наукові статті, передмови до перекладів, статті 

до енциклопедичних словників. Усі вони базуються на її соціальній ролі науковця й 

популяризатора української літератури, а тому оперують головним чином 

концептами з концептосфер "Україна", "український народ", "українська культура", 

"українська література". Упродовж багатьох років перекладачка й науковець 

створювала для німецькомовного читача ці образи, які віддзеркалюють її 

вербалізовані знання про свою батьківщину, її історію та письменство. Ці знання, 

акумульовані у свідомості, когнітивна лінгвістика називає ментальними 

конструктами / інтерпретаціями чи "суб'єктивними образами об'єктивної реальності" 

[83]. А оскільки "ментальні конструкти інтегрують колективне позасвідоме, етнічні 

вірування й ідеали, соціальні стереотипи, індивідуальні психічні схильності 

індивіда, [...] формують картину світу індивіда й суспільства, яка визначає напрям 

їхньої поведінки" [там само], то паратексти, які супроводжують переклади А.-

Г.Горбач, та її наукові статті не лише дозволяють зробити висновки про когнітивний 

рівень її мовної особистості, але й пояснюють її мовленнєву й позамовну діяльність, 

яка корелює і з мотиваційно-прагматичним рівнем. 

 

3.3.1. Концепти української культури в інтерпретації А.-Г. Горбач 

У 1950 р. А.-Г.Горбач захистила дисертацію "Епічні стилістичні засоби 

українських дум" у Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана. Аналізуючи 
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цю її першу наукову роботу, можемо зробити висновок про цілеспрямоване 

занурення славістки в українську тематику, бажання виявити самобутнє в 

українській культурі, спочатку для самої себе, але з подальшою метою 

продемонструвати його німецькомовній науці. 

Очевидно, А.-Г. Горбач звернулася до цієї теми під впливом професора 

славістики Пауля Дільса, серед публікацій якого знаходимо розвідку про українські 

думи "Die Duma: das epische Lied der Kleinrussen" [398]. 

А.-Г. Горбач обмежується суто стилістичним аналізом мовних засобів 

українських народних дум, класифікує їх та характеризує їхню функцію. Серед 

інших завдань, котрі вона ставить перед собою – виокремлення типових рис 

українських епічних пісень та створення в такий спосіб передумов для дослідження 

дум у порівнянні з європейським героїчним епосом і визначення їхнього місця в 

європейській традиції. Поряд з цим дисертантка робить і самостійні порівняння 

українських дум із фінсько-карельським епосом, російськими билинами, наводить 

численні приклади виділених нею типових стилістичних засобів (постійних епітетів, 

стійких виразів, тавтологічних пар, демінутивів, повторів та паралелізмів тощо), а 

також перекладає їх для німецького читача. Для нас цікаво, що вже в цій роботі А.-

Г. Горбач осмислює місце української літератури серед європейських, а також 

роз'яснює для читача труднощі перекладу художнього тексту. Разом з тим 

очевидно, що її першою перекладацькою стратегією була повна орієнтація на 

оригінал. Бажаючи познайомити німецького читача-науковця з феноменом 

українських дум, А.-Г. Горбач відтворює, власне, чужість. Думи, наведені нею та 

перекладені німецькою, свідчать про суто мовознавчий і буквалістський підхід: 

"Стали козаки галеру до города Січі приганяти / стали січові козаки тоє зобачати / 

стали вони із пушок гримати" − "Begannen die Kosaken die Geleere zur Festung Sič zu 

treiben / begannen die Sičkosaken die Geleere zu sehen / begannen aus Geschützen zu 

feuern" [454, с. 84]. 

Бачимо, що порушується узус німецької мови, наприклад, у виразі "begannen … 

zu sehen", але авторці йдеться про те, щоб максимально точно відтворити 

формальний бік уживання стилістичних засобів, про естетичний вплив чи 
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прагматичну функцію питання не стоїть. Водночас вона намагається дати короткі 

пояснення деяким елементам чужості, наприклад: "головонько козацька" − 

"Kosakenhaupt (dim.) Wenn sich Kosake in Gefahr befindet, wird diese Metapher (pars 

pro toto), die das Kosakenleben überhaupt bedeutet, gerne verkleinert verwendet" [там 

само, с. 32].  

Але таких пояснень небагато, робота розрахована на славістів, тому жодного 

країнознавчого вступу не подається. 

Аналіз цієї роботи А.-Г. Горбач у порівнянні з її подальшою перекладацькою 

діяльністю дозволяє зробити припущення щодо формування її мовної особистості 

перекладача: оскільки дослідження було написане під керівництвом мовознавця 

П. Дільса та, очевидно, під впливом чоловіка, мовознавця О. Горбача, то 

мовознавчий підхід сформував її погляди на твори української літератури, котрі 

перекладалися німецькою. Перекладачка усвідомлювала відмінності у мовних 

системах та узусі вихідної та цільової мов і намагалася зберегти особливості узусу 

вихідної мови, щоб продемонструвати своєрідність української літератури, 

одужуючи в такий спосіб переклад. Хоча, звичайно, стратегія очуження не була 

абсолютною.  

З того часу А.-Г. Горбач не припиняла осмислювати процеси, що відбувалися в 

українській літературі. Будучи славісткою за освітою та покликанням, вона 

спрямувала свої наукові пошуки на висвітлення історії та багатогранності 

української літератури, намагалася зацікавити нею німецькомовних і − частково − 

англомовних славістів. Оскільки А.-Г. Горбач отримала ступінь доктора філології, 

то її літературознавчі праці мали вагу серед славістів Німеччини; як символічний і 

науковий капітал вони створювали передумови для розвитку українсько-німецького 

перекладацького поля.   

Розглянемо деякі статті А.-Г. Горбач, котрі демонструють еволюцію її 

наукових поглядів. У 60-70-і роки вона підготувала низку розвідок, у яких помітний 

поворот її наукових зацікавлень: А.-Г. Горбач відходить від мовознавчих 

досліджень і звертається до літературознавчих та перекладознавчих, пов'язуючи їх з 

історичними та політологічними пошуками. 
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Серед перших досліджень такого плану, що були надруковані відомими 

європейськими часописами, відзначимо статтю "Молоде покоління українських 

поетів", яка вийшла в журналі "Osteuropa". У ній А.-Г. Горбач окреслює соціально-

політичні передумови формування нового покоління українських письменників,  

серед іншого зазначаючи: "Всупереч офіційним намаганням створити безлике 

комуністичне суспільство, в якому мали б зникнути не тільки національні, але й 

класові відмінності (робітники – селяни), твори цих письменників роблять 

особливий наголос на селянстві як основі народу, тому класові, який оплатив 

колективізацію 30-х років п'ятьма мільйонами заморених голодом, і який мав би 

зникнути у сьогоднішній індустріалізованій Україні" [456, с. 9].  

Такі міркування висловлювали на той час в Німеччині не часто. По-перше, як 

зазначалося, німецькі історики та літературознавці мало цікавилися Україною, по-

друге, більшість наукових часописів, де друкувалися українські емігранти, виходила 

українською мовою. Звичайно, що публікації в часописі "Osteuropa", який мав 

широке коло читачів, були важливим кроком до обговорення української літератури 

на загальноєвропейській науковій сцені.  

А.-Г. Горбач глибоко знайомилася з творчістю українських авторів, прагнула 

пізнати їхній внутрішній світ; у своїй статті дослідниця повідомляє про свої джерела 

інформації щодо творчої діяльності українських письменників: це, в першу чергу, 

газети й часописи "Літературна газета", "Літературна Україна", "Вітчизна", 

"Жовтень", "Дніпро", "Прапор", збірка українсько-радянських поезій "Поети 

чумацького шляху", опублікована Б. Кравцевим у Мюнхені (1962), антологія 

"Панорама найновішої літератури в УРСР", надрукована в Нью-Йорку 

І. Кошелівцем (1963 р). Завдяки цьому зауваженню переконуємося, що, незважаючи 

на залізну завісу між СРСР та Західним світом, українські науковці діаспори 

приватними шляхами отримували доступ до друкованої продукції Радянського 

Союзу і могли скласти про неї враження.   

В названій статті А.-Г. Горбач подає аналіз та власні переклади віршів 

українських поетів, зауважуючи, що ці переклади дослівні, виконані прозою, 

оскільки повинні слугувати лише для першої орієнтації. Отже, і ця стаття є 
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свідченням швидше буквалістського підходу до перекладу, функцію якого А.-

Г. Горбач вбачала в передачі інформації про чужу для цільових читачів культуру.  

Серед інших важливих праць А.-Г.Горбач назвемо такі: "Франкові переклади 

Шевченкової поезії" (1966), "Ольга Кобилянська і німецька культура" (1967), 

"Український самвидав у німецькомовних публікаціях" (1980), "Сучасна українська 

література. Напрямки та проблеми" (1996), "Німецько-українські літературні 

зв'язки" (1975), "Українська тема в німецькій літературі" (1993), "Українська 

література в післявоєнних німецьких перекладах" (1963). Коротко спинимося на 

останній, оскільки вона відкриває нам А.-Г. Горбач як істореографа та критика 

перекладу. В ній дослідниця зробила огляд книг, що були опубліковані в НДР та 

ФРН за 20 повоєнних років, та оцінила їхню перекладну вартість. Так, у перекладах 

з російської українських народних казок, які вийшли в Берліні в 1949 р., дослідниця 

відзначає стилістичну віддаленість від оригіналу, спрощену мову, заміну української 

розповідної інтонації на "рубані короткі фрази", "посікані речення, які роблять 

враження стенографічних спрощень", одомашнення ("das Füchslein Rotschwanz") або 

ж русифікацію онімів і деяких предметів побуту ("Aljonka", "балалайка" замість 

"бандури" в руках у котика в казці "Котик і півник"), одомашнення віршованих 

пасажів казок, через що іноді губиться їхній зміст [455, с. 42]. Про об'єктивність 

оцінок А.-Г. Горбач свідчить її зіставний аналіз перекладів творів І. Франка та 

Т. Шевченка у виконанні Е. Вайнерта й Г. Коха. На її думку, переклади Е. Вайнерта 

бездоганні, адекватніші від Кохових, хоча називаються деякі моменти, котрі 

перекладач не зрозумів, наприклад, фразу "в сусідів бути гноєм, / тяглом у поїздах їх 

бистроїздних" або ж уживані І. Франком етноніми "Русь", "руський", які Е. Вайнерт 

передає через "russisch" [там само, с. 43]. Незважаючи на "деяку декларативність та 

сухість вибірки творів І. Франка, у якій, на жаль, відсутні найкращі зразки його 

особистої лірики", А.-Г. Горбач високо оцінює Е. Вайнерта як перекладача й 

відзначає, що лише він перекладав з оригіналу (хоча ця теза не зовсім відповідає 

дійсності). Так само позитивно вона відгукується про "дбайливі" переклади творів 

І. Франка, виконані Е. та В. Вонзіатські.  



 

 

297 

 

Більшість інших перекладів, виданих в НДР, авторка статті критикує як за 

перекладацькі рішення, зрусифіковані імена, "безбарвність та втрату поетичності" в 

перекладах "з другої руки", так і за супровідні тексти, які описують українців у 

парадигмі російської радянської культури. Так, наприклад, у вступному слові до 

перекладу "Захара Беркута" І. Франка говориться про Франкових героїв як про 

росіян − "Russe(n)", так, "наче про ідентичну націю із сьогоднішніми росіянами", а 

авторка передмови пояснює, що "Сталін та Ленін − це ті провідники, про яких мріяв 

І. Франко, коли створював образ Захара Беркута" [там само, с. 42]. А.-Г. Горбач 

вважає, що при перекладі більшості творів сучасних радянських прозаїків ідеться 

переважно про "вбрану в художні форми політичну пропаганду на актуальні в дану 

хвилину для російської компартії теми" [там само, с. 45], а половина з аналізованих 

нею творів − це "політично-пропаґандивна проза, яка з літературою має дуже мало 

спільного, […] а має за ціль перед німецьким читачем знеславлювати український 

національний рух і визвольні змагання" [там само, с. 48]. Тут доречно процитувати 

тезу П. Бурдьє, що при міжнародному трансфері символічного капіталу "іноземні 

автори часто стають об'єктом інструментального вжитку, їх використовують в цілях, 

які вони, можливо б, відкинули чи заперечили у своїй країні", при чому стає "не 

важливо, що сказали іноземні автори, а те, що можна сказати через них" [26, с. 545]. 

Саме ця обставина − інструменталізація символічного капіталу українських класиків 

з боку комуністичних ідеологів − обурювала А.-Г. Горбач і спонукала до написання 

цілої низки статей, в яких авторка намагалася підкреслити національні риси 

української літератури.     

А.-Г. Горбач міркує і про соціологію перекладу, описує відмінності у 

видавничій політиці НДР та ФРН і в становищі перекладачів, визначає причини 

мізерної кількості українських перекладів у ФРН порівняно зі Східною Німеччиною: 

"для такої маловідомої на Заході літератури як українська, що для кожного навіть 

"високоосвіченого видавця є галузкою російської […] видавати український твір − 

це ризик. Великі німецькі видавництва […] не зацікавлені робити рекламу для якоїсь 

незнаної провінційної літератури. […] Новіша польська чи російська літератури 

знайшли на Заході читача, бо публіцисти підготовили ґрунт (виокремлено мною − 
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М.І.] і зацікавили публіку тими політичними та культурними подіями, що 

відбувалися по дотичних країнах" [там само, с. 54].  

Із цих рефлексій можемо зробити висновок про важливість значення для 

розвитку перекладацького поля літературної критики та публіцистики, яка 

сприяє "введенню" в нову літературну полісистему перекладної периферійної 

літератури. Саме завдяки публікаціям віденських часописів про українську 

літературу на початку ХХ ст. переклади її творів змогли вийти на літературний 

ринок. За практичної відсутності таких матеріалів у літературних часописах Західної 

Німеччини ставлення видавництв до неї не могло бути інакшим.   

А.-Г. Горбач вказує іще на одну причину відмови німецьких видавництв від 

друку вже готових перекладів, які їм пропонували, окрім неї, інші німецькі українці 

− В. Старицький та М. Луцяк. Це відмінності в літературних смаках, адже, 

наприклад, українські оповідання (казки), на думку німецьких видавців,  "надто 

сумні", "не підходять до ментальности німецької дитини", "змальовують 

незрозумілий російський світ" [там само, с. 55]. Отже, це − підкреслення чужості, 

яка буде зберігатися, доки не буде зроблено зусиль хоча б частково її розтлумачити. 

Такі зусилля А.-Г. Горбач − розтлумачувати німецькомовному світові інший світ − 

світ української культури − відображені в десятках її статей.  

Серед доробку А.-Г. Горбач особливе місце посідає книжка "Die Ukraine im 

Spiegel ihrer Literatur. Dichtung als Überlebensweg eines Volkes. Beiträge" 

("Україна у віддзеркаленні своєї літератури. Письменство як шлях виживання 

народу"). Ця збірка, що вийшла у 1997 р., є − на нашу думку − яскравим вираженням 

мотиваційних настанов перекладачки й науковця. У ній вона зібрала свої статті, 

написані для німецькомовних видань у різні роки. Незважаючи на те, що статті 

мають різні назви й присвячені різним темам, майже в усіх авторка торкається 

такого кола питань:  

1) тяжкий історичний шлях українського народу й боротьба за своє визволення;  

2) становище української мови та літератури: ретроспектива й сучасний стан; 

3) роль літератури у визвольній боротьбі українського народу; 

4) зв'язки української літератури з європейськими літературами.  
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У простій і доступній формі авторка пропонує німецькому читачеві екскурс в 

історію своєї батьківщини й огляд її культури, ставлячи за мету "відкрити для 

німецької публіки горизонти невідомої для неї літератури", але весь час 

повертається до політичних тем, оскільки вважає, що саме політична історія мала 

вирішальний вплив на формування української літератури. У тоні її мовлення 

відчувається власне ставлення до зображуваного, захоплення постатями та 

діяльністю письменників-борців. Безперечно, що її статті несуть у собі елементи 

політичної заангажованості та суб'єктивізму. За її власним висловлюванням, книга 

демонструє, "як письменники й поети намагалися допомогти вижити українському 

слову, приреченому на смерть, і внесли власну поетику в європейську культурну 

спадщину" [458, с. 3].  

Розглянемо найважливіші акценти в її наукових поглядах: 

По-перше, А.-Г. Горбач доводить німецькому читачеві окремішність та 

багатство культури українського народу, розповідаючи на підтвердження історію 

України від слави Київської Русі, козаччини, здобутків періоду бароко й романтизму 

і до 60-х рр., адже для авторки було важливим аргументовано довести, що Україна 

має давні літературні традиції. Вона аналізує українську літератури, починаючи з 

11-го століття, вплітаючи її в контекст європейської, і полемізує з російськими 

істориками, котрі розглядають культурну спадщину Київської Русі як елемент 

російської культури. При цьому авторка покликається на праці Д. Чижевського, 

зокрема, його книги "Історія української літератури" (1956) та її переклад "A History 

of Ukrainian Literature" (1975). 

По-друге, вона апелює до читача, котрий сприймав Східну Європу до кінця 80-

х років як "гомогенне російське утворення" [458, с. 3], не маючи уявлення про 

самостійну українську культуру й літературу, і пояснює йому такий стан речей 

політикою Росії та Радянського Союзу. Навіть у часи незалежності вона не може 

звільнитися від тягаря минулих років, коли за визнання права українців на вільне 

життя потрібно було боротися. Знову й знову переживаючи всі страждання свого 

народу, А.-Г.Горбач пише, що "радянська культурна політика продовжувала − хоча 

в замаскованій формі − царську асиміляторську політику стосовно неросійських 
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народів" [458, с. 3] і надає численні приклади цієї асиміляторської політики. Така 

просвітницька публіцистика А.-Г.Горбач прислужилася тому, що німці відкрили для 

себе ті сторінки культурної історії Східної Європи, про які вони, в основному не 

мали жодного уявлення. 

Як приклад політичних паралелей між Німеччиною та Україною авторка 

наводить уривок із вірша І. Калинця "Обеліски диму" ("Rauchobelisken") 

Rauchsäulen 

Stützen bis heute, 

die Gewölbe der Inquisition  

die Seelen unreiner Bücher 

irren umher 

wie die Widderhörner 

des ironischen Ordens 

колони диму 

донині 

підтримують 

склепіння інквізиції 

як баранячі роги 

іонічного ордеру 

блукають 

душі нечестивих книг 

selbst ich 

habe als kleiner Junge 

ein Krematorium 

in Großmutters Garten 

gesehen 

Hruschewskyjs Bart 

Auf dem festen Einband 

Wollte nicht brennen 

Zwei Tränen des Großvaters 

Das letzte Exlibris  

навіть я малим 

бачив крематорій 

на бабиному городі 

ніяк не хотіла 

палати 

борода Грушевського 

у твердій оправі 

дві дідові сльозі 

були останнім 

екслібрисом 

[458, с. 43]. [679, с. 228-229]. 

Переклад А.-Г. Горбач звучить і в семантичному, і в ритмічному плані 

повноцінно, двічі змінене темо-рематичне членування (заміна інверсії прямим 

порядком слів) виправдане з огляду на узус німецької мови, цей невеликий 

експресивний зсув не шкодить сильному враженню, яке справляє переклад на 

читача. 



 

 

301 

 

По-третє, авторка порушує питання стану української мови, неодноразово 

згадує про її заборони від часів Петра І до ХХ століття. Це питання було болючим 

не лише для неї, але й для її чоловіка, котрий неодноразово звертався у своїх 

мовознавчих працях з української діалектології до питання російських впливів 

навіть на західноукраїнські діалекти. А.-Г. Горбач звертає увагу читачів, що в 

Радянському Союзі українська мова витісняється зі сфери управління, транспорту, 

пошти і т.д., про що вона знала завдяки своїм поїздкам до України та спілкуванню з 

українськими діячами культури.  

Звичайно, що головною темою її статей, попри політико-історичні нариси, 

була творчість кількох поколінь українських письменників. Саме з огляду на скрутні 

умови творчості, на утиски й переслідування А.-Г. Горбач зуміла оцінити роль 

українських письменників, котрі знайшли в собі сили протистояти русифікації 

і продовжували розвивати українську культуру. Вона висловлює віру в майбутнє 

українського письменства: "Сьогодні Україна володіє великим потенціалом 

освічених сил, які, безперечно, зможуть використати історичний шанс та будуть 

нарешті промовляти власним голосом у європейській спільноті народів [458, 

с. 28]. Ця теза підтверджує настанову дослідниці й перекладачки на те, щоб 

наблизити Україну до Європи, та, зрештою, зламати ту залізну завісу, котра 

ментально все ще відділяла її вітчизну від європейського культурного простору, 

нехай навіть ця завіса в політичному контексті впала вже понад десять років тому.   

Тому наступною важливою рисою наукового доробку А.-Г. Горбач є прагнення 

окреслити вагомість української літератури в загальноєвропейському контексті.  

Особливою рисою критичних статей А.-Г.Горбач є підкреслення значущості 

української літератури, у тому числі й для розвитку російської. У низці 

досліджень А.-Г. Горбач неодноразово зверталася до точок перетину між 

українською та іншими європейськими культурами, до постатей українських та 

німецькомовних письменників, котрі стали культурними посередниками; її 

увагу неодноразово привертав культурний простір Західної України. У статті 

"Внесок Галичини у процес розвитку української літератури" вона особливо 

підкреслює значення І. Франка, акцентує увагу на двомовних авторах К.-
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Е. Францозові та Л. Захер-Мазоху. Дослідниця намагається детальніше з'ясувати, 

коли і як знайомилися німці з українською літературою. З іншого боку, у статті 

"Внесок українських письменників у наближення України до Європи" А.-Г. Горбач 

аналізує діяльність письменників та громадських діячів як перекладачів на 

українську, концентруючись на особистостях М. Драгоманова, П. Куліша, 

М. Старицького, Б. Грінченка, О. Кобилянської, І. Франка, Лесі Українки та 

зазначаючи, що останні були не лише перекладачами, але й видавцями, ініціаторами 

літературних серій та альманахів, котрі знайомили українського читача з творами 

іноземної літератури. Дослідниця зауважує, що "це збагачення україномовної 

літератури творами німецької, французької, англійської класики та європейського 

модерну уможливило здатність української літератури на переломі століть не лише 

порівнятися з європейськими літературами, але й запропонувати рівноцінні художні 

твори" [там само, с. 48]. Говорячи про радянську добу, авторка висвітлює роль 

М. Хвильового, М. Рильського, Л. Курбаса, М. Зерова у знайомстві українців з 

європейською культурою, називаючи найбільшим майстром українського 

поетичного перекладу Г. Кочура, а серед критично налаштованих до радянської 

тоталітарної доктрини – Є. Поповича, В. Стуса, Д. Паламарчука, М. Лукаша, 

Д. Павличка. Не забуває вона і про роль української діаспори, виділяючи серед 

перекладачів-емігрантів Б. Кравціва, що видав українські переклади творів 

Р.М. Рільке, Михайла Ореста – перекладача лірики та прози, І. Костецького, який 

перекладав твори Ш. Ґеорге та інших німецько- та англомовних авторів, 

О. Бурґгардта з його перекладознавчою розвідкою "Чужі поети в українських 

шатах". Згадуючи збірку "Die poetische Ukraine", видану Ф. Боденштедтом у 1845 р., 

дослідниця доходить висновку, що "у ХІХ столітті в Німеччині про Україну 

знали набагато більше, ніж у ХХ" [там само, с. 14]. 

Ця думка була лейтмотивом усіх її праць, передмов та критичних статей, вона 

не давала перекладачці й дослідниці спокою і спонукала її до постійної роботи задля 

того, щоб ситуація змінилася. Сентенція про те, що Україна майже невідома в 

Німеччині, наявна практично в усіх книгах, котрі перекладала чи видавала А.-
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Г. Горбач. Разом із тим вона зауважує, що існування України західні європейці 

усвідомили лише після Чорнобильської катастрофи [там само, с. 13]. 

А.-Г. Горбач намагається оцінювати не лише українську літературу як таку, 

але й культуру, світогляд та ментальність українського народу загалом. Так, 

аналізуючи діяльність діячів української культурної сцени, у тому числі переклади 

І. Франка та П. Куліша, вона доходить висновку, що до чинників, які впливають на 

українську ментальність, належить "універсалізм провідних представників 

української літератури" [там само, с. 14]. Дослідниця демонструє, що у формуванні 

національної свідомості українського народу центральну роль відіграла поетична 

творчість українських письменників. Можемо констатувати, що А.-Г. Горбач 

однією з перших звернула увагу на той феномен, який відрізняє ситуацію на 

українському культурному полі від такої ситуації на німецькому полі культури: тоді 

як особа письменника користується в Україні (і в Східній Європі) впродовж століть 

неабияким авторитетом в умовах недовіри до інституцій (чи то партійних, а чи 

державних), а письменник стає пророком, мірилом чеснот та волелюбності, 

німецьке суспільство не ставить літераторів на таку високу сходинку. В Україні ж, 

на думку А.-Г. Горбач, роль поета вирізняється і через політичну ситуацію: 

належність різних українських територій до інших держав спонукала письменників 

усвідомити не стільки естетичну та розважальну роль літератури, скільки те, що 

література "мусила будити, виховувати, застерігати й допомагати мобілізації 

сил для національного Ренесансу, відновлення державної єдності" [там само, 

с. 56]. 

Мусимо визнати, що на час виходу аналізованої збірки німецький читач все 

ще не був готовий сприймати цей матеріал через цілу низку причин: по-перше, 

Європа вже давно пройшла шлях утвердження націй, тому питання національної 

ідентичності чи творення своєї держави для європейців не стояло, а Україна 

опинилася на своєму історичному шляху в часовій відірваності від інших 

європейських країн; по-друге, все, пов'язане з національними ідеями, сприймалося 

на території Німеччини з недовірою та підозрою, оскільки ця країна, маючи досвід 

націонал-соціалізму, відкидала міркування про національні інтереси, термін 
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"національний" звучав для багатьох дуже близько до терміна "націоналістичний"; 

по-третє, Україна все ще асоціювалася для широкого кола читачів лише з певною 

територією поблизу Чорнобиля без певних диференційних державницьких чи 

культурних ознак. І все, про що намагалася розповісти А.-Г. Горбач, було доволі 

далеким та чужим і знаходило мало точок дотику до сучасної Німеччини.   

Проте книга стала важливим джерелом інформації для тих, хто з кінця (!) 90-х 

− початку 2000-их рр. почав цікавитися Україною. Німецькі та австрійські діячі 

культури неодноразово наголошували на вагомості та винятковості цієї інформації, 

оскільки на той час у Німеччині й Австрії інша культурологічна інформація про 

Україну була повністю відсутня.  

 

3.3.2. Перекладач та імідж літератури: внесок А.-Г. Горбач у німецькі 

літературні енциклопедії 

Відповідно до міркувань П. Бурдьє про символічний капітал [379, с. 241 – 258], 

можна стверджувати, що створювані в авторитетних літературних джерелах образи 

країн, чужоземної літератури чи конкретних авторів отримують символічну владу, 

яка впливає на їхнє сприйняття та оцінку широкими колами реципієнтів цільової 

культури.  

Знайомство німецькомовних науковців та читачів з українською літературою 

отримало наукову основу завдяки дописам А.-Г. Горбач до літературних 

енциклопедій. Вона підготувала понад сотню статей про українських письменників 

для кількох найбільших енциклопедій та лексиконів Німеччини. Для того, щоб 

зрозуміти й оцінити значення внеску дослідниці, розглянемо найважливіші 

німецькомовні літературні енциклопедії (словники, лексикони, довідники), які 

видавалися в кінці ХХ − на початку ХХІ ст. Саме їх зіставний аналіз може з досить 

високою ймовірністю визначити, яке місце посідає Україна на літературній карті 

Європи та світу і на глобальному перекладацькому полі. 

У "Довіднику радянської літератури" ("Handbuch der Sowjetliteratur (1917-

1972)"), опублікованому в 1975 р. у Лейпцизі, презентується передусім розвиток 

російської літератури, де-не-де доповнений короткими відомостями про 
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неросійських авторів. Однозначне, 90%-не переважання аналізу російської 

літератури пояснюється так: "Після 1917 р. з огляду на особливі історичні та 

духовно-культурні умови вона перебувала на чолі літературних процесів і була для 

інших літератур зразком як найреволюційніша та ідеологічно й естетично 

найрозвиненіша […] Окрім того, домінантне місце, яке відводиться в довіднику 

російській літературі, відповідає високому становищу, яке вона посідає щодо 

перекладів, котрі вийшли у НДР" [442, с. 7]. Отже, бачимо: у довіднику прямо 

визнається, що переклади з російської мовами країн соціалістичного табору 

поширювали вплив російської мови і навіть за рахунок творів письменників 

інших націй піднімали престиж російської літератури.   

Якщо детальніше поглянути на аналіз творчості українських письменників, 

викладений у вступній критичній статті, то можна відзначити такі основні моменти: 

1) творчість усіх згадуваних письменників оцінюється крізь призму соціалістичного 

реалізму та вірності ідеям ленінізму; 2) письменники, які стояли на інших позиціях, 

майже не згадуються; 3) твори, метафорика яких дозволяла тлумачити їх як 

революційні / соціалістичні, інтерпретувалися саме таким чином, навіть якщо 

автори мусили пройти через переслідування та поступово прийняти позицію КПРС. 

Звичайно, німецьке джерело повторювало інтерпретацію радянської літератури, 

написану в СРСР, але її публікація у Німеччині мала відмінну функцію від 

публікації в Союзі: вона розбудовувала імаготипи, котрі продовжують існувати 

ще й сьогодні. Так, наприклад, автори зазначають, що питання "інтелігенція і 

революція" стояло особливо гостро в тих національних літературах, у яких 

"наявність буржуазної інтелігенції та її ставлення до революції виносило цю 

проблему на порядок денний" [там само, с. 35]. До них вони зараховують поряд із 

російською літературою перш за все українську та "транскавказьку". Цей 

негативний образ української буржуазної інтелігенції буде розвиватися і в 

наступних довідкових матеріалах. Аналізована книга адресувалася широкому колу 

читачів, літературознавчого чи критичного матеріалу тут подано самий мінімум, її 

можна розглядати радше як посібник із реалізації радянської політики у сфері 

художньої літератури та критики.  
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Водночас видана Академією наук НДР у тому ж 1975 р. книга 

"Багатонаціональна радянська література" ("Multinationale Sowjetliteratur. 

Kulturrevolution, Menschenbild, Weltliterarische Leistung"), що призначалася вже для 

наукового товариства, подавала дискусійні етапи історії радянської літератури. Так, 

у розділі "Євроцентризм і Азіоцентризм" – сучасні історичні та культурні 

концепти?" йдеться про настрої на зближення з Європою цілої низки українських 

авторів: "український буржуазний письменник Володимир Винниченко бачив у 

"європеїзації" українського театру ніщо інше, як орієнтацію на "психологічний 

театр", котрий відображав де-факто занепадницькі настрої буржуазної інтелігенції, її 

моральну загибель […] Навіть після жовтня 1917 р., котрий створив умови для 

закону вирівнювання між національними культурами, не бракувало спроб 

сконструювати схему, напр., "азійського ренесансу", відновити ідею месіанської 

ролі, котру покликана зіграти "європеїзована" Україна для Сходу" [490, с. 580-581]. 

Аналізуючи літературні дебати 1925-1928 рр., автор допускає саркастичні нотки 

стосовно поглядів М. Хвильового і їдку критику його уявлень про ідеал 

громадянина, "високу сучасну культуру і фаустівську душу європейської 

цивілізації" і стверджує, що в Україні знайшлося достатньо сил, які дієво виступили 

проти "соціального критерію" Хвильового з його "нерозривною єдністю" з 

"психологічною Європою", наводячи як приклад вірш П. Тичини "Ходить Фауст по 

Європі" [там само, с. 582]. 

Як бачимо, наукова література НДР базувалася на соціалістичних критеріях 

оцінки творчості, однозначно засуджуючи всіх тих, хто не йшов у ногу із 

соцреалізмом. Але все ж у цій колективній монографії картина була 

диференційованішою, ніж у першому довіднику. Зазначимо, що, характеристика 

творів українських радянських письменників відзначається глибоким 

літературознавчим аналізом; так, розглядаючи творчість О. Гончара й О. Довженка, 

П. Кірхнер докладно описує риси стилю цих письменників, звертаючи особливу 

увагу гуманістичним сторонам їхньої творчості, порушуючи проблеми людини й 

мистецтва.  



 

 

307 

 

У 1988 р. у Лейпцизі виходить друком "Лексикон письменників з усього 

світу" ("Schriftsteller Lexikon. Autoren aus aller Welt"). У ньому представлені 

Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Коцюбинський, українські радянські 

автори з доволі однозначними характеристиками, що висвітлювали внесок 

письменників у радянське будівництво [769].  

Можемо зробити проміжний висновок, що в НДР презентація української 

літератури в літературних енциклопедіях великою мірою спиралися на ідеологічні 

засади, визначалися партією і була вибірковою. 

Серед західнонімецьких літературних довідників ми детально порівняли два 

найбільших: "Критичний лексикон сучасної іноземної літератури" у 12 томах (1983 

– 2008 рр.) та "Літературний лексикон Кіндлера", котрий видавався тричі (1965-

1972, 1988-1992 та 2009) у 7, 20 та 17 томах. У першому − "Kritisches Lexikon zur 

fremdsprachigen Gegenwartsliteratur" широко подано матеріал про літературу 

Радянського Союзу. Автор критичного есе Е.Тіле пише: "Радянська література 

служила русифікації, була мультинаціональною і писалася багатьма мовами, але в 

основному − російською, санкціонованою, культурно-домінантною мовою 

спілкування […] Радянська література була не "національною літературою, а 

"державною" (виокремлено автором). Як у державному устрої, який під прапором 

комунізму продовжував великоруську політику влади і в якому мусило 

консолідуватися російське панування за допомогою русифікації всіх частин країни, 

так і в державній літературі визначальним було все російське, воно завдавало тон аж 

до дрібниць" [617, с. 1]. Автор вважає, що вся різниця між неросійськими 

літературами СРСР полягала лише в мові та сюжетах і тільки після смерті Сталіна 

на певний час стало можливим усвідомлення національної ідентичності. Водночас 

він називає цілу низку авторів, котрі також і в радянський час не (достатньо) 

вписувалися в канон радянської літератури і через те їх переслідували. На жаль, 

серед названих імен не згадано жодного українського письменника. Е. Тіле зазначає, 

що радянська література не розвивалася в інтернаціональному контексті, а 

орієнтувалася на чужі для мистецтва уявлення партійних ідеологів, причому 

контакти із закордоном були зведені до мінімуму. Хоча літературознавець досить 
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детально аналізує суспільні та літературні процеси СРСР, його огляд радянської 

літератури обмежується виключно російськими авторами. Жоден письменник 

України не представлений.  

В архіві А.-Г. Горбач ми знайшли лист до неї Павла Гана, у якому була така 

інформація й пропозиція: "У Ґетінґені Ганс Людвіґ Арнольд видає "Kritisches 

Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur". Він просив мене подумати про 

авторів сучасної радянської і чеської літератури, котрих знають на Заході і котрі 

мали б іще вийти в KLfG після 1984 р. Я не знайшов у KLfG 1983-1984 жодного 

українського письменника: кого би Ви могли запропонувати – Гончара, 

Калинця...? Якби пан Арнольд згодився, чи могли і хотіли б Ви про "Ваших–наших" 

українських письменників написати?" (лист від 10.05.84, архів Горбач). 

Очевидно, що пан Арнольд не погодився, бо з того, що ми знаємо про А.-

Г. Горбач, можемо припустити, що вона не пропустила б нагоди запропонувати 

великому німецькому словникові матеріал про українських авторів, навіть при всій 

своїй зайнятості. На нашу думку, це свідчить не лише про політику домінування 

російського культуротворчого елементу, але й про те, що українські та інші 

неросійські автори СРСР майже не перекладалися німецькою, адже Лексикон 

спирався у своїй концепції на твори, з якими можна було познайомитися в 

німецькому перекладі. Отже, і цей Лексикон кінця 80-х років підтверджує, що 

Україна, в основному, не визнавалася в Німеччині окремою одиницею, а українську 

літературу більшість науковців не ідентифікували як літературу окремого народу чи 

нації. 

На противагу цьому, другий солідний довідник світової літератури − "Kindlers 

Literatur Lexikon" – у всіх трьох виданнях не лише згадує про українську 

літературу, але й детально висвітлює періоди та тенденції її розвитку, доробок 

найвідоміших авторів, подає огляд найважливіших творів. Для першого видання 

вступний нарис про українську літературу написав Дмитро Чижевський. Оскільки 

Лексикон постулює своїм завданням представити художні твори, що визначали 

певну епоху, і уможливити їх нову оцінку, для нас цікавим є поглянути, як 

висвітлювалася інформація про українську літературу в різні роки.  
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Лексикон подає досить широкі відомості про відомих українських 

письменників та їхні твори (від Т. Шевченка до І. Драча). У статтях про окремі 

твори, підготованих Д. Чижевським, переважає коротка об'єктивна інформація про 

сюжет та героїв. Можна помітити, що у доборі української повоєнної прози 

літературознавець орієнтувався на підбірку, зроблену ще в 1959 р. А.-Г.Горбач для 

своєї першої антології. У нарисі про українську літературу Д.Чижевський пов'язує її 

долю з політичною історією українського народу і подає періодизацію історії 

літератури, типові жанри й найвидатніших авторів [624, с. 382-385].  

Як бачимо, два солідні літературні довідники, видані майже в той самий час, 

кардинально відрізняються щодо висвітлення української літератури. Це можна 

пояснити тим, що роль особистості літературознавця, який добирає авторів та 

твори для представлення в Лексиконі, та видавця, що відповідає за загальну 

стратегію представлення літератур, надзвичайно велика. 

 Ще більше матеріалу про українських авторів та їхні твори подає друге 

видання Лексикону (1992 р.). Цього разу вступний нарис про українську літературу 

Д. Чижевського доповнює А.-Г. Горбач. У Лексиконі вона не лише продовжує огляд 

Д.Чижевського хронологічно, але й значно допрацьовує розділ про період 

модернізму, включає нарис про шістдесятників та покоління наступників, подаючи 

глибокий аналіз процесів українського літературного розвитку [626, с. 396]. У 

новому виданні Лексикону з'являється інформація про твори Б.І. Антонича, 

П. Тичини, В. Свідзинського, Є. Маланюка, В. Стуса, Л. Костенко, М. Бажана, 

Д. Павличка, М. Хвильового, Б. Антоненка-Давидовича, В. Стефаника, 

В. Винниченка, І. Микитенка, Т. Осьмачки, В. Шевчука, О. Копиленка, 

М. Стельмаха. Набагато ширше, ніж у першому виданні, представлена творчість 

М. Рильського, В. Підмогильного, І. Драча. Здавалося б, у довіднику наведені відомі 

для більшості сучасних українців дані про українську літературу. Але якщо 

осмислити, що цю інформацію А.-Г. Горбач готувала в добу, коли в Радянській 

Україні про більшість згаданих авторів мовчали, а письменники й літературознавці 

української діаспори не взяли на себе роль консолідуючої сили закордонного 
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українства, то стає зрозумілим той неоціненний внесок, який зробила вчена й 

перекладачка у формування образу української літератури.   

Підготовка цілої низки статей і переконання видавців Лексикону, що вони 

там доцільні, є величезною заслугою А.-Г. Горбач і свідчить про її неймовірні 

зусилля, спрямовані на те, щоб представити українську літературу 

якнайширше в усьому розмаїтті стилів та жанрів.  

Ще один з великих літературних довідників ФРН – словник "Harenbergs 

Lexikon der Weltliteratur. Autoren – Werke – Begriffe" (1989) − також ставить за 

мету показати літературу в її різноманітті і звертає увагу в першу чергу на тих 

авторів, які розпочали певні зміни чи новації, творчість яких мала вплив на 

подальший світовий літературний процес. Серед таких письменників знаходимо й 

Т. Шевченка, Лесю Українку, І. Франка та М. Коцюбинського. Водночас автор 

критичної статті К. Купфер характеризує понад 30 українських письменників, у тім 

числі − класиків, радянських авторів та письменників в екзилі, згадуючи МУР, 

Самвидав, шістдесятників [515, с. 2923].  

Зрештою, звернімося до Лексикону cвітової літератури "Lexikon der 

Weltliteratur", двотомне (четверте) видання якого вийшло у 2004 р. Цей лексикон 

також позиціонує себе як найбільший за обсягом серед видань такого роду в 

Німеччині і вміщує 12 000 статей про авторів і анонімні твори всіх часів і народів. 

Статті про українських письменників написані О. Горбачем та А.-Г. Горбач. Серед 

авторів знаходимо не лише класиків, як-от І. Котляревського, Г. Квітку-

Основ'яненка, П. Куліша, але й О. Довженка, авторів радянської епохи П. Тичину й 

М. Рильського, А. Малишка, П. Загребельного, О. Гончара, М. Стельмаха, 

репресованих чи замовчуваних письменників М. Куліша, М. Драй-Хмару, 

Є. Плужника, І. Багряного, Є. Маланюка, Ю. Клена, О. Осьмачку. Серед авторів 

останніх 50-60-и років подано інформацію про Л. Костенко, В. Стуса, 

Ю. Андруховича, І. Римарука, В. Шевчука [768]. 

Аналіз статей цих довідників та лексиконів дозволяє дійти висновку, що образ 

української літератури формувався в літературних довідниках двох німецьких 

держав на цілком протилежних засадах: при відносній нейтралізації чи критиці 
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національного чинника з домінуванням ідеологічних оцінок у НДР та з позицій 

художньої вартості та спротиву радянському догматизмові – у ФРН. При цьому роль 

особистості перекладача й міжкультурного посередника − А.-Г. Горбач − виявилася 

в Західній Німеччині ключовим чинником для формування уявлень про 

українську літературу та Україну загалом, тоді як у Східній Німеччині 

визначальним чинником було партійне замовлення, і підпорядкований перекладач 

відігравав лише функцію міжмовного (в основному російсько-німецького) 

посередника. Обидві форми рецепції широко спиралися на політичну ситуацію й 

розглядали українську літературу в тісному взаємозв'язку з нею. Репрезентація 

української літератури особливо відрізнялася інтерпретацією творчості радянських 

письменників та письменників-емігрантів і дисидентів. У ФРН до перекладу й 

аналізу залучалися автори різних поглядів та літературних напрямків, тоді як у НДР 

– лише класики та письменники соціалістичного реалізму, але тут літературний 

трансфер переважав кількісно. Ознаки такої біполярності даються взнаки ще й 

сьогодні; вони виражаються в досить неоднорідному сприйнятті українського 

національно-культурного простору славістами й читачами Німеччини, які засвоїли 

діаметрально протилежні варіанти інтерпретації (літературного) розвитку України. 

Водночас останній аналізований лексикон презентує найширшу палітру імен 

українських письменників, що дозволяє говорити про визнання української 

літератури як окремої та самобутньої складової частини світової літератури 

великою мірою завдяки багаторічній і наполегливій діяльності А.-Г. Горбач.   

 

3.4. Реалізація особистості перекладача у видавничій та громадській 

діяльності  

Як зазначалося раніше, більшість гравців українсько-німецького 

перекладацького поля брали на себе кілька ролей, окрім суто перекладацької. 

Поліфункціональність перекладачів з української була нетиповою лише в НДР. Але 

порівняно з іншими перекладачами всіх періодів найбільше посередницьких 

функцій взяла на себе А.-Г. Горбач. Вона не могла обмежитися суто 

перекладацькою та популяризаторською діяльністю, оскільки розуміла глибокі 
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суспільні причини периферійності української літератури на глобальному 

перекладацькому полі. Тому суспільна діяльність була органічним контекстом її 

перекладацтва.  

Коли Україною прокотилася хвиля арештів 1972 року, а перекладачка на той 

час вже знала особисто деяких українських письменників та правозахисників, 

зав'язавши з ними контакти під час поїздки до України в 1970 р., вона почала 

активно ангажуватися в роботі німецької секції Amnesty International, стала, по 

суті, головним радником групи з питань Східної Європи й основним 

постачальником інформації про репресії та правозахисний рух в Україні. Вона 

організовувала протестні кампанії на захист В. Стуса, І. Світличного, М. Горбаля, 

В. Чорновола та інших українських в'язнів, вела з ними активне листування, 

виступала з доповідями про репресованих у Німеччині, Швейцарії, Швеції, Норвегії.  

І, головне, вона перекладала твори репресованих Ю. Бадзя, В. Голобородька, 

Л. Лук΄яненка, В. Мороза, М. Руденка, І. Світличного, С. Сапеляка, В. Стуса та 

інших − усі доступні їй манускрипти українського Самвидаву. А.-Г. Горбач 

публікувала перекладені твори за підтримки Amnesty International, католицьких і 

протестантських церковних кіл, а також ПЕН-клубу, хоча знайти видавця для них 

було нелегкою справою. Тоді як на Заході російські дисиденти викликали хвилю 

загального зацікавлення, українські залишалися невідомими. Саме завдяки 

самовідданій праці А.-Г. Горбач у серії "Geistige Freiheit" ("Свобода духу") була 

започаткована підсерія "Literia Ukraina Samwydaw", для якої вона переклала 

німецькою понад сто документів та художніх текстів.  

Коли серед української діаспори прокотилася звістка, що є можливість 

висунути В. Стуса на Нобелівську премію, а його твори були не перекладеними, А.-

Г. Горбач присвятила себе перекладам його поезії, підготувала й видала збірку 

віршів В. Стуса, І. Світличного та Є. Сверстюка "Angst, ich bin dich losgeworden" 

(1983), книжку-щоденник В. Стуса "Ein Dichter im Widerstand" (1984), збірку його 

поезій "Du hast dein Leben nur geträumt" (1988).  

А. Вольдан, поціновуючи підтримку А.-Г. Горбач українських дисидентів на 

всіх рівнях і словом, і ділом, зауважує, що вона започаткувала новий вимір 
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перекладацької діяльності – переклад як боротьба за права переслідуваних 

письменників [652, с. 626].  

Хоча переклади А.-Г.Горбач і не набули свого часу того поширення, про яке 

мріяла перекладачка, усе ж вони і через роки відіграють важливу роль інформування 

про українських письменників, яку покладала на них авторка. Як приклад такої 

довготривалої дії наведемо статтю газети "Augsburger Allgemeine" про дні східно-

європейської культури в Ауґсбурзі (Баварія), присвячені українській поезії. Усі 

вірші В. Стуса, Л. Костенко, Б.І. Антонича, які читалися на цих заходах і були 

процитовані газетою, узяті з перекладів А.-Г. Горбач [575]. Шкода лише, що її ім'я в 

статті не згадується.  

У листуванні родини з друзями, знайомими, видавцями, репресованими, 

членами Amnesty International заходимо чимало яскравих свідчень титанічної праці 

А.-Г. Горбач у справі поширення інформації про репресії в Радянському Союзі та 

про українських літераторів, які перебувають у таборах. Так, наприклад, у листі до 

С. Янів від 20.12.1975 О. Горбач пише: "Галя переслала Вам Калинця й свій 

переклад документів з України в "Емнесті"; те останнє коштувало їй справді немало 

нервів, щоб перебороти колоди під ногами − від Лондону по Гамбурґ […] Тож 

діялог "Чорновіл-Пенсон" друкуватиме тією ж технікою на власний кошт, "власною 

фірмою". І так частина накладу "Документів", як і добра пайка Калинця, заплачена з 

власної кишені" [84, с. 288]. Те саме він повторює в листі від 17.07.1977: "Галя 

постійно навантажена перекладанням і просуванням до німецької преси матеріялів з 

України й концтаборів" [там само, с. 298].  

Численні листи членів Amnesty International до А.-Г. Горбач свідчать про те, що 

вона перебрала на себе функції не лише соціального робітника − знаходила 

інформацію про окремих в'язнів і передавала її на запити, встановлювала контакти 

як посередник, організовувала речову допомогу, а і духовні − писала листи в'язням, 

шукала підтримки у відомих людей по різних країнах, дописувала в 

найрізноманітніші журнали й видання католицьких та євангельських організацій, 

повідомляючи світові про кроки радянського режиму. Завдяки її зусиллям до 

М. Горбачова зверталися представники цих організацій із проханнями про свободу 
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для політичних в'язнів. Серед кореспонденції А.-Г. Горбач знаходимо копії листів  

німецьких суспільних діячів до М. Горбачова, у яких вони з подачі А.-Г. Горбач 

просять звільнити з тяжкого ув'язнення українського філолога Юрія Бадьзо, Миколу 

Горбаля, всіх в'язнів совісті, вірян української греко-католицької церкви [листи від 

10.12.1987]. Хоча СРСР на міжнародні заклики уваги майже не звертав, але все-таки 

хоча б надія на зміни залишалася. Про це О. Горбач писав у 1983 р. так: "Моя жінка 

сидить тепер повище вух у перекладанні нашої самвидавщини на німецьке, щоб тим 

способом тим людям якось допомогти, бо чужомовні інформації примушують і 

андроповських "хлопців" бути трішки огляднішими. Тим більше, що окремі нім., й 

австр., та швейц. групи "Емнесті інтернешенел", що опікуються нашими в'язнями, 

потребують інформативного матеріялу, щоб самим розпочинати різні акції (хоча б 

збірково-грошові на закупно висиланих ними посилок і таки для ведення 

кореспонденції з засланими чи ув'язненими поетами й письменниками" [84, с. 438].  

Наприкінці 1977 р., коли сім'я переїхала до Райхельсгайма-Берфурта, А.-

Г. Горбач стала членом Німецько-українського товариства "Райн-Некар", у якому 

довкола голови товариства д-ра Ернста Людеманна та Марії Мюллер-Мельник 

гуртувалися українці та їхні. Товариство систематично організовувало заходи, що 

представляли українську культуру в Німеччині, підтримувало молодих українців, 

які бажали здобути вищу освіту в Німеччині, а пізніше − надавало допомогу дітям із 

чорнобильської зони. На запрошення д-ра Е. Людемана А.-Г. Горбач проводила 

семінари про Україну, виступала з лекціями та доповідями. Цікаво, що серед 

підтриманих А.-Г. Горбач студентів була і Стефанія Пташник, яка пізніше сама 

виступила з ініціативою видання збірки сучасної української поезії (див. розділ 4.4.).  

Уже в 1970-80-х рр., коли А.-Г. Горбач викладала в Українському вільному 

університеті в Мюнхені, читаючи лекції на теми українського 

літературознавства та перекладу, вона заохочувала молодих українців 

поширювати знання про українську літературу в Німеччині, сама впродовж десятків 

років виступала з цією метою на різноманітних наукових та культурних заходах, 

підтримувала контакти з науковцями, видавцями, письменниками, брала участь у 

книжкових виставках як популяризаторка України. Перекладач молодшого 
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покоління А. Кратохвіль згадує типові розмови на таких виставках:  

"– Україна? Це ж така місцевість у Росії? – Ні!  

Це рішуче "ні" Анна-Галя Горбач не втомлювалася повторювати своїм 

німецькомовним співрозмовникам, наполегливо і приязно. Десятиліттями. Вона не 

втомлювалася наближати Україну до своїх – не завжди відкрито чи доброзичливо до 

України налаштованих – візаві зі сфери громадського життя, політики чи науки. І 

задовго перед Забужко чи Андруховичем була найкомпетентнішою "амбасадоркою 

української культури" на Заході" [194]. 

У добу гласності та з проголошенням незалежності А.-Г.Горбач долучилася до 

організації виступів багатьох українських письменників у Німеччині, зокрема 

Ю. Андруховича й В. Кордуна. Якщо до 1990 р. вона передавала до України різними 

обхідними шляхами німецькі книги, то після 1991 р. почала возила туди праці 

заборонених у СРСР авторів, а з України привозила публікації авторів молодшого 

покоління, якими цікавилася.  

Політичні зміни 1989–1990 років, зокрема й об'єднання Німеччини, пробудили 

в Західній Європі деяку цікавість до країн колишнього соціалістичного табору, 

проте звичка до тривалого домінування Росії в політичному та науковому дискурсах 

давалася взнаки, тож уявлення про Україну як самостійну мовну, культурну і 

національну одиницю прокладало собі шлях у Німеччині (та й не тільки там) дуже 

повільно. За словами А. Кратохвіля, знайомство з українською літературою на 

початку 1990-х років у Німеччині було в найкращому разі рудиментарним [там 

само].  

Оскільки німецькі видавництва і в такій ситуації не відкривали своїх дверей для 

української літератури, А.-Г. Горбач зробила ще один важливий крок, щоб змінити 

цю ситуацію, − вона разом із чоловіком у 1995 р. заснувала власне видавництво, 

котре спеціалізувалося на українській літературі, видавало і поширювало твори 

українських письменників і було назване за місцем народження патріотки − 

"Brodina-Verlag". За 8 років його існування А.-Г. Горбач підготувала, переклала і 

видала в ньому 7 антологій української літератури (у тому числі на Чорнобильську 

тематику, збірки творів молодих авторів, української феміністичної прози, 
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християнської лірики), 5 збірок української лірики окремих авторів (зокрема 

Ю. Андруховича та Л. Костенко), збірку прозових творів В. Шевчука, уже згадувану 

збірку статей "Ukraine im Spiegel ihrer Literatur" та українську читанку. 

Найповажніша німецька газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" назвала А.-Г. Горбач 

"великим запізнілим видавцем", адже на час заснування видавництва їй було вже 

сімдесят років [399].  

За твердженнями А. Кратохвіля, "у своїй діяльності перекладачки та видавчині 

української літератури Горбач завжди прагнула автентичности і намагалася 

встановити безпосередній контакт із сучасними авторами, літературними критиками 

та перекладачами. При цьому вона цікавилася актуальними літературними і 

літературознавчими дискусіями, які відтак впливали на програму видавництва" 

[194]. 

Аналізуючи книги, опубліковані видавництвом "Brodina", особливо − 

передмови видавчині, помічаємо, що мета, яку ставила перед собою перекладачка й 

укладачка, дещо змінила конфігурацію: здавалося б, після досягнення незалежності 

української держави, можна було б сконцентруватися виключно на естетичних 

принципах відбору творів для перекладу. Але А.-Г. Горбач дуже швидко зрозуміла, 

що в Україні та висока мета, за яку боролися шістдесятники чи вісімдесятники, не 

наближається, відчула, що гуманістичні ідеали програють інерції, бюрократії, 

бездуховності. Тому для неї боротьба тривала: вона почала з новою наснагою 

публікувати ті твори, котрі, на її думку, підтримали б гуманне в людині, на 

противагу кар'єризму та споживацтву. На нашу думку, її книги були одночасно й 

даниною визнання авторам, котрі відповідали цим високим критеріям. 

Загалом із видавництва Горбачів вийшло 17 книг німецькомовних  перекладів. 

Книги виходили накладом 400-500 екземплярів, деякі з них при потребі 

додруковувалися. Звичайно, цей наклад досить малий для того, щоб охопити широке 

коло читачів, але не слід забувати, що в 90-х рр. книжечки цієї "білої серії" (за 

кольором обкладинки) були в Німеччині все ще єдиним джерелом знайомства з 

української літературою. 
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Оцінюючи внесок видавництва А.-Г. Горбач у німецьку та українську 

літератури, боннський славіст Ганс Роте зазначає, що "Brodina" було єдиним у 

своєму роді: "Її видавництво – це український голос у Німеччині. Вона дало нам 

змогу відчути українську духовну культуру" [167]. Дослідник наголошує: "Жодна 

слов'янська література не завдячує одній-єдиній особі так багато, як 

українська література Анні-Галі Горбач" [399]. А Р. Ґебнер запевнює, що для 

нього видані А.-Г. Горбач книги сучасної української літератури, особливо авторів 

молодшої генерації, стали основою для знайомства із сучасною Україною [432, с. 8]. 

За свідченнями друзів та знайомих родини, над виданням книжок "Brodina-

Verlag" працювала вся сім'я: А.-Г. Горбач перекладала, дочки, що професійно 

займалися видавничою справою, вичитували тексти, син готував їх до друку, Анна-

Галя мала контакти з друкарнями. Про те, що на вибір творів мав вплив О. Горбач, 

ми вже згадували (див. розділ 3.1.1). 

Подружжя Горбачів, яке всі роки переймалося станом україністики на 

німецькомовних теренах, бачачи з боку молодої української держави дуже слабкі 

кроки з популяризації своєї культури, долучилося до створення єдиної в 

Німеччині спеціалізованої кафедри україністики при Ґрайсвальдському 

університеті. Це стало можливим завдяки тому, що О. Горбач, якого слушно 

вважають одним із засновників повоєнної славістики в Німеччині, упродовж кількох 

десятиліть вкладав свої знання й душу в розвиток україністики, а Анна-Галя 

розвивала літературно-перекладацький напрямок і допомагала чоловікові: саме вона 

зав'язувала знайомства з німецькими вченими, з видавництвами, друкувала його 

рукописні праці.  

Тому підтримка чоловіка в його наукових пошуках, сімейна дискусія про 

принципи поведінки в умовах еміграції та можливості впливу на поступ 

українства стали не лише наступною соціальною функцією А.-Г. Горбач, але й 

щоденним контекстом її перекладацької діяльності, який впливав як на її 

світоглядні оцінки, так і на мотиваційний рівень її мовної особистості.  

Підсумовуючи поліфункціональність особистості А.-Г. Горбач, зазначимо, що 

вона розширила межі розуміння функцій перекладача та соціокультурного 
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посередника. 

 

3.5. Діалектика перекладу з рідної мови іноземною та з іноземної рідною  

Багатогранну діяльність А.-Г. Горбач можна порівняти з перекладацькою та 

популяризаторською діяльністю Віри Річ, котра подарувала світові поезію 

Т. Шевченка та близько 50 інших українських авторів у англійському перекладі, 

котра "віддалася сповна обороні доброго імені українців, популяризації та перекладу 

української літератури в англомовному світі […]. Розкошуючи українським словом, 

милуючись його художньою виразовістю, намагалася проникнути в духовний світ 

невизнаної світом нації і відтворити бодай частково цей світ засобами рідної 

англійської мови для читача зовсім іншої історії, зовсім іншого побуту, зовсім іншої 

ментальності" [108, с. 8].  

Обидві − В. Річ та А.-Г. Горбач − перекладали за покликом серця і з 

переконання, що багата й самобутня українська література мусить бути якнайкраще 

представлена на світовій літературній сцені, більше того, з переконання, що 

український народ має посісти рівноправне місце у свідомості світової 

громадськості і що їхня перекладацька праця має прислужитися цьому. Обидві 

супроводжували свою перекладацьку діяльність літературознавчими й 

перекладознавчими статтями, бо були знавцями української історії, культури й 

літератури. Обидві відігравали роль культурних посередників, будуючи мости між 

українською та іншомовною літературою, виступали організаторками й учасницями 

заходів, які популяризували знання про Україну та її культуру. Обидві були 

видавчинями й укладачками. Вони творили в той самий час, і обидвом, незважаючи 

на працю заради України, закидали "антирадянську пропаганду", А.-Г. Горбач − 

націоналізм, а В. Річ − підтримку "збанкрутілих українських буржуазних 

націоналістів" [185, с. 16]. Обох ми зараховуємо до полікультурних особистостей.  

Різниця між перекладачками в тому, що А.-Г. Горбач була українкою, яка 

перекладала на другу для себе мову, хоч і засвоєну з дитинства, а В. Річ − на рідну 

англійську, вивчивши українську мову на курсах при Лондонському університеті, у 

спілкуванні з українською громадою, завдяки самим творам українських авторів. 
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В. Річ відома також і як популяризатор білоруської літератури, вона перекладала з 

польської, російської, чеської, староскандинавської та ін., що дає підстави говорити 

про неї як про представницю англійського етносу − поліглотку та полікультурну 

особистість. 

Як згадувалося, рідною мовою А.-Г. Горбач була українська, в дитинстві вона 

здобувала освіту румунською, а пізніше − німецькою, якою захистила дисертацію, 

спілкувалася все життя в усіх інституціях країни еміграції. У родині ж вона 

говорила українською. З цієї точки зору її мовну особистість можна оцінити як 

двомовну (а з урахуванням романських мов – кількамовну) координативного типу. 

До речі, із листів О. Горбача, виданих дружиною після його смерті, дізнаємося, що 

Анна-Галя перекладали твори українських авторів також французькою та чеською 

мовами [84, с. 583], але інших свідчень про це не маємо. 

Щодо культурної належності А.-Г. Горбач, то, за її висловлюванням, вона 

"вдячна долі за те, що дала можливість вирости у двох різних культурних світах" 

[295]. Справді, час, коли формувалася її особистість, вона провела на Буковині, 

серед української рідні та німецькомовного й румунськомовного оточення. Як 

наголошувалося, величезний вплив чоловіка та спілкування з українською 

діаспорою, робота для НТШ та українсько-німецькі переклади закріпили її 

прив'язаність до українського культурного середовища. Можна припустити, що А.-

Г. Горбач читала переважно українську літературу, про що свідчить бібліотека її 

родини. Разом із тим, починаючи від 16-річного віку, вона здобувала освіту в 

Німеччині, жила в німецькомовному культурному оточенні, писала й виступала 

німецькою. Тому, звичайно, ці два культурні світи були її світами.  

Підтвердженням того, що Анна-Галя ще молодою дівчиною увійшла в німецьку 

культуру, можуть слугувати деякі листи до неї Олекси Горбача. Так, у 1947 р він 

пише: "Ти мене навчила любити німецький театр" [61, с. 353], а трохи пізніше − "На 

твої слова: "Ти не повинен мені дорікати знімченістю" можу тільки відповісти, 

Дівчино, чи я Тобі це колись робив? Я Тебе так добре розумію. Тебе, загублену 

верховинку серед чужого моря міського. Я такий же самий був "селюх" (ми українці 

всі походженням селюхи) [там само, с. 353-354]. 
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Дослідники явища еміграції визначають ситуацію, у якій опиняються 

емігранти, як ситуацію загубленості, відчуття втрати свого коріння, в якій 

переселенці мають давати собі раду [501, с. 226-229]. Частіше вони сприймають її як 

тимчасову, відчуваються як безрідні, а не як ті, хто отримав нову вітчизну. Вони 

перебувають у постійній ситуації порівняння мов, у ситуації "постійного перекладу" 

і страждають через недосконалість своєї другої мови. Психологічні дослідження 

показують, що серед емігрантів переважають почуття резиґнації, закритості, 

негативного ставлення до країни перебування, культурного шоку, а поступово – й 

психологічної роздвоєності [469, с. 5-17]. На наш погляд, А-Г. Горбач, приїхавши до 

Німеччини ще юнкою, зуміла швидше перемогти цей культурний шок і швидше 

увійшла в іншу систему, аніж Олекса. Але те, що до її найближчого кола належали 

переважно емігранти і все життя вона присвятила українській літературі, позиціонує 

українську культуру як домінантну в її мовній особистості, а німецьку – як другу.   

Проте Ю. Андрухович, із яким перекладачка деякий час тісно співпрацювала, 

поділився міркуваннями, що для А.-Г. Горбач не була однозначно рідною жодна з 

культурних систем, адже на українську культуру вона дивилася очима емігрантки і 

зв'язок з тими культурними процесами, котрі відбувалися в Україні, був 

опосередкованим, спочатку лише через літературу, пізніше – завдяки її нечастим 

поїздкам до України (власне інтерв’ю, записане 04.06.2014). Німецьку мову вона 

засвоювала як емігрантка, тяжіючи до спілкування з діаспорою, тому стиль її 

викладу та перекладів відрізнявся від стилю тих, для кого німецька була рідною. 

Особливо це стосувалося постмодерної літератури, котра йшла врозріз із каноном 

літератури "високої", яку намагалася презентувати німецькому читачеві А.-Г. 

Горбач.  

У відповідь на міркування Ю. Андруховича щодо відірваності А.-Г. Горбач від 

літературного процесу в Україні можемо вказати на її бібліотеку та архів, з аналізу 

яких випливає, що це не зовсім так: А.-Г. Горбач все життя читала твори української 

літератури, у бібліотеці родини Горбачів – велика кількість українських книжок 

різних авторів і епох, а серед кореспонденції важливе місце посідають листи від 

письменників та перекладачів, з якими вона підтримувала тісні стосунки. Ці листи 
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засвідчують широке знайомство перекладачки з літературним процесом в Україні. 

Так, визначний український перекладач Г. Кочур розповідає колезі про М. Лукаша, 

репринтні видання, підготовку збірника робіт М. Зерова, літературні премії. Поетка і 

перекладачка Л. Демська в своїх листах досить докладно повідомляє про всі 

літературні новини в Україні, дякує за отримані від А.-Г. Горбач книги, коментує 

відгуки на них: "Особливе зацікавлення викликав переклад вірша Ігоря Калинця, 

оскільки серед українських поетів триває дискусія, чи надається Калинець для 

перекладу, адже його поетична філософія настільки насичена національними та 

загальнолюдськими символами, а мова настільки багата, що потрібен перекладач 

дуже високої майстерності та ерудиції […] Адже ми не можемо інтегруватися в 

європейську культуру незнайомою Європі мовою " (архів А.-Г. Горбач; лист від 

2.06.1998 р.). У цьому листі ж Л. Демська розповідає, що її німецькомовні друзі 

високо оцінили переклади поезій І. Калинця, виконані А.-Г. Горбач (там само).  

Але якщо брати до уваги поезію Ю. Андруховича, то, очевидно, для А.-

Г. Горбач такі нові тенденції в літературі були надто радикальними. Звісно, перехід 

від інтерпретації прози М. Коцюбинського чи Г. Хоткевича до відтворення строф 

поетів іншого / інакшого покоління, стилю, способу й моделі мислення – це виклик 

для перекладача як творця. Адже основи мистецького досвіду А.-Г. Горбач були 

закладеними українською класичною літературою. У 90-і рр. її перекладацькі 

настанови, що плекалися десятиріччями, зазнали тиску з боку іншої дійсності, в яку 

вступало молоде творче покоління українських письменників. Ймовірно, 

перекладачка не поділяла зримо широких меж нової стилістики постмодернізму, але 

вона все ж відкривала йому шлях до іншомовних читачів. Можливо, не всі образи й 

натяки вона розуміла, не все вважала за потрібне відтворити. Про своє сприйняття 

творчості Ю. Андруховича вона висловилася в одному з інтерв'ю так: "Він дуже 

хоче бути модерним, бо західні автори модерні. Але я вважаю, що він себе стратить 

тим" [181]. На основі наведених думок Ю. Андруховича та А.-Г. Горбач можна 

висловити припущення, що універсалізм будь-якого перекладача обмежений: навіть 

якщо він працює з творами різних авторів і поколінь, то ті літературні зразки, які 

формували його мовну особистість, мають вирішальний вплив на його бачення 
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літературного і перекладацького канону.     

Спостереження над перекладацькими стратегіями А.-Г. Горбач, які мають 

стосунок до її полікультурності, дають можливість зробити і такий висновок: 

перебування та орієнтація у двох культурних світах не забезпечують повної мовної 

свободи та вільності висловлювання перекладача, котрі є запорукою успіху 

перекладу художньої літератури. На нашу думку, закоріненість перекладача у 

світі вихідної мови спонукає його до (підсвідомого) прагнення максимально 

зберегти своєрідність оригіналу, що може шкодити плинності перекладу, оскільки 

цільова мова має інший узус, цільова література − іншу поетику, а цільова культура 

− іншу традицію. І прагматична адаптація чужих лексичних одиниць важить менше, 

аніж чуже моделювання образів та конструювання потоку мовлення. Саме тому 

переклад художньої літератури з рідної мови іноземною має той негативний 

наслідок, що перекладач, глибше відчуваючи мовну картину світу оригіналу, аніж 

перекладу, радше порівнюваний із читачем оригіналу, аніж із читачем перекладу. Це 

підтверджує також К. Раабе, літредакторка видавництва "Suhrkamp", яка, 

підкреслюючи велике інформативне значення перекладацької та просвітницької 

діяльності А.-Г.Горбач, вказує на деяку мовну чужість її перекладів для сучасного 

німецького читача (власне інтерв’ю, записане 03.04.2014).  

З цих міркувань такий критерій оцінювання якості перекладу, як порівнювана 

реакція читача оригіналу і читача перекладу, навряд чи можна вважати релевантним 

та об'єктивним. На нашу думку, цей критерій, пропонований перекладознавством, є 

дуже умовним, оскільки критична більшість читачів закорінені в одному мовно-

культурному світі і порівняти ці реакції неможливо. А збереження стилістичних 

особливостей оригіналу автоматично означає чужість тексту перекладу для 

цільового читача. Саме з цих причин перекладачі шукають серединних рішень, і в 

кожному перекладі, який оцінюється нефахівцями як хороший, а фахівцями − як 

адекватний, завжди наявні стільки елементів чужості, скільки допускає сам текст 

цільовою мовою, щоб мати ознаки плинності, природності й акцептабельності з 

боку цільової культури.   

На наш погляд, міркування акцептабельності української літератури в 
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Німеччині загалом та її перекладів зокрема спонукало А.-Г. Горбач відмовитися від 

передачі віршованої форми української поезії, від чого не відмовилася В.Річ, яка, за 

свідченнями дослідників, зберігає поетичну своєрідність оригіналу − риму, ритм, 

алітерацію [108, с. 9], хоча й вона "намагається обрати середній курс між вірністю 

оригіналові і поетичною традицією культури-сприймача" [185, с. 52]. Поряд із тим, 

білоруська дослідниця перекладів В. Річ також зауважує, що "замилуваність" і 

піднесеність стилю В. Річ не завжди адекватно сприймає прагматичний читач ХХІ 

століття" [цит. за: 185, с. 42]. Ми вважаємо, що відмінність між перекладачками у 

цьому плані велика: В. Річ − сама поетка, що писала вірші з дитинства і мала до 

цього талант. Перекладаючи на рідну мову в своєму культурному оточенні, вона 

могла йти всупереч деяким його канонам, декларуючи своє бачення якісної, у тому 

числі й перекладної поезії. А.-Г. Горбач перекладала з рідної мови в 

соціокультурному середовищі, де вона могла сприйматися як представниця іншого 

культурного континууму, а тому вона більшою мірою мусила орієнтуватися у своїй 

перекладацькій діяльності на культуру реципієнта. Окрім того, А.-Г. Горбач не була 

поеткою, тому публікація десятків перекладів, у тому числі поетичних, була 

результатом її кропіткою праці.      

Якщо докладніше проаналізувати переклади поезії з-під пера А.-Г. Горбач, то 

можна констатувати як здобутки, так і втрати.  

У 1996 р. А.-Г. Горбач переклала й видала двомовну збірку поезії Л. Скирди 

"Рейнські елегії", подавши в ній 38 віршів авторки та короткі відомості про неї. 

Примітно, що вибіркою поезій, які тематизують відомі цільовому читачеві образи та 

топоніми – Бонн, Рейн, Лорелея, Рільке, Карінтія тощо, перекладачка намагалася 

знайти ті точки дотику, які могли б зацікавити німецькомовного реципієнта і 

привернути його увагу до української авторки.  

Впадає у вічі, що перекладачка докладає зусиль для відтворення ритму й рими, 

і подекуди це їй вдається, але, очевидно, пріоритетною виявилася настанова на 

відтворення образів, тому, зрештою, більшість віршів передано білим віршем. Це 

можна простежити вже в першій поезії, котра на початку відтворена з римою, але в 

останніх строфах перекладачка віддає перевагу образам, котрі наскрізно проходять 
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через цей вірш – Лорелеї, розлитого Рейну, змін у природі  та людській душі; саме ці 

впізнавані образи стали пріоритетними інваріантами перекладу: 

Весна у Бонні Frühling in Bonn 

Дощі над пагорбами Бонна 

Вже другий день немов стіна. 

Не ходять катери й пароми, 

Вода у Рейні прибува. 

Den zweiten Tag beherrscht der Regen 

Die Hügel Bonns wie eine Wand. 

Es fahren keine Dampfer, keine Fähren. 

Und immer höher steigt der Wasserstand. 

Уже затоплено алею, 

Наш традиційний променад. 

І вірш про славну Лорелею 

Звучить не в такт, звучить не 

в лад ... 

Schon ist die Promenade überflutet, 

Mit dem Spaziergehen ist es nun vorbei. 

Ganz aus dem Takt scheint es geraten 

Das alte Lied über die Lorelei … 

Так позбавляє нас природа, 

Наче Мольфар, сувора й зла, 

Наснаги, злагоди і вроди,  

і рівноваги і тепла. 

So straft uns die Natur zuweilen, 

Gleich einem Hexer bös und streng, 

Läßt uns entbehren viele Freuden 

Wie Schönheit, Wärme, Gleichgewicht. 

А потім, мов небесна фея,  

всміхнеться ніжно з висоти, 

І Рейн, і вірш про Лорелею 

Воскреснуть, щоб в душі 

цвісти  

[730, с. 6].  

Dann lächelt sie erneut von oben, 

Wird wieder eine zarte Himmelsfee, 

Läßt unsere Seele wieder blühen, 

Schenkt uns den Rhein, die Lorelei  

[730, с. 7]. 

 Відтворювати римований вірш білим – це одна з можливостей та вибір 

перекладачки, яка йде назустріч читацьким уявленням та очікуванням, але в деяких 

випадках, коли рима стає смислотворчим елементом вірша, така стратегія перекладу 

приводить до втрат на макрорівні твору. Наприклад, у вірші "Так буде" Л. Скирда 

порівнює високу поезію з геніальною римою, до чого прагне її лірична героїня: 

Так буде ... Dereinst … 

Я знову оживу. Я ще цвістиму. 

Я зазвучу, мов геніальна рима. 

Ich kehr ins Leben zurück und werde noch blühen. 

Als melodischer Rheim werd‘ ich eines Tages 
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Тебе здивую і здивую світ. 

Я ще скажу свої слова пророчі. 

І, може, ці гіркі, безсонні ночі 

Колись дадуть неповторимий цвіт.  

[там само, с. 70] 

erklingen. 

In Staunen versetzen dich und die Welt, 

Wenn ich vorausschauende Worte verkünde. 

Die bitteren, schlaflosen Nächte könnten 

Dereinst als kostbare Blüten erblüen.  

[там само, с. 71] 

Центральний образ цієї поезії − "геніальна рима", яка є для української поетеси 

мірилом таланту і ідеалом мистецької творчості, не є ідеалом для німецьких поетів, 

тому можна говорити про естетичну асиметрію в межах асиметрії культурної, яка 

виявляється для українсько-німецького перекладацтва однією з найважливіших рис. 

Подібне можна сказати й про сонети: українська поетична традиція від них не 

відмовляється, тоді як німецькомовні поети звертаються досить рідко. Але як 

класична форма поезії сонети мали б – на нашу думку – зберігати цю форму. А.-

Г. Горбач зберігає лише еквілінеарність, частково − ритм і здебільшого втрачає 

риму: 

Сонет  безсоння Sonett der Schlaflosigkeit 

Я їх покликала, й вони 

Опівночі прийшли до мене. 

Яке видовище стражденне, 

Яка невідворотність тьми.  

Діди, батьки, брати й сини –  

Їх зжерла вогняна гієна. 

Жінки, прекрасні як Єлена, 

В яких снігах конали ви? 

Nachts waren sie zu mir gekommen, 

Nachdem sie meinen Ruf gehört, 

Ihr Leidensbild machte beklommen, 

Von tiefer Finsterns umrahmt.  

Urväter, Eltern, Brüder, Söhne, 

Alle verschwanden im wütenden Sturm, 

Wie Göttinnen so schön die Frauen, 

Wo fiel der Schnee, der euch begrub? 

О убієнний мій народе! 

Ні кіл, ні меч, ні ешафот 

Тебе не знищили допоки.  

Але як страшно розуміть, 

Що нас долає власна гидь, 

Нечувано жорстка й жорстока.  

Mein Volk, das man gemordet hat! 

Kein Pfahl, kein Schwert und keine Kugel 

Hat je vermocht, dich auszulöschen.  

Doch schaudernd wird mir bewußt, 

der Grund unseres Leidens, der Plagen 

Liegt auch in unserer eigenen Schwäche.  
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[там само, с. 50]. [там само, с. 51]. 

Коротку влучність авторського вислову перекладачка розширює в останній 

строфі, подаючи читачеві свого роду експлікацію: "власна гидь, яка нас долає" 

замінюється поясненням: "причиною наших страждань, муки, є також і наша власна 

слабкість". У такий спосіб А.-Г, Горбач інтерпретує авторський посил власним 

розумінням проблем української історії. 

Аналіз перекладів поезій Л. Костенко засвідчує збереження більшої частини 

інваріантів. Хоча сучасна німецька перекладацька традиція схиляється до 

невідтворення рими й ритмічного малюнку вірша, А.-Г. Горбач, тонко відчуваючи 

значущість ритму поезії авторки, намагається його зберегти: 

Примучений народ. Зацьковані поети. 

В цивільних піджаках дрімають 

пістолети. 

Політика як танці паралітика. 

У душах намул не осів. 

Криміногенні патріоти. 

Іхтіозаври сталінських часів [719, с. 150] 

Zerquält das Volk. Völlig abgehetzt die 

Dichter. 

Pistolen schlummern in zivilen Jacken. 

Die Politik – ein Tanz der Lahmen. 

Die Seelen voller Bodensatz. 

Kriminelle Patrioten. 

Ichthyosaurier der Stalinzeit [там само, 

с. 151].  

У цитованому творі кожен рядок / кожне коротке речення звучить як присуд. 

Перекладачка відтворює цю стилістичну рису, частково посилюючи її, замінивши 

порівняння "Політика як танці паралітика" − реченням без дієслова-зв'язки "Die 

Politik – ein Tanz der Lahmen", а повноцінне двоскладове речення "У душах намул не 

осів" − номінативним із означенням. Тобто, незважаючи на втрату рими, змістова 

канва першотвору зберігається та посилюється відтвореним ефектом стакато. 

Загалом вважаємо, що для А-Г. Горбач притаманна стратегія семантичного 

перекладу, якомога ближчого до оригіналу на рівні змісту, що проявляється також і 

в перекладах метафорично-релігійної лірики Віктора Кордуна, збірку творів якого 

А.-Г. Горбач видала в 1999 р. Розгляньмо одну з поезій цієї збірки:    

Поліське різдво 

У засніжений час, 

Polissja-Weihnacht 

Unser Land ist eingetaucht mit seinem Haupt 
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у засніжену думу 

поник головою наш край. 

Западаються села в небуття: 

дедалі меншає хат – 

і чимраз більше неба. 

 

Ось господа ще трішки жива: 

самотня бабуся, така стара, 

що ледве видима в сутені, 

 

малює медові хрестики 

над сумними очима худоби, 

 

А потім сідає край столу 

до Різдвяної вечері 

в нахололій від ладану 

і вглиблій у землю світличці  

наодинці зі своєю свічею ... 

Довкола забитої наглухо церкви 

зійшлися ватаги колядників, 

здалека і зблизька, 

з прадавніх часів і недавньої 

смерті, - 

носять звізди невидимі 

і співають нечутні колядки. 

 

Знову десь обійшли стороною 

Бездольне Полісся 

Дух Святий і Діва Марія 

[718, с. 86]. 

In die schneebedeckte Zeit, 

die schneebedeckte Gedankenwelt. 

Dörfer versinken ins Nichtsein, 

immer weniger Häuser 

immer mehr Himmel. 

 

Siehe nur, ein Hof, der noch ein wenig lebt: 

Das einsame Mütterchen ist so alt,  

daß man es in der Dämmerung kaum wahrnimmt. 

 

Die alte Frau zeichnet Honigkreuze 

Über die traurige Augen der Rinder, 

danach setzt sie sich  

in der weihrauchgekühlten Stube, 

die in die Erde eingesunken ist, 

nur mit ihrer Kerze zum weihnachtlichen 

Abendmahl… 

Um die festzugenagelte Kirche 

versammeln sich, von nah und fern, 

Scharen von Sängern, 

der uralten Zeit und dem nicht fernen Tod 

entstiegen. 

Sie tragen unsichtbare Sterne, 

singen unhörbare Weihnachtslieder. 

 

Schon wieder 

haben der Heilige Geist und die Jungfrau Maria 

einen weiten Bogen um das glücklose Polissja 

gemacht [там само, с. 87].  
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Синтаксичну чужість А.-Г. Горбач не зберігає: вона змінює інверсивний 

порядок слів прямим та розгортає речення відповідно до норм німецької мови, як це 

спостерігалося і в її ранніх перекладах. Цим порушується членування речення на 

тему й рему і втрачається ефект несподіваності, притаманний поезії В. Кордуна. 

Майже всі лексичні маркери чужості ("колядники", "носять звізди невидимі"), окрім 

топоніма "Полісся", також одомашнено. Водночас сама образна система та поетика 

твору, закорінена в народну релігійність, ліричність та меланхолійність, зміст та 

реалії поліського побуту, пов'язаність з українськими традиціями яскраво 

виражають чуже. Філософсько-релігійну атмосферу перекладачка відтворює за 

допомогою абсолютних відповідників, що входять до цієї тематичної групи 

(лексеми високого стилю "Haupt" та "Abendmahl"), і лексики з філософськими 

конотаціями (абсолютний еквівалент "Nichtsein", стилістичний зсув у бік високого 

стилю завдяки лексемі "wahrnehmen"). Примітно, що релігійно-патетичного 

звучання надає поезії і створений перекладачкою складний дієприкметник 

"weihrauchgekühlt", а поетичність перекладу посилюється завдяки повторенню в 

першій строфі складних атрибутів та демінутива "Mütterchen". 

Очевидно, саме релігійність, пов'язана із зображенням долі постчорнобильської 

України, поетичність та образність авторської мови і стали головними мотивами 

вибору для перекладачки та видавчині. Аналіз перекладів цієї збірки як єдності 

засвідчує адекватність відтворення авторського стилю та тону загалом: якщо на 

макрорівні втрачено маркер поетичності чи стилістичний прийом, в іншому місці 

перекладачка компенсує його одиницею з подібною конотацією чи функцією. 

Виділені в оригіналі елементи, які створюють атмосферу твору − метафори, 

маркована лексика, тавтології, свіжі епітети, А.-Г. Горбач відтворює переважно 

еквівалентами, користується калькою, іноді фразеологізує вираз заради збереження 

загального поетично-містичного звучання. Незважаючи на те, що реалії частіше 

одомашнено, уся канва творів відлунює для читача таємною і сумною музикою 

чужих просторів і чужої душі.   

Цікаво поглянути й на одну з останніх робіт А.-Г. Горбач, збірку поезії 

В. Герасим'юка. А.-Г. Горбач інтерпретує поета як співця Карпат та Гуцульщини – 
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"цієї прадавньої землі зі своєрідною культурою, звичаями, віруваннями, 

демонологією". На нашу думку, поет імпонував перекладачці й видавчині, бо знову 

повернув її до витоків – Карпат з їхньою багатою та своєрідною культурою. І в 

одній зі своїх останніх книг поетичного перекладу вона знову пірнула в глибини 

народних вірувань і переказів, сподіваючись полонити ними німецького читача: "З 

черленого потока вийшов черлений чоловік у черленім сардаку, у черлених гачах, у 

черлених постолах, у черленім ремени […]" (709, с. 47] − "Einem roten Bach entstieg 

ein roter Mann in einem roten Janker, roten Beinkleidern und roten Opanken, umgürtet mit 

einem roten Riemen […]" [709, с. 18]. 

Напевне, з усього перекладеного ці твори мали для німецького читача відчуття 

найбільшої екзотики, адже в них виявлялися прадавні українські архетипи, 

карпатська міфологія, символічність кольорів, слів, дій, що незрозумілі 

представникам іншого культурного простору. В перекладах можна помітити спільні 

риси відтворення етнокультурем із "Тінями забутих предків", які А.-Г.Горбач 

переклала ще в 60-і роки: це − домінування нейтралізації на лексичному рівні і 

зменшення завдяки цьому рівня чужості, який є високим навіть для українського 

читача. 

У збірці перекладів В. Герасим'юка є лише кілька поезій, написаних 

традиційним римованим віршем, напр., "Ранкова пісня (Альба)", стиль якої нагадує 

українські стрілецькі пісні, де почергово засвідчено три- та чотиристопний дактиль і 

амфібрахій. Поетичні образи ("пташко", "серце моє", "моя зоре", "білий цвіт", "мій 

кінь"), які постають з української народно-пісенної творчості, а деякі ("світити паску 

черешневою гілкою") − з гуцульських обрядів і вірувань, наближаються до межі 

неперекладності, адже архетипи поетичного світу українців і його омовлення зовсім 

відмінні від німецького фольклору, і тим більше − німецької сучасної літератури. Як 

зазначалося, німецька поезія ХХ ст. не послуговується фольклорними елементами, 

оцінюючи їх як архаїчні, сентиментальні та низькопробні. Подібно негативно 

сприймається і римована поезія, яка використовується здебільшого лише в дитячій 

літературі та як засіб для створення ефекту комічного. 
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Тому тут та в інших перекладах римованої української поезії А.-Г. Горбач 

відмовляється від рими, орієнтуючись на традицію цільової культури:  

Я тут не в засідці, не на посту,  

я тебе жду, моя пташко. 

Ти прилітай на черешню ту,  

якою святили паску. 

Ти прости мені, серце моє,  

Цвіт білий, листя зелене. 

У Господа Бога кара є.  

Є кара для мене. … 

Це наша черешня. Вона легка. 

Її обняла моя мила, 

Бо я попросив, щоб її рука 

Мого коня пристрелила.  

[709, с. 35] 

Ich bin nicht im Hinterhalt, auch nicht auf 

Wacht, 

ich warte auf dich, kleiner Vogel. 

Komm du nur zu dem Kirschbaum geflogen, 

mit dem wir Ostern weihten die Brote. 

Vergib mir, bitte, mein Herzenslieb. 

Grün ist das Laub und weiß die Blüte. 

Der Herrgott hält eine Strafe bereit, 

die er für mich bestimmt hat. … 

Dies ist unser Kirschbaum. Es ist so leicht. 

Ihn hält umarmt meine Liebste. 

Ich hab sie gebeten, mit ihrer Hand 

Mein armes Pferd zu erschießen.  

[709, с. 6]  

На жаль, у перекладі втрачається і легкість вірша, і його ритм, через відсутність 

фонових знань читач може лише дуже приблизно припускати, що має на увазі автор 

під поняттям "Hinterhalt" чи чому кохана має пристрелити коня. По суті, якраз у 

таких випадках найяскравіше проявляється вирваність перекладу з контексту 

культури оригіналу, адже контексти при перекладі не відтворюються.  Але такі 

втрати не применшують значення зусиль А.-Г. Горбач у поширенні української 

літератури. Особливо варто наголосити на тому, що вона спромоглася вийти за межі 

покоління класиків і шістдесятників і в публікаціях свого видавництва дала дорогу й 

іншим голосам, пов'язавши їх із концептами, які визначали всю її перекладацьку 

діяльність, − передусім це ідентичність і самобутність України. 

До книжок, які поєднують ці аспекти, належить також збірка "Stimmen aus 

Tschornobyl. Eine Anthologie", видана у 1996 р. до десятиріччя Чорнобильської 

трагедії. А.-Г. Горбач представила в ній 13 текстів сучасних українських авторів у 

супроводі статті "Чорнобиль в українській літературі". Впадає в очі, що й перша 
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сторінка цієї збірки розпочинається риторичним запитанням В. Яворівського "Що 

ми за народ такий?" [712]. Якщо згадати першу антологію, видану А.-Г.Горбач, то її 

епіграфом є таке саме питання з твору О. Довженка про сутність українців. 

Відповіді та міркування В. Яворівського можна вважати програмними для 

діяльності А.-Г. Горбач, спрямованої на знайомство німецького читача з Україною, 

адже автор відповідає на певні стереотипні закиди, які курсують про українців 

(повільні, сентиментальні, мрійливі, націоналісти, самостійники тощо). А.-

Г. Горбач, яка намагалася в усіх пара- та метатекстах зобразити хід історії та стан 

української культури, знайшла в тексті В. Яворівського, що подає суб'єктивне 

бачення українця, доповнення до свого образу України. Отже, з точки зору 

імагології такий твір дуже багато важив для концепції укладачки, адже він не тільки 

перегукується з баченням України самою А.-Г. Горбач, але і є, по суті, виразником її 

політичних та ідеологічних поглядів. Так само й наступні твори, вибрані до збірки, 

які торкаються теми Чорнобиля безпосередньо і грають засадничу роль для 

розуміння українства, були для укладачки й перекладачки дуже близькими. 

Пам'ятаючи про функції антологій як метатекстів із власною історією, можемо 

переконатися, що цей жанр є також певною ідентифікаційною моделлю. Так, твір 

В. Яворівського "Чорнобиль, Третя Світова війна" пояснює, чому українці – 

спокійні, згідливі та поступливі – так раптово політизувалися після Чорнобильської 

катастрофи. Цю думку А.-Г. Горбач подасть пізніше в книзі своїх літературознавчих 

статей та введе до статей, підготованих нею для німецьких літературних 

енциклопедій. 

Серед важливих публікацій А.-Г. Горбач − хрестоматія "Die ukrainische 

Literatur entdecken: ein deutsch-ukrainisches Lesebuch mit kultur- und 

literaturhistorischen Prosatexten" ("Відкрий для себе українську літературу. Німецько-

українська читанка з текстами про історію культури й літератури") (2001). Ідея такої 

читанки з'явилася у членів Спілки славістів Німеччини ще в 70-і роки; її метою було 

запропонувати кафедрам славістики короткі огляди літератур, які не вивчалися як 

окремий фах у німецьких вишах. Серед таких літератур була також українська. Але 

цю ідею змогла втілити лише А.-Г. Горбач, поставивши собі за мету не тільки і не 
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стільки "легке входження німецького читача у світ української літератури, скільки 

його знайомство зі складним шляхом розвитку української культури", а також 

"викласти історію української літератури, яка розвивалася незважаючи на всі 

заборони та перешкоди російської, а пізніше радянської культурної політики та 

всупереч поділу українських земель державними кордонами, як єдиний 

літературний процес у європейському культурному контексті" [461, с. 3-4]. 

У хронологічному порядку антологія пропонує огляди літературних напрямків, 

узяті з праць українських літературознавців, у перекладі А.-Г. Горбач. Окремими 

статтями представлені 40 українських авторів від Т. Шевченка до Л. Костенко, 

В. Шевчука та І. Калинця, а також подано переклади уривків їхніх творів. В 

останній статті А.-Г. Горбач зупиняється на літературі 70-90-х років, уводячи в 

літературознавчий німецькомовний дискурс імена Ю. Андруховича, В. Неборака, 

І. Малковича. Будучи двомовною, книга змогла прислужитися студентам кафедри 

україністики Ґрайсвальдського університету, окремі з яких продовжили 

перекладацьку справу А.-Г. Горбач, як, наприклад, А. Кратохвіль. 

Уже в останні роки життя А.-Г. Горбач переклала і підготувала до видання 3-й 

том "Історії української літератури: 17-18 ст." М. Возняка (2001) на 900 сторінок, 

над яким працювала кілька років. Вона доповнила покажчик літературних джерел за 

1924-1992 рр., увівши до бібліографії понад 450 нових джерел [637]. Безперечно, це 

свідчить про кропітку перекладацьку, джерелознавчу та літературознавчу працю.  

"Без А.-Г. Горбач німецько-українські культурні та міжлюдські стосунки 

ніколи б не досягли тієї інтенсивності", як це сталося завдяки їй, вона була 

"spiritus movens німецької україністики", − зазначав професор-славіст 

Ґрайсвальдського університету В. Мокієнко [539, c. 10], а численні друзі й знайомі, 

які читали її переклади та статті, не проминали підкреслити значення перекладачки 

для ознайомлення німецькомовної аудиторії з українською культурою. Так, в 

одному з листів Гелла Юрґенс (Hella Jürgens) −  голова Спілки з підтримки 

міжнародної солідарності "Verein zur Förderung Internationaler Solidarität" (Гамбурґ) 

− пише про сильне враження від вірша В. Стуса "Krippenspiel" ("Ця п'єса почалося 

вже давно..."): "Хоча у своїй передмові Л. Копелєв сказав, що жоден переклад не 
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зможе передати незрівнянні чари мелодійного українського слова, і, напевне, він має 

рацію, але все ж моє розуміння лірики підказує, що Ваш переклад дозволяє нам 

відчути дуже багато з тієї первинної краси" (Архів Горбач, лист від 16.07.1986). 

Своєрідною пошаною заслугам А.-Г. Горбач звучать слова її респондента Ганса 

Заксе (Hans Sachse): "Ви переслали нам гарну збірку українських оповідань […], 

дороговказом для нас є Ваш цікавий вступ. Втішає, що після стількох років 

пригноблення культурного й літературного життя все ще – чи знову – існує 

українська література. І все ж наразі ніхто не знає, яким шляхом піде національна 

доля цього народу. Надто непевними є відносини на теренах розваленого 

Радянського Союзу, страшенно лабільними є й стосунки з Росією. Звичайно, під час 

усіх повідомлень по усамостійнення України, але й про загрози для неї, ми весь час 

думали про Вас, про Ваші десятилітні зусилля, щоб ця культура вижила. 

Сподіваємося, що досягнуте буде убезпечене. Але яким би не було політичне 

майбутнє, дороги назад, до старого пригноблення народу, не буде. Я вірю в це" 

(Архів Горбач, лист від 14.11.1994).  

Окрім того, в архіві А.-Г. Горбач є листи від багатьох знаних і незнаних 

перекладачів, які просять п. Галю про поради, книги, допомогу (напр., від Євгена 

Поповича чи Алоїза Вольдана). Ці листи від перекладачів є знаком визнання 

перекладацької майстерності й досвіду А.-Г. Горбач, а також свідченням широких 

соціальних контактів перекладачки. Загалом листування А.-Г. Горбач свідчить про 

те, що вона творила й активно розвивала мережу, яка поєднувала діячів культури, 

письменників, видавців, громадських діячів та правозахисників України та 

Німеччини, і саме великою мірою на базі цієї мережі й постало на кінець в 1990-х 

рр. нове українсько-німецьке перекладацьке поле, до якого долучилися деякі 

представники німецько-радянського перекладацького поля, як Р. Ґебнер, і увійшли 

нові, як А. Кратохвіль. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

А-Г. Горбач − найпродуктивніша перекладачка української літератури на 

німецькомовних теренах. Уже у вузькому розумінні перекладу вона зробила 
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величезний внесок у знайомство німецькомовних читачів з класиками української 

літератури (М. Коцюбинський, Марко Вовчок, П. Куліш), авторами Західної 

України (М.Черемшина, Г. Хоткевич, А. Чайковський), письменниками еміграції 

(В. Винниченко, А. Любченко, Ю. Липа), поетами і прозаїками "розстріляного 

відродження" (М. Хвильовий, В. Підмогильний, Є. Плужник, М.Івченко, 

Г.Косинка,), письменниками радянської доби (П. Тичина, Ю. Яновський, 

Ю. Збанацький, О. Довженко, Л. Первомайський, О. Гончар, М. Малик, Є. Гуцало), 

шістдесятниками (В. Стус, Л. Костенко, В. Симоненко, Є. Сверстюк, І. Драч, 

В. Шевчук, І. Калинець, М. Руденко, І. Світличний, О. Бердник), авторами 

сучасності (В. Голобородько, І. Римарук, В. Кордун, В. Герасим'юк, О. Ірванець, 

Ю. Андрухович, О. Лишега, Н. Білоцерківець, В. Неборак, І. Малкович), з казками 

О. Іваненко, карпатськими казками та ін., перекладала твори різних жанрів і стилів, 

усе те, що репрезентує розмаїття української культури, є вагомим внеском у 

європейську літературу і водночас може зацікавити сучасного німецького читача.  

Завдяки своїм перекладам і науково-критичним публікаціям саме вона почала 

системно знайомити західнонімецького читача із сучасною українською 

літературою. А.-Г. Горбач  була однією з останніх представників галицько-

буковинських полікультурної спільноти, які прагнули популяризувати українську 

культуру в світі. До покоління А.-Г. Горбач належать Ірина Качанюк-Спєх (див. 

розділ 4) та віденська українка Марія Остгайм-Дзерович (Maria Ostheim-Dzerowycz). 

− перекладачка роману В. Барки "Жовтий князь". Але за кількісними та якісними 

показниками А.-Г. Горбач не можна порівняти з жодним іншим перекладачем 

українсько-німецького напрямку цього періоду.  

Перекладацька, наукова, видавнича й посередницька діяльність А.-Г. Горбач 

проторувала шлях для поступової рецепції в Німеччині українських письменників, 

правозахисників, української культури, зрештою, самої України, дала поштовх для 

того, щоб у час після розпаду Радянського Союзу німецька читацька аудиторія 

змогла виокремити самобутню українську літературу зі списку "колишніх 

радянських". А.-Г. Горбач поєднала два етапи українсько-німецького 

художнього перекладу − повоєнний, який характеризувався протистоянням 
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політичних систем та відсутністю зацікавлення Україною з боку Західної 

Німеччини, і етап після проголошення незалежності, перші 15 років якого А.-

Г. Горбач усе ще залишалася головною фігурою українсько-німецьких літературних 

взаємин, підготувавши наступний етап − взаємного зацікавлення. 

Особистість перекладачки визначається такими детермінантами: походження з 

полікультурного регіону Західної України, формування особистості під впливом 

патріотичних настанов оточення, ґрунтовна освіта в Німеччині, наполеглива праця 

над соціальними контактами, настанова на свою посередницьку місію, 

багатовекторність діяльності заради презентації своєї батьківщини спільноті її нової 

вітчизни, цілеспрямованість у досягненні цієї мети, що визначило роль А-.Г. Горбач 

як ключової фігури українсько-німецького перекладу впродовж понад 50 років.  

Мовна особистість А-.Г. Горбач характеризується координативним 

білінгвізмом та полікультурністю. Як перекладачка з рідної на другу мову вона 

могла глибше проникнути в авторський задум, зрозуміти образну систему та 

простежити усі контексти певного твору, ніж ті перекладачі, які перекладають з 

іноземної мови, а тому прагнула передати глибину української культури, 

оригінальні образи та відтворити авторські підтексти. Водночас, вона мусила 

орієнтуватися на лінгвокультуру реципієнта більшою мірою, ніж ті, хто перекладає 

для свої культурної спільноти. Тому на виклики культурної та естетичної асиметрії 

між українським та німецьким світом А-.Г. Горбач відповідала джерелоцентричним 

підходом щодо відтворення змісту й образів оригіналу, але прагнула елімінувати 

формальну чужість, що проявлялося в експлікаціях, нейтралізації частини чужих 

лінгвокультурем, відтворенні римованої поезії білим віршем, дефразеологізації.      

Особистість перекладачки яскраво проявляється в паратекстах і метатекстах, 

створених нею: передмовах, коментарях, критичних статтях і статтях для 

літературних енциклопедій, у листуванні тощо. Аналіз цієї мовленнєвої продукції 

засвідчує домінування концептополя "Україна" у всіх без винятку текстах, 

написаних перекладачкою, що функціонує як основна ментальна одиниця її картини 

світу, як інтегральна ідея, яка визначає перекладацькі мотиви й настанови. У центрі 

цього концептополя перекладачки знаходяться такі концепти як "важка історія" / 
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"страждання", "самобутність", "багата культура", "місія літератури", останній з яких 

тлумачиться як "шлях виживання нації". У межах цього поля А-Г. Горбач 

послідовно створює для німецькомовного реципієнта образ української літератури.   

Розглядаючи особистість А.-Г. Горбач із позицій постколоніалізму, наголосимо 

на антиколоніальних мотивах її перекладацької діяльності до 1991 р. та боротьбу з 

постколоніальним синдромом в українській культурі після 1991 р. За своєю 

функцією вона була важливою екстериторіальною ланкою українства у ФРН, 

підтримуючи націєтворчі потуги українських культурних діячів і перекладачів 

ззовні. Порівнюючи сегменти українсько-німецьких літературних відносин періоду 

протистояння політичних систем, можна вважати переклади з української в НДР та 

СРСР інструментом імперського дискурсу, оскільки вони посилювали позиції 

радянської культурної політики, а переклади українських емігрантів і передусім А.-

Г. Горбач − інструментом національного спротиву.  

З огляду на продуктивну перекладацьку діяльність А.-Г. Горбач у різних 

жанрах, на її широку наукову та суспільну заангажованість в умовах еміграції, 

умовах відірваності від рідної культури та психологічного дискомфорту через 

паплюження з боку офіційних українських установ, через нерозуміння сподівань 

українства з боку німецьких культурних діячів, через відсутність реальної 

підтримки з боку української еміграції вважаємо її перекладачкою-подвижницею, 

найвизначнішою особистістю українсько-німецького художнього перекладу. 

Положення цього розділу викладені в таких статтях: 126; 135; 141; 142; 144; 

473; 476.  

 

РОЗДІЛ 4. ПЕРЕКЛАДАЧ ЯК ЧИННИК ЗМІН В УКРАЇНСЬКО-

НІМЕЦЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.  

4.1. Вихід з периферії цільової літературної полісистеми  

Одна з молодих німецьких дослідниць української літератури Ю. Ліндекуґель, 

цитуючи українознавця старшого покоління Р. Ґебнера, зазначила, що "розвиток 

літературних взаємин визначається політичними рамками. Коли на основі 

політичної ситуації стає можливою інтенсифікація контактів, то це сприяє 
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паралельному розвитку міжлітературного процесу" [524, с. 74]. Аналіз українсько-

німецького літературного трансферу загалом підтверджує цю тезу, але є один 

виняток: після проголошення незалежності України за перші 13 років у Німеччині 

не було опубліковано жодного перекладу з української, окрім як у видавництві 

А.-Г. Горбач. Тому ми розглядаємо два етапи українсько-німецького літературного 

трансферу новітнього часу. На першому − у 90-х роках − українська література, 

незважаючи на проголошення незалежності української держави та зусилля всіх 

попередніх культурних посередників, все ще перебувала на маргінесах європейської 

літературної сцени і сприймалася як частина російського культурного простору. 

Вона сама ще мусила зорієнтуватися в тих нових умовах, у яких опинилася у своїй 

оновленій державі. У цей час нею цікавилися виключно окремі науковці-славісти та 

історики. На другому етапі, який починається з 2003−2004 рр., українську 

літературу поступово відкриває для себе широкий німецькомовний читацький загал. 

Незважаючи на такі серйозні політичні зміни, як розпад Радянського Союзу та 

проголошення незалежних республік, на літературній сцені Європи інтерес до нових 

країн у перші роки після цих подій не спостерігався, швидше за все, ці нові державні 

утворення сприймалися не надто серйозно, в Європі традиційно йшлося про 

пострадянський культурний простір. Українська література і надалі розглядалася у 

фарватері російської, якщо про неї взагалі з'являлася інформація.  

Саме в цей час активізуються дві групи культурних посередників та науковців. 

Перша з них – це українська діаспора, яка з новою надією та сподіваннями на 

швидкий дрейф України до Заходу розпочинає підтримку українських письменників 

і культурних діячів, ініціює спільні з Україною проекти. Окрім А.-Г. Горбач, на 

перекладацькому полі ангажується Ірина Качанюк-Спєх (нар. 1935), українка зі 

Львова, племінниця вже згадуваного діяча українсько-німецького перекладацького 

поля 30-х років М. Качанюка. Виїхавши з родиною в кінці Другої світової війни до 

Німеччини, І. Качанюк-Спєх мешкає в Мюнхені, викладає українську мову в УВУ та 

перекладає з української. З-під її пера вийшли переклади "Енеїди" 

І. Котляревського, "Contra spem spero" та "Касандри" Лесі Українки, збірка 

"Безмежнеє поле: Українська поезія у переспіві німецькою мовою Ірини Качанюк-
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Спєх", куди увійшли твори Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, Б. І. Антонича, 

В. Стуса, Л. Костенко, І. Калинця, Д. Павличка, О. Лупія, І. Качуровського, 

Я. Камінецького, В. Яніва, І. Сеник, Б. Сулими. Перекладачка − член Національної 

спілки письменників України, авторка підручника української мови для 

німецькомовних студентів, активна діячка українських товариств у Німеччині [162]. 

Переклад "Енеїди" у виконанні І. Качанюк-Спєх став нещодавно темою 

дисертаційного дослідження [38].  

До другої групи входять переважно історики й філологи, які спеціалізуються 

на Східній Європі. Серед них − професор Андреас Каппелер − віденський історик, 

що одним з перших звертається до українознавчих студій, у 1994 р. видає "Малу 

історію України", а пізніше – праці про російсько-українські взаємини, пошуки 

української ідентичності та проблеми націєтворення. Низку українознавчих 

досліджень публікують Г.-Й. Торке, Ґ. Симон, Ф. Ґолчевські, але на особливу увагу 

заслуговує монографія "Ukraine" Е. Людеманна (1995; 2001, 2006). Др. Ернст 

Людеманн (Ernst Lüdemann), який впродовж кількох десятиліть очолював 

Німецько-українське товариство "Райн-Некар" у Гайдельберзі, належить, як і А.-

Г. Горбач, з якою він співпрацював, до важливих фігур міжкультурних взаємин двох 

епох. Історик та політолог, Е. Людеманн тяжіє до українства через українське 

походження своєї матері. Він багато років досліджує Україну, висвітлюючи її 

історичне, суспільне та культурне життя. Просвітницька місія Е. Людеманна 

проявляється в його ґрунтовних статтях та публічних виступах, зокрема – щодо 

голодомору в Україні, у якій науковець закликає до відображення цієї сторінки 

історії в німецьких підручниках; щодо ролі та потреби розмежування власних назв 

"Русь" та "Росія", щодо мовної ситуації в Україні та маніпуляцій російської 

пропаганди. На жаль, у названій вище книзі Е. Людеманна "Ukraine" не подано 

огляду української літератури, але, тим не менше, автор пропонує для зацікавлених 

список рекомендованої літератури, вказуючи на великий внесок дослідниці й 

перекладачки А.-Г. Горбач та включивши до цього списку багато з її перекладів 

[529]. Отже, роботи істориків розширили горизонт для пізнання України та 

підготували ґрунт для зацікавлення нею ширшого кола німецькомовної аудиторії.   
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З кінця 90-х рр. нові імпульси йшли і з новоствореної кафедри україністики в 

університеті м. Ґрайсвальд, яка почала займатися дослідженнями української історії, 

мови й літератури і на якій працювали україністи Р. Ґебнер та А. Кратохвіль. Вони 

долучилися до перекладу української літератури завдяки своїм науковим 

зацікавленням.  

Рольф Ґебнер (Rolf Göbner, нар. у 1942 р. у Цвікау) займався українською 

літературою ще в радянський час. Він вивчав русистику та полоністику в м. Росток, 

досліджував німецькі переклади "Євгенія Онєгіна", після закінчення університету 

працював літературним редактором у одному з найбільших видавництв НДР 

"Aufbau-Verlag", а пізніше − науковим співробітником Центрального інституту 

історії літератури при Академії наук НДР, де спеціалізувався на багатонаціональній 

радянській літературі, але, як згадувалося раніше (див. розділ 2.4.3), спеціалізувався 

на літературі українській. Дослідженню українсько-радянського оповідання він 

присвятив свою дисертацію, проаналізувавши в ній роман у новелах "Тронка", його 

народні й літературні джерела, ліризм образів природи у взаємозв'язку з людcькою 

долею [424]. Це дослідження, як і низка статей літературознавця, відзначаються 

набагато глибшим аналізом власне літературних якостей творів українських 

письменників, аніж ми це спостерігаємо у працях його колег. Р. Ґебнер виступив 

видавцем чи ініціатором антології "Української прози дев'яти десятиліть" (1980) 

(див. розділи 2.4.4. та 2.4.5), збірки оповідань Є. Гуцала та Г. Тютюнника (1977), 

великої ілюстрованої збірки поезій Т. Шевченка "Думи мої, думи мої" [593]. У 

1994 р. науковець захистив габілітаційну роботу "Українці в Німеччині" і в тому ж 

році видав свій переклад "Кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка [658]. Серед його 

статей цього періоду варто назвати ґрунтовний аналіз "Винниченко на літературній 

вершині" [431] та статтю "Азійський ренесанс: До позиції Миколи Хвильового в 

літературній дискусії 1925-1928 рр." [430]. Р. Ґебнер активно долучився до 

розбудови Українікуму в Ґрайсвальді, проводячи україністичні конференції та 

видаючи збірки праць про українську культуру й літературу [431]. 

До молодої генерації перекладачів з української ми відносимо Александра 

Кратохвіля (Alexander Kratochvil), славіста й германіста, що прийшов у переклад із 
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наукового зацікавлення українською літературою, так само, як і Р. Ґебнер. Як 

богеміст, А. Кратохвіль перекладав з чеської, але бажання познайомитися з 

невідомими німецькому науковому світові іменами привело його до дослідження 

життя і творчості М. Хвильового. Після захисту дисертації "Mykola Chvyl'ovyj − eine 

Studie zu Leben und Werk" [509] дослідник працював на кафедрі україністики 

Ґрайсвальдського університету, опікуючись літньою академією "Greiswalder 

Ukrainicum". З-під пера Кратохвіля вийшли переклади найбільшого роману 

О. Забужко "Музей покинутих секретів" та її есеїв, роману Ю. Винничука "Танго 

смерті" ("Im Schatten der Mohnblüte"), оповідань і есеїв Ю. Андруховича, 

Л. Денисенко, І. Карпи, С. Жадана. Він є автором статті про українську літературу в 

"Енциклопедії європейського Сходу" ("Enzyklopädie des europäischen Ostens"), 

автором / редактором 42 статей про українських письменників в новому (3-му) 

виданні лексикону Кіндлера (Kindlers Neues Literatur Lexikon), видавцем низки 

збірок про Україну. Наразі А. Кратохвіль досліджує українську прозу 

постмодернізму в порівнянні з чеською; цій темі присвячена його габілітаційна 

робота.  

Завдяки його зусиллям з організації літньої академії "Greiswalder Ukrainicum" 

розширився українсько-німецький культурний трансфер: до Німеччини почали 

запрошувати українських авторів, першими − Ю. Андруховича та А. Куркова. 

Спілкування з ними стали для науковця імпульсом присвятити себе перекладам з 

української. Сам перекладач вважає, що заходи на базі Українікуму, у тому числі й 

лекції А.-Г. Горбач, яка щороку представляла українських авторів на літній школі, а 

також співпраця україністів з культурними організаціями (у першу чергу − фондом 

Роберта Боша та літературним колоквіумом Берліна) дали синергетичний ефект, 

який позначився як на промоції української літератури в Німеччині взагалі, так і на 

глибшому зацікавленні нею молодих німецьких науковців, зокрема У. Шміда, 

Т. Гофман (Цюрихський університет); Р. Макарської (Тюбінгенський і Майнський 

університети); Р. Дубасевича (Ґрайсвальдський і Віденський університет), 

А. Шпрьоде (університет м. Мюнстер). 
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А. Кратохвіль притримується думки, що інтерес до української літератури 

залежить безпосередньо від зацікавлення Україною як такою, і вважає, що неабияку 

роль у його зростанні відіграли Помаранчева революція, "Євро-2012", 

"культуртреґерська" функція вже відомих у німецькомовному просторі українських 

письменників [87], маючи на увазі передусім Ю. Андруховича та А. Куркова, які 

завдяки своєму авторитету й популярності серед німецькомовних читачів 

рекомендують німецьким видавництвам інших українських авторів. Так, австрійське 

видавництво "Haymon Verlag", в якому з успіхом виходять твори А. Куркова, взяло у 

свою видавничу програму роман М. Матіос "Солодка Даруся" в перекладі К. Дате, а 

в 2014 р. − роман Ю. Винничука "Im Schatten der Mohnblüte" ("Танго смерті") в 

перекладі А. Кратохвіля.  

Але в 90-і рр. українознавчу тематику підхопили, в першу чергу, славісти з 

Австрії, контакти з якою в радянський час практично перервалися, якщо порівняти 

їх із початком минулого століття. Австрійські вчені почали активно перечитувати 

забуті сторінки спільної історії з Галичиною та Буковиною, намагаючись осмислити 

минуле й заохотити інтелектуалів Західної України до культурної співпраці. В цей 

час проводяться численні спільні конференції та розпочинаються спільні проекти, 

наприклад, у 1993 р. у Києві зорганізовується симпозіум на тему австрійсько-

українських літературних взаємин [227; 491], а в 1999 р. у Відні − конференція 

"Україна між Сходом та Заходом. Літературна та мовна функція посередництва 

України впродовж століть" [366]. До славістів, котрі в 1990-і роки активно 

розвивали українознавство, належать Ш. Сімонек, М. Мозер, А. Вольдан.  

Віденський професор Штефан Сімонек (нар. 1964 р. у Відні) вже понад два 

десятиліття досліджує українську літературу у взаємозв'язку з європейською взагалі 

та австрійською зокрема. Його дисертація "Осип Мандельштам та українські 

неокласики" (1992), докторське дослідження "Іван Франко та "Молода муза". 

Мотиви в західноукраїнській ліриці модерну" [596], а також монографія 

"Дистанційована близькість. Слов'янський модерн Дунайської монархії та 

Віденський модерн" ("Distanzierte Nähe. Die slawische  Moderne der Donaumonarchie 

und die Wiener Moderne") [597] свідчать про рефлексію спільної культурної 
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спадщини й продовження традиції українознавства, яка розвивалася у Віденському 

університеті на початку ХХ ст. Зі ста літературознавчих статей Ш. Сімонека, 

опублікованих з 1992 р. до 2014 р., 35 присвячено українській літературі, культурі 

Галичини, зіставному аналізу творчості українських письменників (окрім І. Франка, 

Ш. Сімонек пише про М. Зерова, М. Драй-Хмару, М. Черемшину). Вчений активно 

видає українознавчу літературу, яка висвітлює питання пошуку української 

ідентичності, презентує українських авторів певних регіонів, знову й знову 

повертається до Габсбурзької спадщини Західної України. Серед найцікавіших робіт 

такого типу, виданих Ш. Сімонеком, назвемо наукову збірку "Мова й література 

України між Сходом та Заходом", яка вийшла у співпраці з двома іншими відомими 

україністами – Юліаною Бестерс-Дільґер та Міхаелем Мозером [366], антологію 

поліфонічної літератури Галичини "Галичина", опубліковану разом із А. Вольданом 

[421], та книгу "Зачинені ворота. Українські автори й Відень" ("Versperrte Tore. 

Ukrainische Autoren und Wien"), яка тематизує ставлення українських письменників 

до Відня, у тому числі й критичне [598]. Зрештою, Ш. Сімонек перейшов від 

наукового осмислення української літератури до її перекладу, йому завдячуємо 

низкою перекладених творів українських письменників для антологій: для названої 

вище антології "Галичина" він переклав твори І. Франка, Б. Лепкого, В. Стефаника, 

Б.І. Антонича, Д. Загула, для антології "Закарпаття" – І. Франка, У. Самчука, 

Г. Хоткевича, для антології "Зачинені ворота" – Ю. Федьковича, Л. Українки, 

О. Маковея, П. Карманського, С. Черкасенка, О. Грицая, М. Ореста. 

 Не зважаючи на зусилля славістів, письменників та перекладачів, про яких 

ішлося вище, у 90-х − на початку 2000-их рр. на літературній сцені Німеччини 

українська література була не затребуваною. Вважаємо, що поштовхом для нового 

періоду, власне, періоду відкриття української літератури для широких 

читацьких кіл німецькомовних країн, періоду взаємного зацікавлення стали дві 

події – вихід у світ книги Ю. Андруховича "Das letzte Territorium" (2003) в одному з 

найбільших німецьких видавництв, видавництві Suhrkamp, та події Помаранчевої 

революції.  
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До того часу книги, що публікувала А.-Г. Горбач у своєму видавництві 

невеличкими тиражами, переклади Р. Ґебнера або І. Качанюк-Спєх досягали лише 

вузького кола читачів. Якщо наклади видавництва "Brodina" складали 200-500 

примірників, то наклади українських книг видавництва "Suhrkamp" складають понад 

20 тисяч. Першим і найбільшим успіхом була згадана вище збірка есеїв 

Ю. Андруховича "Остання територія" – 9 тисяч проданих примірників за 10 років 

[191]. Причину, чому саме книга Ю. Андруховича мала величезний успіх, можна 

знайти, очевидно, у гармонійній суміші відомого / близького для німецькомовного 

читача з екзотичним / чужим / інакшим, яка виявилася, напевне, якраз правильною і 

вчасною стратегією. Апеляція до спільної європейської історії, легка іронія, туга за 

європейськими цінностями промовляли до серця німецьких читачів. На книгу 

вийшли десятки позитивних рецензій.  

Цей успіх першої української книги, що активно обговорювалася і стала 

відкриттям на німецькій літературній сцені, закріпила Помаранчева революція, 

котра показала країну в іншому світлі, виділила її зі спільного пострадянського 

простору. Україна змогла зацікавити Європу своєю боротьбою, яка для самих 

європейських країн − уже в минулому. Тому літературний ринок Німеччини звернув 

увагу на можливість знайти тут нові теми, ідеї, способи висловлювання. За словами 

професора славістики А. Вьолля, "сучасна українська література є однією з 

найцікавіших у Європі, а сучасна німецька молодь перебуває в пошуках 

літературної екзотики, нових пригод у невідомих країнах та осягнення нових 

історичних реалій, і саме це її приваблює у творчості не тільки сучасних 

українських письменників Ю. Андруховича, О. Забужко, С. Жадана, А. Куркова, 

Л. Дереша, але й у творчості українських класиків: М. Гоголя, Т. Шевченка, 

І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської" [191]. 

На нашу думку, значну роль у розвитку попиту на українську літературу 

відіграла особистість Ю. Андруховича, який сам став важливим суб’єктом 

українсько-німецького перекладацького поля, оскільки впливав на нього як автор, 

експерт та знавець українського літературного ринку і разом із діячами культури, 

перекладачами й редакторами працював над виходом української літератури на 
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німецьку літературну сцену. К. Раабе в інтерв'ю "Німецькій хвилі" зазначила, що 

Ю. Андрухович "не лише вартий уваги письменник, але й талановитий посередник, 

який загалом відкрив нам очі на український літературний ландшафт" [236]. 

Т. Гаврилів вважає, що в ході останніх десяти років Ю. Андрухович став 

"культурним послом своєї країни за кордоном" і завдяки присвоєнню низки нагород 

(премії Гердера, премії миру Еріха-Марії Ремарка, Лейпцизької книжкової премії 

європейського порозуміння) й отриманню стипендій для творчого перебування в 

Німеччині йому вдалося акумулювати символічний капітал і сприяти промоції 

ширшого кола українських авторів на німецькому ринку: Л. Дереша, С. Жадана, 

Т. Прохаська, О. Коцарева та інших [37]. Безперечно, велику роль у посередницькій 

діяльності Ю. Андруховича відіграли його знання німецької мови, що сприяли 

вільному й безпосередньому спілкуванню з читачами, видавцями, журналістами.  

У кінці 2013 − на початку 2014 рр. Ю. Андрухович став для німецькомовної 

аудиторії і важливим джерелом інформації про революційні події в Україні, 

оскільки офіційні джерела, преса та Інтернет не викликали довіри. Під час революції 

гідності саме до нього прислухалася німецькомовна спільнота як до політичного й 

культурного експерта: він виступав на подіумних дискусіях, збирав повні зали на 

літературних читаннях під час заходів книжкового ярмарку в Лейпцизі й 

Франкфурті, разом із А. Бондарем ініціював переклад новин та аналітичних 

матеріалів з України німецькою та англійською мовами, щоб у європейському 

інформаційному просторі звучав голос українців, а не лише "фахівців зі Східної 

Європи"; відкритий лист Ю. Андруховича стосовно подій в Україні надрукували чи 

не всі німецькі медіа. Вважаємо, що німецькі переклади творів Ю. Андруховича 

заклали фундамент для якісних змін українсько-німецького перекладацького поля, 

завдяки яким українські письменники вперше вийшли за межі марґінесу німецької 

літературної полісистеми, а Україна отримала культурне лобі.  

 

4.2. Джерелоцентричність чи орієнтація на цільового реципієнта? 

Одним із перших перекладачів, що систематично працювали над перекладами з 

української, в тому числі творів Ю. Андруховича, був Алоїз Вольдан (нар. 1954 у 
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м. Лінц) − професор славістики Зальцбурзького, а тепер − Віденського університету. 

А. Вольдан забезпечив два напрямки літературного трансферу – науковий та 

перекладацький і зіграв особливу роль для популяризації української літератури за 

кордоном, проклавши дорогу десятку сучасних українських авторів до нових 

читачів. Знавець російської та польської літератур, А. Вольдан присвятив першу 

дисертацію творчості М. Булгакова, а другу − австрійському міфу в польській 

літературі. Через польську літературу вчений зацікавився багатомовною культурою 

Галичини та її українськими складниками. У численних наукових працях він 

досліджує ландшафт галицької літературної сцени в діахронії, особливо − культурну 

спадщину Австро-угорської монархії, проблеми міжкультурних відносин та 

регіональної ідентичності, культурних стандартів в Україні, питання перекладу та 

рецепції української літератури в німецькомовному просторі [651; 652; 653; 654]. 

Релевантною для нашого дослідження є його розвідка "Австрійсько-українські 

контакти в дзеркалі літератури", у якій учений аналізує взаємини між нашими 

народами, починаючи з 12-го ст. і аж до сьогодення, але не розглядає вузьких 

питань перекладу, а лише мотиви й теми, які поєднували українських письменників 

з Австрією, наводячи цікаві дані про міжкультурні взаємовпливи [651]. Так, 

наприклад, він високо оцінює оповідання Ю. Косача "Вечір у Разумовського" в 

перекладі Марія Мірчук, в якому автор вкладає у вуста Л. Бетховена такі слова, 

спрямовані до царського посла Росії у Відні: "Мене дивує [...], як ви, ексцелєнціє, 

будучи патріотом своєї країни, працюєте для імперії, що позбавила волі вашу 

батьківщину?" [183, с. 152]. Цей твір, який, очевидно, вразив А. Вольдана, вчений 

згадує і в своїй ґрунтовній статті "Українська література в німецькомовному 

просторі", на яку ми неодноразово посилаємося, оскільки вона − чи не єдине 

дослідження такого плану в сучасній німецькомовній славістиці [652]. Не викликає 

сумнівів, що А. Вольдан ґрунтовно вивчив палітру української літератури, ставши 

знавцем як культури, так і суспільно-політичного життя України, що підтверджує, 

наприклад, і його участь в міжнародному проекті "(Ре)інтеграція України до 

Європи" (2010). Набуті знання прислужилися йому при перекладі. 
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До перших українсько-німецьких перекладацьких спроб А. Вольдана належить 

вибірка текстів українських авторів В. Стуса, В. Голобородька, Г. Тарасюк, 

В. Неборака, О. Пахльовської, Ю. Андруховича, надрукована у зальцбурзькій газеті 

"Literatur und Kritik" (1996). Він сам переклав частину текстів, а з частиною 

звернувся до А.-Г. Горбач, про що свідчить його лист до неї (1994 р.), та написав 

передмову "Україна – нова держава зі старими традиціями".  

Укладаючи в 1998 р. збірку "Галичина" ("Galizien") разом зі Ш. Сімонеком, 

А. Вольдан переклав для неї з української есе Ю. Андруховича "Станіслав". 

Особисті зустрічі з цим письменником, візити до України, знайомство з її 

літературною сценою зблизили австрійського літературознавця й українського 

автора, А. Вольдан став першим перекладачем творів Ю. Андруховича для 

німецького видавництва "Suhrkamp", яке в 2003 р. опублікувало збірку есеїв "Das 

letzte Territorium" ("Остання територія"), відкривши Андруховича-прозаїка та есеїста 

для широкої аудиторії німецькомовних читачів  

У 2004 р. А. Вольдан уклав антологію української літератури сьогодення під 

назвою "Друга спроба" ("Zweiter Anlauf"), представивши в ній 8 українських 

письменників, серед яких поряд з поезіями вже відомих для німецькомовної публіки 

Ю. Андруховича та О. Забужко були вміщені твори поетес Г. Петросаняк і 

Н. Білоцерківець, поета, літературознавця й перекладача Т. Гаврилів, письменників і 

публіцистів М. Рябчука і Т. Прохаська, а також на той час іще поета С. Жадана. 

Більшу частину перекладів виконав сам А. Вольдан. Його стараннями у 2008 р. в 

Австрії видано також томик "Львів", де добірка авторів символізує всю 

багатокультурну історію цього міста. Український культурний складник 

представляють М. Шашкевич, Ю. Андрухович, В. Неборак, І. Франко, Ю. Винничук, 

Б.І. Антонич, В. Симоненко, Л.І. Крушельницька, І. Крип'якевич, П. Карманський, 

М. Рябчук, Т. Гаврилів, М. Савка, Ю. Прохасько, Т. Возняк. В цій книзі з-під пера 

А. Вольдана вийшли майже усі переклади з української, а також деякі переклади з 

польської, російської та латинської мов. 

Проаналізувавши перекладацьку діяльність А. Вольдана, відзначимо його 

дбайливе ставлення до авторського матеріалу та стилю. Сам перекладач не раз 
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розмірковував про проблему неперекладного і важко перекладного. Наведемо його 

думку щодо труднощів перекладу творів Ю. Андруховича, висловлену в одному з 

інтерв'ю "Німецькій хвилі":  

"Як на мене, то "Московіаду" буде дуже складно перекладати німецькою. Бо 

важко буде передати ті ефекти, які досягаються в романі через вплетення в 

український текст російської мови. Мені здається, що набагато більший сенс має 

перекласти німецькою або перший його роман "Рекреації", або ж насамперед роман 

"Перверзія". Описаний у ньому світ Венеції – це річ нам добре знайома. […] Цей 

роман можна перекладати, і він пасуватиме до більшого контексту літератури про 

Венецію – починаючи від Томаса Манна і до Йозефа Бродського та інших" [244].  

У цих словах А. Вольдана криється глибокий зміст, який розкриває одну з 

причин успіху чи неуспіху перекладного твору за кордоном. Цей висновок 

підтверджується і нашим особистим досвідом спілкування з німецькомовними 

читачами, які цікавляться Україною. Річ у тім, що явища чужої культури або історії 

можуть сприйматися читачем лише тоді, коли вони мають певні точки перетину з 

рідною культурою чи історією або із тим запасом знань і фонової інформації, яким 

отримувач володіє на момент рецепції цього чужого явища. Тоді відбувається 

процес доповнення і розширення бази інформації, що перебуває на межі свого й 

чужого; і це сприймається адресатом позитивно. Якщо ж у явищі чужої культури 

переважають факти, назви, реалії, які не мають жодного стосунку до "свого" й 

відомого, рецепція сповільнюється, ускладнюється або ж не відбувається, адже нові 

знання не мають точок опору у відомому, тому реципієнт може оцінити таку чужість 

як надмірну.   

Вважаємо, що досвідчений перекладач також діє – свідомо чи несвідомо – 

відповідно до цієї особливості сприйняття. Це можна простежити вже на етапі 

вибору твору для перекладу. Звернімо увагу: А. Вольдан підходить до української 

літератури через польську та німецьку – адже Галичина була якраз тим 

багатонаціональним регіоном, де різні культури жили поряд і впливали одна на 

одну. Тож переклад для німецькомовного читача нового твору про вже знайомий 

йому світ – колишню провінцію Австро-Угорщини – у будь-якому випадку мав 



 

 

348 

 

знайти зацікавлених читачів (як і переклад "Перверзії", де тематизовано світ 

Венеції). 

Ці міркування підтверджують слова І. Померанцева, ініціатора літературного 

фестивалю "Meridian Czernowitz": "Через літературу з України європейські читачі 

краще пізнають Україну, якої вони не знають. А шлях до самих українців часто 

пролягає через спогади про спільне історичне минуле. […] наприклад слово 

Лемберґ – Львів відоме, Черновіц – Чернівці. Це такі опорні пункти, форпости 

української літератури і культури. Звідти починається зацікавленість. Там, де є якесь 

культурне перехрестя. Щось таке, ви знаєте, it rings the bell, як кажуть англійці, 

щось нагадує: а, Черновіц, а, Лемберґ, Буковина" [336]. 

На особливу увагу заслуговують рефлексії А.Вольдана щодо відтворення 

поетичних текстів з огляду на відмінності у віршуванні та рецепції поезії в сучасній 

німецькомовній та українській літературі, про що дослідник і  перекладач 

розмірковує в післямові до збірки "Друга спроба":  

"Українська поезія є по своїй суті переважно ліричною, і українська лірика 

пишеться ще й сьогодні зв'язаним, силабо-тонічним віршем, що є проблемою при 

перекладі, оскільки сучасна німецька поезія вже десятиліттями майже не 

використовує зв'язаних форм. Тому перекладач розривається між принципами 

адекватності, націленими на пошуки у цільовій мові таких самих зв'язаних форм, які 

існують у мові оригіналу, та принципами еквівалентності, яка вважає традицію 

вільних віршів у ліриці цільової мови рівноцінною. У випадку такого вибору 

рішення приймалося на користь першого принципу, відмова від рими та ритму 

вважалася неприпустимою, якщо говорити про бажання повного відтворення 

стилістичного ефекту оригіналу. При цьому все ж робилися відступи, які задавалися 

самим оригіналом, як от введення неточних рим чи вибір нестрогої системи 

римування" [665, с. 187].  

У випадках, коли А. Вольдан відтворює і риму, і ритм оригіналу, він робить це 

досить майстерно, рима у нього багата, напр.: "Nacht − aufgemacht", "zwinkert er – 

hinterher", "ahnen − Schawanen", "Holunderstrauch − Skorpionenbauch". 



 

 

349 

 

Експресивні зсуви найчастіше спостерігаються при відтворенні абстрактних 

іменників, коли передача образів вимагає креативних рішень. Так, наприклад, у 

перекладі строфи з "Музею старожитностей" Ю. Андруховича перекладач відтворює 

лексему "славити" свіжою і надзвичайно образною розгорнутою метафорою "тихі 

оплески": 

Як ми ходимо обоє Wie wir beide so gehen 

нетрями старого дому!.. herum in dem alten Haus!.. 

Гобелени і гобої Gobelins und fremde Tapeten 

славлять пару невідому  Spenden uns stillen Applaus,  

[665, c. 18-19]. 

Аналіз усе ж виявив, що для А. Вольдана система римування вірша досить 

часто не була (домінантним) інваріантом перекладу, він жертвує нею заради 

збереження ідейно-змістових елементів. Тому більшість поетичних творів, 

представлених у збірці української літератури "Der zweite Anlauf", передані з 

версифікаційними зсувами. Це спостерігається, наприклад, у поезії Т. Гавриліва 

"Жбан радости", написаній амфібрахієм, із перехресною римою (абабаб) та 

анафоричним повтором "земля", що виступає лейтмотивом. У перекладі переважає 

ямбічний малюнок, рима відтворена в одиничних випадках, зберігається лише 

анафора. Зате в ідейно-образному та лексико-стилістичному аспекті перекладач 

більше орієнтується на оригінал, відтворюючи грубу лексику – грубою ("лайно – 

Kot"), високий стиль – високим ("осанна – Hosanna ", "небеса з блавату – Blau des 

Himmels Seide"), транскрибує реалію ("гопак – Hopak"), і лише скорочення "що 

батьки їхні – зеки" перекладач відтворює описово "deren Väter noch im Lager 

waren" [там само, с. 72-75]. Поезію О. Забужко "В тих містечках, де досі 

звертаються…" А. Вольдан також перекладає, не відтворюючи форми (ритм і рима 

не зберігаються), але звертає пильну увагу на змістові та стилістичні складники. 

Так, емоційно забарвлені лексеми він намагається відтворити також маркованими 

одиницями: "понеділкувати" – "am Montag blau machen" (фразеологізм), зберігає 

колорит, користуючись комбінованою реномінацією: поряд з транскрипцією імен чи 

реалій подає пояснення ("з палісадників навіть рок – винятково місцевий: ні тобі 
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Розенбаума, ані Люби Успенской" − "die Popmusik der Vorgärten nun ausgesprochen 

örtlich: Sowjethits wie Ljuba Uspenskaja findest du nicht mehr" [там само, с. 106-107].  

Комбінацію стратегій можна простежити й у перекладі поезії Г. Петросаняк "Я 

люблю цю дорогу…", у якій натрапляємо на кілька реалій Івано-Франківська 

(Станіслава): "майдан Шептицького", "святу катедру", "рисунки Осипа Сорохтея" 

[там само, с. 28]. Перекладач транслітерує німецькою прізвище А. Шептицького, і 

загальна назва майдану відтворюється напівкалькою Scheptyzky-Platz, що вказує на 

територіальний колорит, наступні ж дві реалії не відтворюються, оскільки "катедра" 

якраз і походить з німецької, тому колорит нівелюється. Прізвище знаменитого 

станіславського художника Сорохтея перекладач замінює гіперонімом "Maler vom 

Ort" [там само, с. 29]. Це свідчить про прагматичну адаптацію: прізвище "місцевого 

художника" не релевантне для німецькомовного читача. А оскільки ця поезія 

сприймається як легка естетична рефлексія свого міста, виноски і пояснення 

перекладача (який прагне орієнтуватися на оригінал) не подаються, та вони були б і 

недоречними.  

Джерелоцентричним можна назвати підхід перекладача до відтворення 

суржику: він комбінує транскрипцію російської фрази із поясненням: "Нічо', 

красиво" – "Auf Russisch: Nitschewo, krasiwo" [там само, с. 107].  

Отже, орієнтація А. Вольдана на лінгвокультуру оригіналу проявляється в 

намаганні відтворити чужість завдяки збереженню лінгвокультурем, але водночас 

перекладач пом'якшує її шляхом введення дескриптивних елементів.  

Відзначимо, що переклади свідчать про важливість для перекладача авторської 

картини світу та його індивідуального стилю. У них семантичні чи експресивні 

зсуви спостерігаємо нечасто, більшість випадків, коли можна говорити про 

невідтворення деяких ідейно-структурних одиниць, пов'язані з тим колоритом, 

котрий імплікує певне ставлення автора до зображуваного і має цілу низку 

асоціативних зв'язків та підтекстів, які через різні позамовні чинники не можуть 

бути до кінця прочитаними іншомовним читачем, як-от "продажні поети 60-х" чи 

"український дух", який концентрувався у Львові. Перекладач не дає жодних 

додаткових пояснень, не експлікує імпліковане, не робить зносок. У цьому й полягає 
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елемент нового, що ерудований та допитливий читач, зустрівши для себе новий 

натяк чи незрозумілу подробицю, зверне на них увагу та – якщо його зацікавив твір, 

автор, сюжет, мова і т.п., − намагатиметься декодувати імпліковане повідомлення.    

Серед прозових перекладів А. Вольдана вирізняється збірка Ю. Андруховича 

"Das letzte Territorium", з якої докладніше розглянемо есе "Місто-корабель". Воно 

демонструє майже усі домінанти індивідуального авторського стилю 

Ю. Андруховича та підходи А. Вольдана до їх відтворення.  

Перший переклад цього есе зробила Інґеборґ Колінько, він не був 

опублікований, ми скористаємося для перекладознавчого аналізу влаcним архівом. 

На широкий загал твір вийшов у перекладі А. Вольдана у збірці "Das letzte 

Territorium" (2003). Нагадаємо, що І. Колінько активно перекладала у 70-80-і рр. 

російських та українських авторів німецькою, зокрема В. Нестайка та 

Г. Тютюнника, а пізніше − деякі виступи Ю. Андруховича.  

Зазначимо, що з більшістю названих вище домінант стилю Ю. Андруховича 

обоє перекладачів впоралися: відтворили авторську ідею, іронічний тон, стилістичне 

забарвлення переліків, знайшли еквіваленти чи аналоги до фразеологізмів. Але 

аналіз цих двох перекладів засвідчує певні відмінності в перекладацьких стратегіях.  

Уже сама назва есе "Місто-корабель" відтворюється перекладачами по-різному: 

"Das Stadt-Schiff" у А. Вольдана [тут і далі приклади взято із: 667; 696] та "Die Stadt 

– ein Schiff" у І. Колінько. У першій назві відчуваємо словесну єдність, функція 

прикладки оригінальної назви зберігається, друга назва звучить як протиставлення 

чи пояснення, оскільки два артиклі сигналізують про наявність саме двох іменників 

та предикативних зв'язків між ними, чого немає в авторській інтенції. 

Відмінності проявляються також при відтворенні власних назв: І. Колінько 

транскрибує більшість із них ("Danylo Halyzkyj), А. Вольдан подає типову для 

німецькомовного читача форму ("Danylo von Halytsch"), І. Колінько передає 

топоніми, вдаючись до транскрипції з російської ("Lwow"), йдучи услід за 

радянською традицією передачі українських власних назв через російську мову, яка 

остаточно вкорінилася в радянський час; А. Вольдан не користується 

посередництвом російської, а транскрибує українську назву. При відтворенні 
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топоніма "площа Ринок" І. Колінько вживає лексему "Markt", зберігаючи семантику, 

А. Вольдан звертається до традиційно австрійського варіанта, називаючи 

центральну площу міста "Ringplatz".  

Відтворення реалій також неоднакове. Так, І. Колінько передає назву 

львівського вокзалу "двірець" як "Palast", притримуючись прозорої для неї 

семантики,  тоді як А. Вольдан реалію зберігає, транскрибуючи її, але втрачає 

семантику, оскільки "Dwirez" не несе для німецькомовного читача жодного 

смислового навантаження, не кажучи вже про асоціативний шлейф: скрите 

порівняння і гордість галичан, що криється у цьому слові.  

Лексика, що маркує темпоральний чи соціальний колорит, доволі часто 

передається з деякими семантичними чи стилістичними зсувами: для лексеми 

"архієпископат" перекладач знаходить повний відповідник "Erzbistum", тоді як 

перекладачка подає "Bischofssitz" ("резиденція єпископа"), через що відбувається 

втрата обсягу значення; історизм "ганчірники" І. Колінько відтворює як "Töpfer" 

(гончарі), а А. Вольдан – як "Kesselflicker" (лютарі), тобто перекладачі 

припускаються помилки, яка приводить до семантичного зсуву, адже вжиті ними 

назви видів діяльності не були типово єврейським заняттям, як це простежується в 

авторській інтенції; тут для перекладу пасувала б лексема "Trödler". Зате лексему 

"лихварі" І. Колінько відтворює повним відповідником "Wucherer", який має 

відповідне часове та соціальне забарвлення, тоді як лексема "Geldverleiher" 

(кредитори), вжита А. Вольданом, передає зовсім інший темпоральний та 

соціальний колорит. 

Водночас впадає у вічі, що перекладачка прагне стилістично орієнтуватися на 

автора твору, відтворюючи марковані елементи оригіналу стилістично 

диференційованою лексикою, напр.: "терен" – "Terrain", а А. Вольдан частіше 

вживає нейтральну лексику ("терен" − "Gelände"). Можемо помітити, що за 

відсутності еквівалента він частіше застосовує гіперонімічну заміну, а І. Колінько 

намагається відтворити зміст за допомогою дескриптивної перифрази. 

Підсумовуючи спостереження щодо перекладацьких рішень на лексичному 

рівні, зазначимо, що, незважаючи на вправність перекладачів, стилістичні втрати в 
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перекладі есе Ю. Андруховича неминучі. Хоча б через те, що введення русизмів в 

український текст імплікує авторське ставлення до зображуваного, яке втрачається 

при перекладі. Так, напр., обидва перекладачі відтворюють лексему "совєтські"  як 

"sowjetische", тобто стилістично нейтральною лексемою, і іншої ради цьому немає. 

Перекладачі майже не відхиляються від синтаксичних домінант автора, 

передусім від авторської довжини речень, змінюючи лише їхню структуру, що 

неминуче в художньому перекладі між різногрупними мовами. Іноді довгі речення 

оригіналу розбито в перекладі А. Вольдана на кілька, що свідчить про орієнтацію на 

читача та читабельність стилістично незвичного для реципієнта тексту.  

Останнє спостереження суперечить нашим висновкам щодо перекладацьких 

стратегій А. Вольдана, зробленим на основі інших перекладів, в яких цей 

перекладач відзначається джерелоцентричним підходом. Як філолог-славіст він 

надає великої ваги авторському стилю і як перекладач прагне відтворити ці 

особливості Андруховичевого мовлення. Очевидно, частина трансформацій, 

здійснених у перекладі аналізованого есе, котрі відходять від стилю автора, свідчить 

про вплив на переклад літературного редактора, зорієнтованого на цільового читача, 

його уявлення про читабельний переклад в момент рецепції твору безвідносно до 

мови оригіналу. Мотиви видавництва − привернути увагу до нового автора та 

невідкритого й невідомого куточка Європи − можна розглядати як крок назустріч 

чужому / новому. Припускаємо, що цю новизну видавництво оцінило як достатню, 

тому увага зверталася на плинність тексту й відповідність узусу німецької мови, що, 

власне, служить критерієм акцептабельності перекладу з боку широких кіл читачів. 

Така орієнтація на цільового читача себе виправдала, адже збірка мала неабиякий 

успіх. Її публікація відкрила двері німецькомовного літературного ринку й 

наступним книгам українських авторів.  

 

4.3. Роль особистості літературного редактора в успіху перекладеного 

твору 

Важливим чинником успіху книг Ю. Андруховича на німецькомовному 

літературному ринку є наполеглива робота з текстами перекладів літературної 
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редакторки видавництва "Suhrkamp" К. Раабе, вплив якої на формування нового 

українсько-німецького перекладацького поля розглянемо докладніше. 

Катаріна Раабе (Katharina Raabe, нар. у 1957 р. у Гамбурзі) виростала в родині 

славіста-літературознавця в німецькому "літературному" міcті Марбах: тут 

знаходиться Німецький літературний архів та Національний музей Ф. Шіллера. 

Після студій музикознавства й філософії К. Раабе працювала вчителькою музики, а 

пізніше − літературною редакторкою у кількох видавництвах. Зацікавившись у кінці 

90-х рр. українською літературою, редакторка зробила спробу запропонувати її до 

видавничої програми видавництва "Rowohlt", проте, замовляючи рецензії на твори 

сучасних українських авторів, отримувала негативні відгуки. До речі, ці негативні 

рецензії давали перекладачі, які працювали в НДР із радянською літературою. 

Можемо припустити, що розпад Радянського Союзу та закінчення ери 

соціалістичного реалізму стали для тих, хто довгі роки працювали з "офіційною" 

російською та українською літературою, випробуванням, а твори молодших та 

"розкутіших" письменників вони не сприймали. У будь-якому разі, К. Раабе 

реалізувала свої наміри з початком роботи літературною редакторкою відділу 

східноєвропейської літератури видавництва "Suhrkamp", познайомившись із 

Ю. Андруховичем та переконавши видавництво в тому, що запропонований нею 

автор виявиться цікавим. 

Літературний редактор − ключова фігура німецької видавничої справи. Він 

добирає та пропонує авторів і твори до видавничої програми і вважається експертом 

з певного напрямку літератури. Саме він визначає редакційну політику стосовно 

свого напрямку і виступає посередником між авторами й перекладачами, з одного 

боку, та видавництвом − з іншого. Деякі редактори суттєво впливають на самі 

тексти, працюючи разом з авторами чи перекладачами, обговорюючи створені 

образи, стиль, мовні засоби, концепцію побудови оповіді. Тобто, вони поєднують у 

своїй діяльності літературну творчість із літературною критикою і мусять мати 

солідні знання світової літератури, бездоганне чуття рідної мови та володіти 

законами літературного ринку, а також бути бі- чи полікультурними особистостями. 

Навіть якщо літературний редактор не досконало володіє мовою оригіналу, він 



 

 

355 

 

повинен мати глибокі знання вихідної культури. Саме таким гравцем німецького 

літературного поля і українсько-німецького перекладацького поля є К. Раабе. Вона 

володіє кількома мовами (самостійно вивчала українську), вільно орієнтується в 

історії, культурі, літературі України, обізнана з усім, що відбувається в країні.   

Зауважимо, що в новітній час видавництва посилюють свої позиції як важливі 

гравці перекладацького поля, головним мотивом яких є комерційний успіх. 

Перекладний твір є імпортним товаром і видавництво, що публікує його, надає 

цьому товару свою марку, твір і його автор починають співвідноситись із цим 

видавництвом. Тому підпорядкування співробітників видавництв, у тому числі й 

перекладачів, вимогам літературного ринку є важливим чинником перекладацьких 

потоків, котрі узалежнені і від таких понять, як мода на певних письменників, певну 

тематику та певний вид літератури. Але видавництво "Suhrkamp" − як одне з 

найбільших − може дозволити собі, за словами К. Раабе, й видання інтелектуальної 

літератури, тобто некомерційної (власне інтерв’ю, записане 03.04.2014).  

Вихід у світ у 2003 р. першої книги невідомого на той час автора невідомої для 

німецькомовних читачів літератури стало і для видавництва, і для цього автора, і для 

української літератури певним поворотним пунктом, який вивів Ю. Андруховича, а 

з ним і українську літературу на німецькомовний літературний ринок, і що важливо 

– не на периферію літературного поля, а на його центральну частину. Тому робота 

над підготовкою цього видання була надзвичайно відповідальною. 

Завдяки тому, що читачі та літературні критики приязно сприйняли нового 

автора, а Помаранчева революція посприяла зацікавленню поглибленню інтересу до 

України,  видавництво "Suhrkamp" продовжило публікувати твори Ю. Андруховича. 

З подачі К. Раабе вийшли друком такі його досить важкі для перекладу романи: 

"Дванадцять обручів" (2005, 2007), "Московіада" (2006, 2012), "Перверзія" (2011, 

2013), збірка есеїв під загальною назвою "Янголи та демони периферії" (2007), 

"Таємниця" (2008), тепер уже з-під пера З. Штьор у співпраці з Ю. Дуркотом (див. 

розділ 4.5.). Завдяки зусиллям літредакторки з 2003 р. видавництво "Suhrkamp" 

друкує твори С. Жадана, Л. Дереша, Т. Прохаська, М. Рябчука, причому щорічно на 

німецькомовному літературному ринку з'являється нова книжка чи повторне 



 

 

356 

 

видання, що можна вважати справжнім проривом української літератури на 

літературну сцену Німеччини.  

Вплив К. Раабе на остаточну версію перекладів залишається для преси та 

читачів за кулісами, але перекладачі К. Дате, А. Кратохвіль, письменник 

Ю. Андрухович відзначають надзвичайно глибоку й вдумливу роботу редакторки 

над текстами, інтенсивне й багатоетапне редагування всіх перекладів. Для прикладу 

наведемо два невеликі уривки з перекладу книги "Біґ Мак" С. Жадана, надані нам 

перекладачкою К. Дате, до і після літературної редакції: 

Версія перекладачки: "der Morgen dringt in jede Ritze des internationalen 

Expresszuges Budapest-Paris, den ich vor einer Stunde bestiegen habe und aus dem ich 

in einer Stunde herauskriechen will, natürlich nur, wenn ich nicht hier, auf diesem Klo, 

sterbe, an Erbrochenem ersticke"  

Пропоновані зміни редакторки: "der Morgen dringt in jede Ritze des "Budapest-

Paris-Express“, in den ich vor einer Stunde eingestiegen bin und den ich nach einer 

Stunde wieder verlassen will, natürlich nur, wenn ich nicht vorher an Erbrochenem 

ersticke, hier auf dem Klo". 

Версія перекладачки: "Draußen ist es Ende Mai, herrliches Wetter, kein Regen, 

und im Studentenviertel, wo gute Bekannte von mir, Theologiestudenten, wohnen, gibt es 

eine riesige Fete, ein riesiges, alljährliches Getümmel, das in der Nacht von Freitag auf 

Samstag beginnt und nie zu enden scheint, also natürlich endet es, aber zumindest ein 

paar Tage lang hängt an diesem Ort dichter Fuselgeruch in der Luft, der Geruch von 

Erbrochenem und Joints, den die unbeleckte Jugend von hier irrtümlich für den Geruch 

des Ungehorsams hält".  

Пропоновані зміни редакторки: "Draußen ist herrliches Wetter, Ende Mai, kein 

Regen, und im Studentenviertel, wo Bekannte von mir, Theologiestudenten, wohnen, 

findet eine Riesenfete statt, wie jedes Jahr, ein Riesengetümmel, das in der Nacht auf 

Samstag beginnt und scheint's nie zu Ende zu gehen, natürlich geht es irgendwann zu 

Ende, aber danach hängt noch tagelang der dichte Fuselgeruch in der Luft, ein Gestank 

nach Erbrochenem und Joints, den die ahnungslose Jugend hier irrtümlich für den Geruch 

des Ungehorsams hält". 
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Із загального аналізу змін та зауважень редакторки можемо зробити висновок 

про її філігранне чуття мови, відчуття атмосфери оригіналу й авторського тону та 

розуміння того гіпотетичного впливу на читача, який би відчувався, якби цей твір 

був написаний німецькою мовою. Тобто редагуючи текст, посилюючи експресію 

("запах" − "сморід") або послаблюючи її ("herauskriechen" − "verlassen"), іноді 

випускаючи зайву інформацію задля ритму ("в ніч з п'ятниці на суботу" − "в ніч на 

суботу"), формулюючи речення плинніше (як у кінці першого уривку) або ж 

логічніше (як на початку другого уривку: "на вулиці чудова погода, кінець травня", а 

не навпаки), редакторка робить мовлення більш природним та пластичним. На нашу 

думку, не в останню чергу саме мова перекладених і виданих у "Suhrkamp" творів 

стала важливим чинником успіху цих перекладів.  

К. Раабе вважає, що "редактор працює з текстом глибше, ніж перекладач", а 

коли перекладена книга потрапляє до рук літературного редактора, "починається 

нова робота над оригіналом": літературний редактор відслідковує цілісність у 

створенні образів, композицію твору, драматургію книжки, і "в діалозі з автором 

впливає на текст", може впливати на його зміни [7]. 

Вдумлива робота над перекладами відобразилася в книзі "Танцювати з 

кайданами" ("Mit Ketten tanzen"), виданій К. Раабе у співпраці з відомою 

перекладачкою Ґ. Лойпольд [522]. Книга тлумачить переклад як мистецтво 

інтерпретації і надає слово перекладачам, музикантам, діячам театру, проводячи між 

ними паралелі: усі вони працюють над пересотворенням оригіналу, ставлячи перед 

собою важкі завдання, але створюючи ілюзію легкості. Образ перекладача, 

пов'язаного, наче кайданами, з першотвором, що мусить легко, неначе в танці, 

відтворити оригінал, можна вважати кредо літературної редакторки. К. Раабе 

працює з авторами й перекладачами над текстом до найменшої деталі, але результат 

цієї праці справляє враження легкості, плинності, природності.   

Звичайно, не всі редактори впливають на перекладені тексти та перекладацьке 

поле так масштабно, як це робить К. Раабе. За свідченнями перекладачів К. Дате, 

А. Кратохвіля, Г. Фляйшманна, інші видавництва набагато менше втручаються у 

процес перекладу. Але в деяких випадках редактор залишає за собою свободу 
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значних коректур. У наведеному нижче уривку зі статті О. Форостиної "Країна 

дітей", переклад якої здійснив Г. Фляйшманн, редактор суспільно-політичного 

часопису, де вийшов друком переклад, суттєво скоротив і ущільнив текст: 

Оригінал: "Але той-таки "студентський" Майдан установив правила, які 

визначили подальший розвиток подій. Саме там проблематизувалися не надто 

політкоректні кричалки "Хто не скаче – той москаль!" і гасло "Слава нації! 

Смерть ворогам!". Стихійно з'явилися альтернативні – "Слава раціо!" та навіть 

"Слава реінкарнації! Смерті нема!", "Хто не скаче – той Азіров!" (окремий, 

надзвичайно смішний і, на жаль, абсолютно неперекладний складник майданного 

фольклору – передразнювання жалюгідних помилок в українській Азарова). Саме 

там сформувалося ядро Громадського сектору Майдану" [693]. 

Версія перекладача: "Jener quasi "studentische" Majdan legte die Regeln fest, die 

die weitere Entwicklung der Ereignisse bestimmen sollten. Hier wurden die nicht 

unbedingt politisch korrekten Losungen "Wer nicht hüpft, ist ein Moskal" (Коментар 

перекладача: "Im Internet finden sich unterschiedlichste Erklärungen für diesen Slogan, 

jedenfalls wurde er sowohl bei Demonstrationen, als auch bei anderen Gelegenheiten, z.B. 

Siegen ukrainischer Sportmannschaften, immer wieder skandiert, während die Menge 

bzw. Sportler vor Begeisterung hüpften; "Moskal", abgeleitet vom Namen der russischen 

Hauptstadt, ist eine traditionell abwertende Bezeichnung der Russen durch Ukrainer und 

Weißrussen"), "Ruhm der Nation! Tod den Feinden!" in Frage gestellt. Spontan 

entstanden Alternativen: "Ruhm der Ratio!", "Wer nicht hüpft, ist ein Azirov!" (ein 

eigenes, ungemein lustiges, aber leider absolut unübersetzbares Kapitel der 

Majdanfolklore sind die vielen Parodien auf die jämmerlichen Fehler, die Azarov 

macht, wenn er Ukrainisch spricht). Hier bildete sich der Kern des 

zivilgesellschaftlichen Sektors" (матеріал надано перекладачем Г. Фляйшманом).  

Версія видавництва: "Der studentische Maidan legte die Regeln fest, die die weitere 

Entwicklung der Ereignisse bestimmen sollten. Hier wurden subversive Losungen 

geprägt oder Parodien auf nationalistische Parolen. Hier bildete sich der Kern des 

zivilgesellschaftlichen Sektors"(матеріал надано перекладачем Г. Фляйшманом).  
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Хоча у цьому випадку йдеться не про художній твір, а про публіцистичну 

статтю, варто замислитися над цим редагуванням з боку видавництва, яке, за 

словами Г. Фляйшманна, зазвичай публікує версію перекладача. Редактор випустив 

лозунги й гасла, наведені авторкою статті для характеристики Майдану, з двох 

причин: їхня чужість для німецькомовного читача доповнюється неоднозначністю 

трактування. Особливо гасло "Слава нації! Смерть ворогам!" тлумачиться як 

однозначно націоналістичне. А оскільки публікація статті мала на меті окреслити 

позитивні процеси формування громадського суспільства, редакція вважала, 

очевидно, за достатнє, скомпресувати гасла в таку формулу: "Тут створювалися 

субверсивні лозунги та пародії на націоналістичні гасла", що є, по суті, оцінною 

анотацією. Як зазначалося, німецькомовна аудиторія, маючи у своєму минулому 

негативний досвід націонал-соціалізму, з великою підозрою та острахом сприймає 

все, що стосується національної ідеї, розглядаючи явища з інших культурно-

історичних парадигм та контекстів крізь призму свого власного минулого і 

комплексу вини. Тому перекладач, відтворюючи текст оригіналу, широко коментує 

зміст і значення кричалок, а літературний редактор відходить від експліцитних 

деталей, які потребують пояснення чужого контексту і можуть викликати негативне 

ставлення до подій з боку німецькомовного читача,  підкреслюючи позитивне: 

"Майдан створював пародії на націоналістичні гасла".   

Повертаючись до постаті К. Раабе, зазначимо, що вона робить більше для 

промоції української літератури, аніж цього безпосередньо вимагає її роль 

літредактора: вона стала важливою фігурою спільноти міжкультурних 

посередників. Її контакти з українськими письменниками, літературними 

організаціями, перекладачами, видавцями, літературними критиками, можна 

вважати соціальним і культурним капіталом українсько-німецького 

перекладацького поля. 

На останні події в Україні К. Раабе відгукнулася кількома ініціативами, 

найважливіша з котрих − збірка "Euromaidan − Was in der Ukraine auf dem Spiel steht" 

("Євромайдан. Що в Україні поставлено на карту?"), що з'явилася навесні 2014 р. у 

співпраці з Ю. Андруховичем. У час, коли Україна опинилася в стані інформаційної 
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війни, публікація цієї книги стала вагомим кроком до розуміння Німеччиною тих 

процесів, що відбувалися в українському суспільстві. Надавши слово українським, 

російським, західним письменникам та історикам, видавництво забезпечило 

об'єктивність викладу матеріалу, запропонувавши погляд на події з різних 

перспектив, що високо цінується німецьким читачем. Безперечно, швидка 

підготовка такого роду незапланованого видання виходить далеко за межі 

функціональної ролі літературної редакторки і є одним із найкращих зразків 

посередництва між культурами й народами. На початку 2015 р. як продовження 

публікацій про Євромайдан К. Раабе видала дві книги: "Прецедентний випадок 

України. Європа та її цінності" ("Testfall Ukraine. Europa und seine Werte") і 

"Сусідство від загрозою. Україна, Росія, Європейський Союз" ("Gefährdete 

Nachbarschaften − Ukraine, Russland, Europäische Union"), які піднімають питання про 

сьогодення та майбутнє України і Європи з огляду на війну, пропаганду, нову 

поляризацію світу і відзначають роль перекладної літератури в їх осмисленні: 

"Хто, як не вони − автори з Харкова, Києва, Івано-Франківська й 

Дніпропетровська, − допоможе нам зрозуміти заплутані шляхи пошуку ідентичності 

ледве знайомої нам країни, історія якої несподівано тісно злилася з нашою власною. 

Те, що відбувається сьогодні в Україні і в Росії, є величезним інтелектуальним 

викликом не лише для політиків, а й для всіх мислячих людей. Без емпатії, без того, 

щоб з відкритим серцем і розплющеними очима приглядатися, прислухатися, читати 

й вивчати, ми не справимося з цим викликом. То ж нехай тексти, представлені в цій 

збірці, стануть колективним листом до всіх, хто розуміє: те, що гине зараз у 

Донецьку, є частиною нашого майбутнього" [564, с. 13]. 

Такі слова К. Раабе є свідченням переплетіння в її особистості функцій 

редактора, міжкультурного посередника, експерта-міжнародника, який бере на себе 

відповідальність за образ України в німецькому просторі, зрештою й за її долю.  

За підтримку й поширення східноєвропейської літератури в Німеччині К. Раабе 

була відзначена федеральним орденом "За заслуги" ("Bundesverdienstkreuz"), її 

можна вважати "адвокатом України в Німеччині", водночас − однією з 
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найважливіших фігур українсько-німецького перекладацького поля початку 

ХХІ ст.    

На основі аналізу діяльності К. Раабе, її інтерв'ю та публічних виступів можна 

зробити такі висновки про роль літературного редактора як гравця українсько-

німецького перекладацького поля: 1) з точки зору видавництва літературний 

редактор є експертом певної літератури: саме він вибирає твір для перекладу, 

аргументує цей вибір та супроводжує переклад аж до готової версії. Його рішення 

щодо окремих явищ тексту перекладу важить не менше, аніж рішення перекладача; 

2) текст перекладу є компромісом між версією, зробленою перекладачем, 

пропозицією літературного редактора та думкою автора щодо відтворення певних 

елементів тексту оригіналу; остаточний текст перекладу народжується в діалозі між 

цими гравцями перекладацького поля; 3) рівень впливу літературного редактора на 

остаточну версію перекладу є неоднаковим у різних видавництвах і залежить від 

досвіду та визнаного статусу перекладача й редактора, а також від політики 

видавництва; 4) виведення на літературний ринок Німеччини творів "периферійної" 

української літератури було і залишається ризиковою справою, оскільки базується 

на некомерційних мотивах. Завдяки розумінню К. Раабе багатства, вартості, 

суспільної ролі української літератури та активній діяльності з її промоції 

українських письменників і Україну відкривають для себе все більше німецьких 

читачів; 5) переклади творів українських письменників мають безпосередній вплив 

на формування іміджу України на німецькомовних теренах, який великою мірою 

залежний і від бачення літературного редактора; 6) видавництво забезпечує рекламу 

й поширення перекладних творів, спираючись на символічний і соціальний капітал 

літературного редактора як найкращого знавця певного твору, при цьому  воно 

користується різноманітними стратегіями знайомства публіки з новими виданнями: 

від інформування на Інтернет-сторінках до презентацій і читань на книжкових 

ярмарках; 7) завдяки активній маркетинговій політиці видавництв на 

перекладацькому полі посилюють свої позиції такі гравці, як літературні будинки, 

бібліотеки, фундації, літературні ярмарки, які беруть активну участь у промоції 

опублікованої перекладної літератури. Вони стають місцем знайомства читачів з 
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творами, авторами, перекладачами, місцем дискусій і нових прочитань першотвору, 

адже часто долучають до презентацій музичний супровід чи театралізовані дійства. 

Саме під час таких імпрез перекладач перестає бути "невидимим", виходить на 

публіку і стає інтегральною частиною промоції перекладеного твору.     

Безперечно, роль літературного редактора сучасного видавництва як гравця 

перекладацького поля має цікаві перспективи дослідження і може стати темою 

перекладознавчих, культурологічних, суспільних студій.    

 

4.4. Образ України у дзеркалі літературних рецензій і "непомітність" 

перекладача   

Як зазначалося (див. розділ 1.3.2.), перекладена література створює певний 

канон рецепції іншої країни та її культури, образ, який вербалізується як візія 

"іншого" в критичних статтях, рецензіях, коментарях, відгуках.  

Рецензії на переклади української літератури, що виходили на німецькомовних 

теренах на початку ХХ ст. і в радянський час, активно аналізувалися та цитувалися 

українськими науковцями. Але оскільки переклади сучасної літератури лише стоять 

на порозі своїх досліджень, відгуки на них ще не були об'єктом наукового вивчення, 

хоча вони прямо характеризують рецепцію перекладеного твору цільовою 

культурою та є оцінкою роботи перекладача. 

У Німеччині майже всі великі газети ведуть рубрику "Обговорення 

літературних новинок" чи "Колонка літературного критика", де публікуються 

матеріали про нові видання, рецензії відомих критиків і коментарі до них пересічних 

читачів. Велика частина цих обговорюваних книг належить до перекладної 

літератури.  

Нами проаналізовані літературні рецензії та відгуки на переклади творів 

української літератури, коментарі до цих рецензій з боку читачів, окремі репліки в 

Інтернет-обговореннях з метою вивчення рецепції німецькомовними читачами цих 

творів і їхнього імагологічного потенціалу. Аналіз відгуків на переклади есеїв і 

романів Ю. Андруховича свідчить про те, що перекладна література спроможна 

творити імідж іншої країни, співформувати її образ, як і образ чужої культури 
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загалом та певного автора − зокрема. Окреслимо динаміку формування цих образів у 

хронологічному порядку. 

Німецькомовна публіка загалом захоплено сприйняла твори Ю. Андруховича, 

читачі стверджують, що він подає у своїх творах "легко написане, але й претензійне 

країнознавство" [577], що можемо інтерпретувати як визнання внеску письменника 

до створення образу своєї країни. Тому майже в усіх рецензіях, окрім короткого 

огляду сюжету, автори звертаються до політичних і суспільних тем, характеризуючи 

ситуацію в Україні як "складну посттоталітарну долю".  

Редакційний коментар на суперобкладинці до першої книги Ю. Андруховича 

починався так: "Україна, друга за величиною держава Європи, не представлена на 

нашій літературній карті навіть схематично" [350]. І тут же видавець пояснює, що в 

низці чудових есеїв український автор знайомить публіку з цим регіоном, де досі, 

десять років після проголошення незалежності, пролягає лінія між Європою та 

чимось іншим" [там само]. У рецензії на цю книгу відомої німецької журналістки й 

літературного критика газети "Die Zeit" І. Радіш зазначається, що Україна, власне 

кажучи, не належить до Європи, про що свідчать візи, морозні зими та вся 

"пострадянськість", і зоряна година України настала лише на Заході країни, оскільки 

в її інших частинах усе ще говорять російською; що світ мало цікавиться Україною, 

а її молода генерація авторів, які пишуть українською, − Юрій Іздрик, Назар Гончар, 

Оксана Забужко, Юрій Винничук, Тарас Прохасько − зовсім невідома за кордоном 

(565). Рецензентка не забуває згадати кліше, що Україна − друга за територією 

країна Європи і, власне, її географічний центр, але стверджує, що від розвинених 

країн Україна відстала щонайменше на 50 років [там само]. Інша рецензентка − 

відома швейцарська письменниця й перекладачка І. Ракуза − володіє набагато 

ширшим діапазоном знань про Україну й те саме приписує своїм читачам: "Ми 

знаємо, що Україна − друга за величиною держава в Європі, ми знаємо також, що на 

індустріалізованому Сході країни говорять, в основному російською, а на Заході (з 

центром у Львові) – українською. Ми чули про великого національного поета Тараса 

Шевченка, про греко-католицьку чи уніатську церкву і про те, що в буковинських 

Чернівцях, які за часів Австро-угорської монархії називалися Czernowitz, ще живе 



 

 

364 

 

купка євреїв, але перед усім ми поєднуємо з Україною Чорнобильську аварію, 

соціальну відсталість, мафіозні контрабандні оборудки, торгівлю дівчатами і тому 

подібне. До європейського дискурсу Україну ми не включаємо" [566]. 

Як бачимо, центрально- та західноєвропейський читач дещо знає про Україну, 

але ці знання обмежуються кількома загальними речами. "Остання територія" та 

друга книга А. Андруховича "Моя Європа", яка вийшла як спільний проект з 

польським письменником А. Стасюком (2004), стали, очевидно, переломним 

моментом рецепції, оскільки письменник апелює до австрійського минулого краю і 

ностальгує за європейськими цінностями, подразнюючи читача цілою низкою 

впізнаваних речей; і німецькомовна аудиторія відгукнулася на цей заклик 

замислитися над історично-географічними й культурно-мовними зигзагами спільної 

європейської світобудови. Тому й не дивно, що всі рецензенти задаються питанням: 

Яке місце займає Україна в європейському домі? Значною мірою їх спонукали до 

цього твори українського автора.  

Після публікації перекладу роману "Московіада" в 2006 р. журнал "KULTURA-

Extra" звертає увагу на те, що на літературних читаннях публіка здивовано 

зрозуміла, що вона мислить про Україну, все ще спираючись на кліше, які не в змозі 

перебороти [540]. Але тим часом в Україні відбулася Помаранчева революція, і 

преса Німеччини все більше звертається до українських сюжетів, беручи за основу 

опубліковані переклади. Серед типових тем, виокремлених нами в рецензіях та 

відгуках на перекладені твори після 2005 року, домінує критика української 

реальності, як-от "постсоціалізм, сірий і міцно пов'язаний з бюрократією, слабкою 

економікою та репресіями", але разом із тим − захоплення ідеями революції, а 

пізніше − розчарування її результатами; неодноразово піднімаються також мовні 

проблеми. Деякі дописувачі йдуть іще далі й висловлюють питання про солідарність 

з боку європейців, котрі відгородилися від України новим східним кордоном ЄС. 

Серед відгуків можна прочитати й такі: "Андрухович став за останні 15 років 

провідним інтелектуальним послом України й дав зрозуміти західним країнам, що 

європейська культура не закінчується на південному вокзалі Відня" [585] чи 

"Андрухович ще їздитиме певний час Німеччиною як неофіційний аташе з культури 
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і розповідатиме про велику невідому державу Україну, хоча б уже тому, що 

олігархічно структурована державна еліта, що все ще скаржиться на радянську 

спадщину, здається, навряд чи може займатися такими речами" [540]. 

Після публікації роману "Таємниця. Замість роману" в 2008 р. політична 

частина рецензій відобразила вже іншу реальність: Україна стала тим часом для 

більшості німців країною, "через яку проходить наш газ", як пише К.-Г. Бок у 

рецензії "Чи береже Україна таємницю?" Він уже не сумнівається, що Україна 

належить до Європи, і, як і рецензенти перших перекладів, вважає, що для пізнання 

України варто прочитати книгу Ю. Андруховича [372]. Цей дописувач робить один 

із найсерйозніших висновків, котрі стосуються української літератури, тому 

наводимо його повністю: "Коли читаєш цю книгу, виникає враження, що 

література відіграє в Україні щонайменше зовсім іншу роль, ніж тут, і що 

Європу можна зрозуміти лише з Україною. Там література була необхідною для 

виживання і змінювала суспільство" [там само]. 

Звичайно, є й критичні коментарі: "Гуцульська мішанина, домінування кліше в 

описі персонажів, забагато натяків і надлишковість пояснень, банальність описаного 

світу, що розчаровує постмодерністським фольклором" [531]. Стосовно цього 

коментаря зазначимо, що в повоєнній Німеччині звертання до фольклорних 

традицій настільки ж неймовірне, як до риторики націонал-соціалізму, тому в 

ставленні до літературних творів з фольклорними ремінісценціями ментальність 

німців та українців суттєво відрізняється. Хоча й в Україні відбувається відхід від 

традицій літератури, яка базувалася на широкій народній основі, але більшість 

українськомовних письменників та критиків глибинне відчуття зв'язку зі своїм 

народом не відхиляє. З іншого боку, авторка рецензії пише, що, наприклад, 

М. Коцюбинський зовсім невідомий поза межами України, хоча, при бажанні, вона 

могла б знайти низку його німецьких перекладів. Але, придивившись до особи 

рецензентки, можемо зрозуміти й інші мотиви критики: Ольга Мартинова − 

російська поетеса, літературний критик та перекладач, автор скандальної статті 

"Загробна перемога соцреалізму", яка живе з 90-х рр. у Німеччині і, очевидно, 

ідентифікує себе з німецькою мовно-культурною спільнотою. Серед іншого вона 
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зазначає: "Поетичні есеї автора (Андруховича) про Західну Україну, що вийшли в 

2003 р. і змалювали надзвичайно романтичний образ цієї Terra incognita, ввели нас у 

невідомий край. Раптова присутність цієї бідолашної країни в медіа в період 

Помаранчевої революції прислужилася тому, що в Андруховичеві побачили 

коментатора. Натомість роман розчаровує" [531, виокремлено мною − М.І.]. 

Дозволимо собі висловити таке спостереження: як виявилося, навіть 20 років життя 

серед представників іншої ментальності не стирають набутих у молодості 

великоруських стереотипів та світогляду. Тенденційність рецензентки помітна 

навіть у ставленні до праці перекладачки, яку вона критикує на основі кількох 

семантичних неточностей, при тому, що всі інші рецензенти високо оцінюють 

переклади З. Штьор. В інших рецензіях та статтях О. Мартинової, які стосуються 

творів М. Рябчука, антології "Zweiter Anlauf" та інших збірок українських авторів, 

зустрічаємо доволі дискусійні тези, які читачами сприймаються за чисту монету.  

У цьому взаємозв'язку варто звернути увагу, що імідж України дуже довго 

формувався саме таким чином: через фахівців з питань Росії, через власних 

кореспондентів німецьких газет, корпункти котрих знаходилися у Москві, за 

посередництвом російських письменників та крізь призму російської позиції. Саме 

тому Ю. Андрухович став для німецьких читачів справжнім відкриттям, його твори 

відокремили для них Україну від Росії, дали можливість познайомитися з не зовсім 

чужою, але водночас − інакшою культурою європейського народу. 

На жаль, рецензенти доволі часто звертають головну увагу лише на 

проблематику твору й створювані образи, обмежуючись згадкою про те, що твір 

вийшов у перекладі; прізвище перекладача літературні критики називають не 

завжди. Аналізуючи зміст, стиль, мову твору, більшість критиків апріорі вважають, 

що перекладач відтворив їх вірно, оцінюючи переклади безвідносно до оригіналу. 

Так, щодо авторського стилю Ю. Андруховича переважають позитивні коментарі: 

"чудові поетичні формулювання", "віртуозна мова", "читаєш з насолодою", 

"магічний реалізм українського карбунку" ("Дванадцять обручів"); "геніально", "я 

думаю, чи не почати вчити українську мову, заради Андруховича" ("Таємниця"). 

Високо підносячи майстерність, віртуозність автора, більшість дописувачів не 
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задумуються над тим, що вони, власне, мають справу не з авторським мовленням, а 

з мовленням перекладача.  

 Тобто в суспільстві існує певна довіра до офіційно опублікованого перекладу і 

– відповідно – до роботи перекладача, але про талант / зусилля / здобутки 

перекладача рецензенти висловлюються досить скупо, вживаючи на похвалу такі 

типові вирази, як "flüssig, gut lesbar" ("плинний, легко читається") або "in guter 

Übersetzung" ("у хорошому перекладі"). Таким чином перекладач стає медіумом при 

створенні образу іншомовної літератури, культури, країни, залишаючись не 

поцінованим читацькою і літературознавчою аудиторією, практично, "непомітним". 

І лише в 10-15% рецензій і трохи частіше − у читацьких відгуках праця перекладача 

характеризується одним-двома реченнями, наприклад, так: "Не маємо права не 

похвалити перекладача, оскільки вміле відтворення мовного розмаїття й 

непоодиноких випадків гри слів зі слов'янської мови німецькою є, безсумнівно, 

справою майстра" [484] або: "Варте похвали відтворення мовного різноманіття та 

гри слів, ця книга, як мовний феєрверк, свідчить про літературну геніальність, 

поетична гра слів вимагала надзвичайної мовної вправності насамперед від 

перекладачки Забіни Штьор" [533]. 

Суспільну справедливість стосовно роботи перекладачів відновлює премія, 

якою в Німеччині нагороджують кращі переклади. Таку відзнаку − премію ім. 

Йоганна Гайнріха Фоса (Johann-Heinrich-Voß-Preis für Übersetzung) отримала в 

2014 р. перекладачка творів Ю. Андруховича Забіне Штьор.  

  

4.5. Сучасний перекладач перед викликами постмодернізму (З. Штьор)  

Забіне Штьор (нар. 1968 р.) стала німецьким голосом Ю. Андруховича в 

2005 р. Вона вивчала славістику, східноєвропейську історію й публіцистику, а 

перебуваючи в Україні на дипломатичній роботі як керівник відділу преси в 

Посольстві Німеччини, вивчила українську мову. Завдяки мовній практиці у Львові 

познайомилася з молодою літературною сценою, зацікавилася перекладом і 

запропонувала видавництву "Suhrkamp" свої послуги. З-під її пера вийшли 

переклади не лише творів Ю. Андруховича, але й С. Жадана та Л. Дереша ("Kult"). 
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Критики, перекладознавці та читачі задоволені високим рівнем її перекладів, а 

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" дала їм найвищу оцінку − "блискучі" [588, с. 52]. 

Звичайно, вихід творів Ю. Андруховича на німецькомовну культурну сцену 

дається перекладачам украй важко з мовних та позамовних причин. Письменник, як 

яскравий представник постмодернізму, має надзвичайно виразний авторський стиль 

[327]. Питання про індивідуальний стиль Ю. Андруховича, котрий ставить виклик 

перед перекладачами, неодноразово піднімалося ще на етапі підготовки перекладів. 

З цієї точки зору цікаво навести такий коментар К. Раабе, зроблений у 2003 р.: 

"Проблемою було насамперед знайти перекладачів, адже є лише дві-три особи, які 

перекладають з української на німецьку […] У мене, як у редактора, виникало 

страшенно багато запитань: щодо імен, географічних назв, натяків, асоціацій, 

літературних цитат. Автор відповідав на них електронною поштою […] Усі ці 

примітки ми помістили після текстів"  [244].  

Аналізуючи переклади З. Штьор, зазначимо, що вона дає раду надскладним 

перекладацьким завданням, комбінуючи перекладацькі рішення в кожному 

окремому тексті. Порівняно з раніше аналізованими перекладами А.-Г. Горбач та 

А. Вольдана, переклади З. Штьор більше орієнтуються на цільову аудиторію, через 

що перекладачка змушена миритися з певними лексичними чи культурологічними 

втратами заради збереження авторського стилю та забезпечення розуміння ідейно-

семантичної канви творів. 

Як приклад, наведемо деякі рішення з перекладу роману "Московіада", твору, 

котрий містить усі пласти лексики − від високо-поетичного до вульгарного. Впадає 

в очі, що, незважаючи на орієнтованість на цільового читача, ця широка палітра 

стилю Андруховича прочитується і в тексті перекладу, який не засвідчує суттєвих 

відхилень від оригіналу на всіх мовних рівнях, зберігає ритм першотвору і 

пом'якшує чужість: 

Оригінал: "Живеш на сьомому поверсі, стіни кімнати завісив козаками й 

діячами ЗУНР, з вікна бачиш московські дахи, безрадісні тополині алеї, 

Останкінської телевежі не бачиш – її видно з кімнат, розташованих по другий бік 

коридору, – але близька її присутність відчувається щохвилини; випромінює щось 
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дуже снодійне, віруси млявості та апатії, тому вранці ніяк не можеш прокинутися, 

переходиш з одного сновидіння в інше, ніби з країни в країну" [668, с. 5]. 

Переклад: "Du bewohnst ein Zimmer im siebten Stock, die Wände vollgehängt mit 

Kosaken und Staatsmännern der Westukrainischen Volksrepublik; vor dem Fenster 

die Dächer Moskaus und freudlose Pappelalleen; den Fernsehturm von Ostankino sieht 

man nur von den Zimmern auf der anderen Seite – aber du spürst seine Nähe; er strahlt 

etwas einschläferndes aus, Viren der Kraftlosigkeit und Apathie, deswegen wachst du 

morgen einfach nicht auf, wanderst von Traum zu Traum, von Land zu Land" [697, с. 7]. 

У перекладі експліковано абревіатуру ЗУНР, відтворено асиндетон та 

структуру складного речення, очевидно, задля ритму та образної виразності 

випущено формальний маркер порівняння.  

Чужість оригіналу, що проявляється у власних назвах і етнонімах,  

відтворюється транскрипцією: "хтось із чеченів […] відмагуляв учора в ліфті 

спорторга Яшу" − "einer der Tschestchenen […] dem Sportorg Jascha im Lift die 

Fresse poliert hat", "у вівторок починається сесія Верховної Ради" − "am Dienstag die 

Sitzungsperiode der Werchowna Rada beginnt" [697, с. 9] або: 

Оригінал: "Володарю й Управнику Руси-України, Великий князю Київський і 

Чернігівський, королю Галицький та Володимирський, Господарю Псковський [...]. 

Козаків Донських, Бердянських та Криворізьких Гетьмане й Покровителю, Гуцулів і 

Бойків Невсипущий Вівчарю" [668, с. 9]  

Переклад: "Herr und Herrscher über die Rus'-Ukraine, Großfürst von Kiew und 

Tschernihiw, König von Galizien und Wolhynien, Gebieter von Pskow […] Hetman 

und Beschützer der Don-, Berdjansk- und Krywyj-Rih-Kosaken, Rastloser Hirte der 

Huzulen und Bojken" [697, c.13].  

Оніми, що вже вкоренилися в німецькомовному просторі (Kiew, Galizien) 

відтворюються традиційно, інші (Krywyj-Rih) − відповідно до норм української 

вимови. Характерна атмосфера роману, створена реаліями, передається частково. 

Лінгвоетнокультуреми перекладачка або зберігає у вигляді транскрипції, або 

пояснює у примітках, або комбінує, вставляючи цю реномінацію в канву тексту: 
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Оригінал: "ці неповторні голоси коридорні кажуть щось один одному, 

схрещуються, перетинаються, злягаються, вони повідомляють, що закипів чайник, 

наспівують "несыпьмнесольнарану", цитують Висоцького (Жванецького), 

запрошують когось на сніданок, інформують" [668, с. 6] 

Переклад: "diese unwechselbaren Flurstimmen sprechen miteinander, überkreuzen 

sich, durchschneiden sich, dringen ineinander ein, sie verkünden, dass das Teewasser 

kocht, singen „soeinmannsoeinmann", zitieren, Wyssozki (Schwanezki), laden 

jemanden zum Frühstück ein, teilen mit" [697, c. 8-9]. 

У цьому уривку текст перекладу виявляє прагматичну адаптацію − заміну назви 

радянського поп-хіта кінця 80-х на популярний німецький шансон кінця 70-х, разом 

з тим, транскрибовані прізвища співака й гумориста залишаються ознаками чужого. 

Деякі реалії перекладачка відтворює, пов'язуючи їх із гіперонімом: "Двійко 

маленьких негритосів заводять попід руки сліпого старця-бандуриста" [668, с. 10] − 

"Ein Mohrenpärchen führt einen alten, blinden Banduraspieler herein" [697, c.14]. 

Для реалій, що маркують соціальний колорит, добираються експлікативні 

відповідники: "І це не нове, Великий князю мій, все одно комуняків не 

перевершите" [668, с. 9] − "Auch das ist nicht neu, großer Fürst, den Sowjetbonzen 

könnt ihr das Wasser ohnehin nicht reichen" [698, c. 14]. Інтернаціональні радянізми 

транскрибуються ("das ZK"), а промовисті імена перекладаються задля відтворення 

їх внутрішньої форми ("Арнольд Горобець" − "Arnold Spatz") або передаються 

комбіновано − з прозорою німецькою внутрішньою формою та українськими 

афіксами ("мусор Голосраченко" − "Polype "Nacktarschuk"). 

Чужість оригіналу, що проявляється у стилістично маркованій заниженій 

лексиці, передається лексикою низького стилю й у перекладі: "І пішли вони всі" − 

"Die können mich alle mal", "відмагуляв" − "die Fresse poliert hat". Але частина 

ненормативного лексикону Ю. Андруховича – діалектизми й розмовні елементи − 

передаються нейтральними одиницями: "Виповз із ліфта і покатуляв" − "Kroch aus 

dem Lift und zog los"; "Камандір", – сказав хлопчина, – вибач, що так пізно. Але я 

дуже хочу горілки". [668, с.19] − "Chef", sagte der Junge, "sorry, dass ich so spät dran 

bin. Aber ich brauche Wodka" [697, с.30]. 
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Там, де Ю. Андрухович використовує фігури умовчання, щоб уникнути 

написання непристойного слова, яке все ж прочитується по першій чи першій та 

останній літерах, у перекладі стоять повні слова, це можуть бути як нейтральні 

лексеми або слова розмовного стилю, так і пейоративна лексика: "Знаєш, як по-

еспанськи буде х(...)?" − "Weißt du, was Schwanz auf Spanisch heißt?"; "гепнувся, чи 

як би сказав поет Єживікін, й(...)нувся" − schlug lang hin, oder – wie der Dichter 

Jeschewikin ausdrücken würde – "kackte ab". 

Елементи високого стилю, архаїзми, слов'янізми, які Ю. Андрухович вживає з 

метою сатиричного змалювання образів, передані в перекладі еквівалентними 

архаїзмами, за допомогою застарілого написання слів, канцеляризмів, 

неправильного порядку слів та неправильного граматичного керування: "Хтів би-м, 

– каже Олелько Другий, – лем през які поступовання?"; "То не муч же ня і 

повідай, през які такі поступовання?" [668, с. 9] − "Des möchte ich wahrlich", 

antwortet Olelko II, sag an, gebaut auf welche Thaten?"; "Dann tu mir endlich kund, 

gebaut auf welche Thaten? [697, с.14]. 

Відтворення образів оригіналу також зазнає адаптивних стратегій: "Потрапити 

до Москви, де генералів […] – як гівна!" − "Nach Moskau, wo es Generäle […] gibt 

wie Fliegen auf dem Misthaufen!". У цьому  прикладі стійке порівняння передається 

за допомогою створеного перекладачкою метонімічного перенесення. 

У кінці книги подано авторські примітки – очевидно, зроблені письменником 

спеціально для німецькомовного читача, де пояснюються реалії, дається інформація 

щодо згадуваних осіб чи експлікуються ремінісценції.  

Так само стратегія адаптації чужості функціонує і в інших перекладах, 

наприклад, у книзі Ю. Андруховича "Таємниця. Замість роману": де автор подає 

пояснення історично-культурного тла роману: 

Оригінал: "Ми звали його вуйком Евг'еном (саме Евг'еном, не Євгеном − 

точнісінько як Маланюка)" [670, с. 16-17]. 

Переклад: "[…] den wir Ohm Evgen nannten (Evgen, und nicht Jewhen − genau 

wie Malanjuk)" [698, с. 17].  
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Прикінцевий коментар: "Dichter und Essayist der ukrainischen Emmigration, 

stammt aus den Steppen des Südens; führende Persönlichkeit der sogenannten Prager 

Schule der ukrainischen Poesie der Zwischenkriegszeit"  [698, c. 385]  

або: 

Оригінал: "Він походив з Богодухова на Слобідській Україні і військовий 

вишкіл здобув у царській армії. До Чехо-Словаччини його занесло, як і безліч інших 

емігрантів з УНР, після остаточної поразки Петлюри" [670, с.17].  

Переклад: "Er stammte aus Bohoduchiw in der Sloboda-Ukraine und hatte seine 

militärische Erziehung in der zaristischen Armee erhalten. Wie viele Emigranten aus der 

Ukrainischen Volksrepublik hatte es ihn nach der endgültiger Niederlage Petljuras in die 

Tschechoslowakei verschlagen" [698, c. 18]. 

Коментар: "Sloboda-Ukraine − Region im Osten der Ukraine mit dem 

Verwaltungszentrum Charkiw. Ukrainische Volksrepublik − 1917 in Kiew ausgerufener 

unabhängiger ukrainischer Staat unter Führung einer sozialdemokratischen und 

sozialistischen Regierung, der 1920 aufhörte zu existieren, und zwar in Folge eines 

ungleichen Kampfes an gleich mehreren Fronten (gegen die "roten" und die "weißen" 

Russen, die Entente, die Deutschen, die Anarchisten). Petljura − wichtiger Amgsträger 

der ukrainischen Volksrepublik, zeitweise militärischer Oberbefehlshaber (Otaman) und 

Führer des sog. Direktoriums" [698, c. 385]. 

У такий спосіб німецькомовний читач має змогу отримати, окрім самого 

роману, історично-культурний огляд країни походження першотвору, що редукує 

його чужість. Такі коментарі підтверджують тезу, що перекладацькі рішення, які 

можна спостерігати в опублікованому сучасному перекладі, варто розглядати не як 

вияв стратегій перекладача, а як результат домовленості між автором, перекладачем 

та літературним редактором / видавцем. Їх аналіз дає можливість простежити лише 

загальні тенденції перекладу в літературному трансфері між певними двома 

лінвокультурами й отримати загальне уявлення про особистість перекладача, але не 

дозволяє використовувати будь-які статистичні дані про його перекладацькі 

стратегії й тактики.  
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Серед загальних стратегій важливим є рішення щодо відтворення елементів 

інтертекстуальності, які є однією з домінант індивідуального стилю автора. 

Оскільки твори Ю. Андруховича перенасичені цими елементами, розпізнати алюзії / 

ремінісценції / пародії для перекладача є нелегким завданням, не кажучи вже про 

їхню можливу закоріненість у картину світу носія вихідної культури. Питання про їх 

відтворення залишається відкритим і для теоретиків перекладознавства, бо вже при 

вказівці на існування алюзій втрачається частина їхніх функцій, а при поясненні 

перекладачем інтенції автора текст перекладу позбавляється стилістичного, 

естетичного й інтелектуального ефекту. Розглянемо приклад: у наведеному нижче 

уривку представникові української культури одразу впадає в очі відсилання до 

поезії "Садок вишневий коло хати": "Шумлять платани у нічних сутінках, блимають 

свічки, дзвонять монастирі, співають ідучи дівчата" [668, с.10] − "In der 

Dämmerung rascheln die Platanen, die Kerzen flackern, Klosterglocken läuten, Mädchen 

ziehen singend vorüber" [697, c. 16]. Декому, можливо, згадається пісня на слова 

Т. Василька "І так мені вже затишно": "У ніжно-синім вечорі / Шумлять платани 

весело, – / І за всіма законами / Щасливі ми закохані". 

У перекладі розкривається ремінісценція з поезії Т. Шевченка, дається коротка 

інформація про його особу та німецькі переклади його твору: "Mädchen ziehen 

singend vorüber: Zitat aus einem berühmten Gedicht des ukrainischen Nationaldichters 

Taras Schewtschenko (1914-1861), unter dem Titel „Dorfidylle" oder „Abend" 

verschiedentlich deutsch publiziert (Sadok wyschnewyj kolo chaty – Kirschengarten bei 

der Hütte)" [697, c. 16].  

Отже, ремінісценція починає виконувати для німецького читача просвітницьку 

функцію, але з накопиченням таких приміток перетворює їх на науково-популярний 

додаток до художнього тексту. М. Ткачівська, розглядаючи деякі примітки 

перекладу, пов'язані з відтворенням інтертекстуальності, закидає перекладачці 

З. Штьор недостатність пояснення деяких авторських алюзій, наприклад, щодо 

Залізного Фелікса, Вані Каїна чи "єдиної і неділимої Росії" [299, с. 252-253; с. 256]. 

На наш погляд, бажання розкрити всі приховані посили автора знищує як експресію 

тексту, так і насолоду читача від того, що йому вдається зрозуміти завуальовані 
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смисли твору, у тому числі й інтертекст. З іншого боку, відчуття необхідності 

додаткових пояснень привело Н. Набокова до створення понад тисячі сторінок 

приміток до його прозового перекладу "Євгенія Онегіна". Тому вибрані 

перекладачкою, автором та літературною редакторкою стратегії відтворення 

інтертекстуальності в "Московіаді" вважаємо "золотою серединою" між 

експлікацією прихованих цитат за допомогою введення "як сказав…", поясненнями 

в примітках та ігноруванням маркерів інтертексту. У такий спосіб, створюються 

певні точки дотику між своїм і чужим, які іноді стають майстерними знахідками 

перекладачки. Наприклад, для фольклорно-поетичного образу української культури 

вона віднаходить аналогічний за змістом та формою образ, складений із німецького 

"дроздиця" та англійського "дівиця": "Є дві жінки з глибинних і рівновіддалених від 

Москви Росій. Дві зегзиці-лебедиці" [668, с. 7] − "Zwei Frauen aus zwei tiefsten und 

von Moskau gleich weit entfernten Ruslanden. Zwei Amseln-Damseln" [697, c. 10]. 

Справді нестандартне рішення знайшла перекладачка для поетичної вставки 

твору, котра базується на грі слів:  

За что, Прибалтика, скажи, 

Святую Русь так ненавидиш? 

Замри, Эстонь! Литва, дрожи! 

Ты русский х(...) еще увидишь! 

Але слово "х(...)" чомусь від руки 

перекреслене, і над ним написано 

слово "меч", потім і воно 

перекреслене, і над ним написано 

"танк" [668, с. 13]  

Warum nur Baltikum, laß wissen 

Du hassest uns so ohne Not? 

Solln Letten, Esten sich verpissen! 

Sonst fickt euch Russland einfach tot! 

Das Wort "fickt" war von Hand 

durchgestrichen, darüber das Wort 

"sticht" geschrieben, auch dieses 

durchgestrichen und durch "schießt" 

ersetzt [697, c. 20-21]. 

У цьому уривку збережені всі інваріанти оригіналу: зміст, рима, гра слів, 

логічна градація, вульгаризм. Три іменники, на яких побудований образ, замінено 

відповідно трьома дієсловами. 

У романі Ю. Андруховича "Перверзія" мовну гру й інтертекстуальність можна 

вважати стилістичними домінантами, які забезпечують твору "карнавальність". 

Автор вплітає в текст цитати й вислови різними мовами, подаючи їх в оригіналі 
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латиницею та пояснюючи (перекладаючи) у виносках. У перекладі ця чужість 

зникає, якщо йдеться про німецькомовні вставки, хіба що перекладачка робить 

невеликі відступи, передаючи в такий спосіб синтаксичну некоректність 

висловлювання: 

Оригінал: "Із запрошення випливало, що певна установа меценатського ґатунку 

дуже хоче бачити його своїм стипендіятом, тож пропонує повне забезпечення 

тривалістю у три місяці з житлом неподалік Мюнхена, зовсім поруч із Альпами, 

schöne Umgebung, п'ятсотлітня традиція пива, […], інкрустований клавесин для 

вправляння в добре темперованій музиці, чуйний догляд, bayrische Spezialitäten, 

[…] музеї, музеї, ja-ja, eine gute Idee, jo-jo, eine Starnberger See, und eine feine 

Blechmusik, und meine kleine Nachtbumsik, und Hofbräuhausl, und Nazi-raus" 

[669, с. 20].  

Переклад: "Der Einladung war zu entnehmen, dass eine gewisse Einrichtung 

mäzenatischer Natur ich als Stipendiaten zu begrüßen wünschte, für den gesamten 

Aufenthalt von drei Monate eine Unterkunft unweit Münchens zur Verfügung stellte, in 

der Nähe der Alpen, schöne Umgebung, fünfhundertjährige Brautradition, […], ein 

intarsienverziertes Klavier zum Üben wohltemperierter Musik, aufmerksame Fürsorge, 

bayrische Spezialitäten, […] Museen, Mu-se, ja-ja, eine gute Idee, jo-jo, eine Starnberger 

See, und fein Blechmusik, und klein Nachtbumsik, und Hofbräuhausl, und Nazi-raus" 

[699, с. 20].  

До останнього уривку і автор, і перекладачка дають пояснення, що це "набір 

німецьких виразів, запозичений видавцем із поштової картки" (у перекладі − 

"поштових карток", що виглядає реалістичнішим).  

Переклади та пояснення Ю. Андруховича у виносках оригіналу дають читачеві 

додаткові знання про чужі культури та вводять у світ чужих мов. Так, напр., автор 

пояснює переклад прізвища своєї героїні: "Німецьке прізвище Різенбок можемо 

перекласти як Цапище" [669, с. 30]. Звичайно, така експресивна інформація в 

перекладі втрачається. Так само і в наступному прикладі:  

Оригінал: "І я розумію так, що то їхнє божество, божище, божисько, – ліпше 

сказати, якийсь чи то пітекантроп, чи будда, чи німецький філософ-матеріяліст, він 
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же Сторож Германійської Брами, або ж Еґір, Ґрунґнір і Фафнір, вартовий заклятого 

саду" (виноска: "персонажі давньої германської міфології: Егір – морський велетень, 

Ґрунґнір – велетень-розбишака, Фафнір – дракон, сторож священного золота") [669, 

с. 32]. 

Переклад: "Und ich denke mir, dass das ihre Gottheit ist, ihr Jokus oder was, 

irgendein Steinzeitmensch oder Buddha oder deutscher Philosoph des Metarialismus, alias 

Wächter des GERMAN TOR, alias Egir, Gungnir und Fafnir, Bewacher des verbotenen 

Gartens" [699, c. 34]. 

Цікаво, що авторське потрійне наростаюче повторення в перекладі має 

конотацію спадання, морфологічна система німецької мови не володіє таким 

багатим арсеналом словотвірних засобів для розрізнення іменників за розміром чи 

ставленням мовця, як українська, тому похідних від лексеми "божество" в 

німецькому узусі не засвідчено. У цьому випадку говоримо про емоційний зсув. 

Водночас емоційні зсуви перекладачка компенсує, збільшуючи кількість 

стилістично маркованої лексики в інших реченнях: "О, курва, такі мудрі думки, що 

сам собі немилий!" [669, с. 27] − "Scheiße, ich rede so obeschlau daher, dass es mich 

selber ankotzt!" [699, c. 30]. Можемо спостерегти, що на одну пейоративну лексему в 

реченні оригіналу припадають дві пейоративні лексеми в тексті перекладу й одна 

лексема розмовного стилю з додатковою конотацією надмірності (obeschlau). Тому 

загалом перекладний твір має той самий високий рівень експресивності, що й 

оригінал. 

Поетичні імпровізації Ю. Андруховича відтворюються і в цьому романі 

римованими віршами, з тією ж мірою балансування на межі між іронією, еротикою. 

вульгарністю та поезією: 

А я тебе завжди, повір, люблю: 

Коли люблю, люблю й коли блюю! 

Коли складаю пісню цю свою, 

Мов соловей, що тішиться в гаю, 

То почуваюсь ніби у раю, 

Де гарні шльондри шепчуть "ай 

Und glaub mir: lieben werde ich dich weit 

und breit. 

Von solcher Liebe bin zum Kotzen ich 

bereit! 

Wenn ich die Lieder singe, gleich dem Star 

im Hain, 
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лав ю"! [669, с. 33] Fühl ich mich wieder nicht mehr so allein, 

Und schöne Huri flüstern mir “AI laf ju“ 

ein. [699, c. 36] 

Звичайно, розмір вірша чи кількість рядків не є у цьому випадку інваріантами 

перекладу, йдеться про експромт головного героя, в якому яскраве бурлескне 

освідчення в любові до Італії захоплює грою слів і несподіваними поворотами, які 

несуть основне експресивне навантаження. Подібна експресія відтворена й у 

перекладі, тому семантичні зсуви (наприклад, "соловей" − "Star")  не мають жодної 

ваги.   

На церемонії отримання премії за переклади з української З. Штьор докладно 

зупинилася на своєму досвіді роботи з романом "Перверзія", який вона визначає як 

"збірку текстів, написаних, за задумом, не одним пером, − колекцію запрошень, 

нотаток, записів у щоденник, манускриптів доповідей, телевізійних інтерв'ю, 

лібрето опери, вірші, страшилку та протоколи, кожен уривок якого витриманий в 

іншому стилі" [607]. Відповідно, своє завдання перекладачка вбачала в тому, щоб 

відтворити цю різностильову етапажну атмосферу. Як приклад "мовних скарбів 

роману" й, відповідно, перекладацьких труднощів, вона наводить "молитву 

нелегалів" в мюнхенській квартирі та лист-запрошення, надісланий С. Перфецькому,  

важливими інваріантам цього, по суті, малозмістовного уривку, С. Штьор вважає 

ритм, характер молитви, ключові слова та натяки на "типово німецьке". Але рима й 

звукопис можуть бути відтвореними лише на основі вільного віршування. Тому в 

перекладі з'являються лексеми, яких немає в оригіналі ("walhall", "blut", "eisen"), але 

які допомагають створити звуковий малюнок молитви з німецькими вкрапленнями. 

Усі тексти С. Штьор примітні тим, що перекладачка надзвичайно тонко 

відчуває звучання оригіналу і вдало відтворює елементи фонетичного рівня 

(асонанси й алітерацію), які є важливою складовою частиною авторського стилю:   

"Was folgt, ist ein Mirakel, kein Toast! Eine ungeklärte Unklarheit, danach Ächzen 

und Krächzen, Halbflüstern, Halbplätschern, Schnattern und Knattern, das übergeht in 

Schnüffeln und Schnaufen, Rascheln und Rauschen. Wörter sind irgendwie Wörter, 
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irgendwie aber auch bloß Murmeln und Munkeln, Schlurfen, Stampfen, Dumpfen und 

Mampfen" [там само] 

Але С. Штьор підкреслює, що в першу чергу завжди сприймає текст як єдність. 

Цю настанову вона підтверджує словами головного героя роману С. Перфецького, 

який впевнений: "йдеться про текст, не про окремі знаки", адже концентрація на 

відтворенні окремих слів приводить до виникнення текстів, на кшталт згаданого 

листа:  

Оригінал: "Якщо Ви готові є засвідчити Вашу заінтересованість у 

пойменованому вижче семінарі, то просимо ухильно прибути до Венеції не пізніше 

5 березня р.б. і виступити зі Словом на одну з окреслених нище тем (об'ємність 

Вашого відчиту не мусить перевершувати 7-8 сторін машинопису компутерального). 

Вашою сталою супровідницею та допоміжницею буде ласкава пані Ада Цитрина, 

коляборантка нашої фундації, через тіло якої отсе Вам запрошення подаємо" [669, 

с. 36-37]. 

Мова цього листа, якого отримав С. Перфецький з Італії, є сатиричним 

змалюванням некоректного перекладу. С. Штьор передає це мовлення з подібними 

помилками − граматичними, лексичними, логічними:  

Переклад: "Sollten gekocht sein, interessiert am oben bezogen Seminar, verziehen 

wir Sie ausweichend, nicht posthum als 5. März A.D. in Venedig arrivieren und mit Ihr 

Wort in ein unten hingestellt Themen intelligent reüssieren (Lesung Ihr muss nicht dicker 

7-8 Seiten Komputerschrift). Ihr permanent Begleiterin und Supportöse wird seet Pani Ada 

Citrina, Kollaborateurin von Fundation, fleischig Verkörperung Ihnen selbst Einladung 

submittiert" [699, с. 39-40]. 

Перекладачка посилює некоректність завдяки відсутності узгодженості між 

іменниками та прикметниками (в оригіналі узгодження переважно правильне), 

некоректному вживанню словникових відповідників (частіше, ніж в оригіналі), 

включенню багатьох запозичень та асимільованих запозичень (відповідає 

оригіналу), і привносить додаткові сатиричні елементи, як от (Achtung: französisch!). 

Прізвище С. Перфецького, подане в оригіналі на іноземний лад ("Перфецькій"), 

звучить у перекладі ще перекрученіше ("Perfucki"), тоді як прізвище відправника 
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листа др. "Леонардо ді Хатавесела", створене Ю. Андруховичем на кшталт 

промовистої назви з прозорою українською семантикою та на основі узвичаєного 

гумористичного ставлення українців до іноземних прізвищ, перетворюється в 

перекладі на кальку із не зовсім прозорою семантикою: "Leonardo di Katenfuchtler", 

де "Kate" відповідає діалектному "халупа", а "Fuchtler" є новотвором перекладачки із 

внутрішньою формою "розмахувати" ("господарювати", "метушитися", 

"халтурити"). Але відповідно до нашого опитування німецькомовних читачів 

лексема "Katenfuchtler" не викликає певних асоціацій, окрім того, що звучить 

незвично.  

Навіть для такого типу тексту перекладач має зважити, який його складник 

важливіше зберегти: змістовий, фонетичний, ідіоматичний, експресивний, 

прагматичний., адже переклад таких творів не повинен справляти враження 

"застиглого, академічного чи манірного тексту" [607]. Для цього, за висловом 

С. Штьор, перекладач мусить "розуміти усі грані кожного слова", "заглибитися в 

першотвір і осягнути весь універсум, що стоїть за ним" [там само].  

У роботі над текстами С. Жадана перекладачка вбачає інший виклик: прості на 

перший погляд, вони приховують зворушливу ліричність. Тому головною 

перекладацькою проблемою є влучне відтворення образів з такими ж конотаціями, а 

також адекватний переклад власних назв (передусім прізвиськ), які передають в 

оригіналі цілу гаму почуттів від теплоти до трагізму. Ці переклади є також певним 

балансом між збереженням соціо-культурного колориту оригіналу та адаптацією до 

цільової аудиторії.  

Але визначити, котрі рішення прийняті перекладачкою, а котрі її колегою, з 

яким вона працює в тандемі, − Юрком Дуркотом, котрі підказані літературним 

редактором, а котрі запропоновані автором – неможливо. У своєму інтерв'ю щодо 

співпраці із З. Штьор у процесі перекладу Ю. Андрухович зазначає, що іноді доля 

проблемних місць вирішувалася шляхом довгих обговорень та взаємних поступок 

(власне інтерв’ю, записане 04.06.2014). Те саме відбувається у співпраці 

перекладачки з літературною редакторкою К. Раабе (У своїй промові з нагоди 
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вручення премії за кращі переклади З. Штьор дякує К. Раабе, Ю. Дуркоту, 

С. Онуфрів за поради й допомогу в процесі перекладу [607]). 

Уже кілька років З. Штьор перекладає твори С. Жадана разом з українським 

журналістом та перекладачем зі Львова Юрієм Дуркотом. Завдяки цьому тандему 

з'явилися "Депеш Мод" (2007), "Гімн демократичної молоді" (2011), 

"Ворошиловград" (2012) (у німецькому перекладі − "Die Erfindung des Jazz im 

Donbass"). За останній твір у жовтні 2014 р. автор та перекладачі отримали премію 

"Brücke Berlin", якою нагороджуються письменники та їхні перекладачі за видатний 

твір із Центральної та Східної Європи. Відзначаючи заслуги перекладачів цього 

твору, організатори вказали на "майстерність відтворення діалогічного й ритмічного 

тону роману з його розмовним стилем, гумором та мовною грою", на те, що "текст 

не втратив легкості при перекладі й дорівнявся оригіналові" [396].  

Не дивно, що цей твір отримав високу оцінку саме в той час, коли раніше 

невідомий Європі Донбас став для неї точкою болю та перегляду своїх стереотипних 

уявлень про інші культурні простори. Це й зазначалося при оголошенні премії: 

"Своєю творчістю С. Жадан пробуджує до життя цю останню забуту територію 

Європи і в такий спосіб по-новому висвітлює сучасні конфлікти" [там само]. Тому 

не дивно, що, починаючи з кінця 2013 р., С. Жадан і Ю. Андрухович, були тими 

авторитетними голосами, до яких прислуховувалися німці, що хотіли зрозуміти 

українські події. Їх запрошували на дискусії, цитували, їхні свідчення конкурували з 

висловлюваннями політиків. Такий сплав літературної та публічної / політичної 

ангажованості українських письменників у Німеччині заради представлення України 

став можливим не в останню чергу завдяки перекладачам їхніх творів. З цього 

приводу З. Штьор висловилася під час вручення премії ім. Йоганна Гайнріха Фоса 

так: 

"Те, що журі вирішило відзначити мої переклади з української, тішить мене 

саме тому, що завдяки цій відзнаці було привернуто увагу до української 

літератури і до самої України. Звичайно, зараз не бракує згадок про Україну […], 

немає й дня, коли до нас не приходять сумні звістки з Києва, Харкова, Одеси, 

Маріуполя чи з Криму, не кажучи вже про Слов'янськ чи Донецьк. Не минає 
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жодного тижня, коли в ток-шоу не зустрічалися б ті, "хто розуміє Росію", з тими, 

кого називають "експерт по Україні". Але відкритим залишається питання, 

наскільки ми справді розуміємо Україну, зрештою, як і Росію, їхні культури й 

менталітети, і множину я вживаю свідомо [...] Бракує не повідомлень і дискусій про 

Україну, бракує розуміння цієї країни, яка подарувала Європі 2004 року мирну, 

барвисту Помаранчеву революцію і яку ми залишили наодинці з її корупцією, 

бандитськими кланами, з її радянською спадщиною і з її сусідкою Росією [...] Я 

думаю, література й письменники можуть нам допомогти зрозуміти цю країну. 

Література дає можливість ширше бачити різноманітність і багатство, трагічне й 

комічне, розуміти доленосне. Вона може вберегти нас від того, щоб бачити лише  й 

виключно "країну в крові" [...] Мені випало велике щастя перекладати двох 

найважливіших сучасних українських прозаїків і поетів, друзів, однодумців, і все ж 

− антиподів: Юрія Андруховича та Сергія Жадана. [...] Між Андруховичем і 

Жаданом пролягли не лише 14 років, майже покоління, і понад 1300 км території, 

але й багато "кордонів", які начебто існують в Україні: кордон Австро-Угорщини, 

уявна межа Просвітництва, Дніпро як межа з "Диким полем", кордон з так званим 

"русским миром", постульованим і дефінованим Путіним. [...] Андрухович і Жадан: 

обидва − українські автори (обидва пишуть українською), обидва відкривають нам 

горизонти, що дають можливість пізнати Україну як суб'єкт культури й 

історії" [607, виокремлено мною − М.І].   

Цей виступ красномовно характеризує мовну особистість З. Штьор як 

координативного білінгва з усіма ознаками полікультурності: перекладачка не лише 

вільно володіє українською, відчуває тонкі нюанси мовлення українських авторів, 

але й прекрасно орієнтується в українській культурі, історії, у проблемах сучасності, 

їй близький український менталітет і світогляд українця. Мотиви й настанови її 

перекладацької діяльності визначаються метою не лише познайомити 

німецькомовну аудиторію з українською літературою, до чого прагнули перекладачі 

старших поколінь, а сприяти глибокому й диференційованому пізнанню й 

розумінню України в її культурній різноманітності.    
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4.6. Перекладач і політичний контекст (К. Дате) 

Із молодого покоління перекладачів особливо виокремимо Клавдію Дате 

(Claudia Dathe, нар. у 1971 р.), яка студіювала перекладознавство (російську й 

польську мови) у Ляйпцизі, Кракові та П'ятигорську. Працюючи в Україні лектором 

німецької мови від Німецької служби академічних обмінів, вона опанувала 

українську й захопилася українською літературою, зайнялася перекладацькими 

проектами, зав'язала контакти з численними представниками української культурної 

сцени. Її можна вважати першим професійним гравцем українсько-німецького 

перекладацького поля, не лише за спеціальною освітою, але й через домінування в її 

діяльності планомірної промоції української літератури в Німеччині. Завдяки її 

діяльності в Німеччині вийшли окремими книгами твори С. Жадана "Історія 

культури початку століття" (2006), "Anarchy in the UKR" (2007), "Відсоток 

самогубств серед клоунів" (2009), "Біґ Мак" (2011), Т. Малярчук "Говорити" 

("Neunprozentiger Haushaltsessig", 2009), "Звірослов" ("Von Hasen und anderen 

Europäern: Geschichten aus Kiew", 2014), у збірках і часописах − твори 

С. Андрухович, О. Ірванця, Г. Крук, О. Ушкалова, В. Неборака  та ін., в Австрії − 

роман М. Матіос "Солодка Даруся" (2013), а з початком протестних акцій в Україні 

наприкінці 2013 р. перекладачка активно включилася в підтримку України, 

відгукнулася низкою перекладів текстів різних жанрів, ініціювала видання збірки 

"Majdan! Ukraine, Europa" (2014) (див. розділ 4.4.2), ставши авторитетним голосом 

проукраїнських сил у німецькомовному просторі.  

Особисте знайомство й дружба з українськими письменниками, видавцями, 

перекладачами, участь перекладачки в численних літературних читаннях, круглих 

столах і дискусіях, культурних і наукових заходах, присвячених Україні, виступи на 

Лейпцизькому книжковому ярмарку спричинили те, що до думки К. Дате 

прислухаються не лише читачі перекладених нею творів, але й німецькі культурні та 

політичні діячі. Перекладачка почала відігравати у німецькому просторі роль 

експерта, знавця України. У грудні 2014 р. К. Дате стала організатором конгресу 

"Цінності й перетворення: ескізи майбутнього в культурі та громадянському 

суспільстві України, Білорусі, Молдови та Грузії", у рамках якого понад 40 
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експертів − представників культури, науки та журналістики − дискутували про 

шляхи розвитку суспільства й культури цих країн і можливості співпраці з 

німецькими партнерами. Така громадська й політична активність К. Дате стали 

логічним продовженням її перекладацьких настанов, спрямованих на об'єктивне 

представлення України та багатоманітності її культури на міжнародній арені.  

Усвідомлення того, що периферійні літератури важко виводити на літературну 

сцену великих країн лише силами одного перекладача спричинило ще одну 

соціальну функцію перекладачки: К. Дате докладає зусиль для об'єднання 

однодумців, взявши на себе роль творця міжкультурної мережі. Ця роль вилилася 

в ініціативу інституціоналізувати перекладацько-посередницьку діяльність, що було 

реалізовано створенням Спілки перекладачів української літератури "Трансліт" (див. 

розділ 4.7.), і в низку міжнародних проектів, які мають на меті об'єднати 

перекладачів різних європейських країн та виховати нове покоління перекладачів-

професіоналів. 

К. Дате ініціювала та координує проект під егідою Європейського Союзу 

"TransStar Europa: Різні культури – спільна історія: на шляху до нової Європи" 

(2013-2015), спрямований на популяризацію малих літератур та створення мережі 

культурних посередників. Учасниками проекту стали десять освітніх та культурних 

інституцій країн Європи, у тому числі Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка (кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови). Його 

метою є представлення й укорінення на ментальній карті Європи малих мов і менш 

відомих культур Центрально-Східної та Південної Європи завдяки перекладам та 

публічним заходам. TransStar Europa пропонує молодим перекладачам можливості 

для удосконалення своїх навичок художнього перекладу та навчитися менеджменту 

перекладацьких проектів. Учасники проекту працюють разом з професійними 

перекладачами над перекладами художніх творів в режимі перекладацьких 

майстерень і робочих семінарів. Результати цієї роботи побачили світ як окремі 

видання чи публікації в літературних журналах. З української перекладені твори чи 

уривки з творів Ю. Іздрика, Б. Матіяш, Л. Дереша, Л. Костенко та ін., які 

презентуються в Німеччині на літературних читаннях та подіумних дискусіях.   
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Можна з впевненістю стверджувати, що наполеглива праця К. Дате над 

встановленням контактів з українськими й німецькими культурними діячами 

(письменниками, видавцями, літературними будинками, спілками, науковцями 

тощо) і послідовне залучення до цієї мережі нових гравців підняли українсько-

німецьке перекладацьке поле на новий якісний рівень: переклади творів 

української літератури супроводжуються потужною підтримкою в 

перекладознавчому (зустрічі перекладачів, майстерні, воркшопи), маркетинговому 

(літературні читання, зустрічі з авторами, концерти українських літературних груп), 

науковому (статті, огляди, наукові проекти) та літературно-критичному плані. Як 

професійна перекладачка, К. Дате працює над розбудовою українсько-німецького 

перекладацького поля вже понад десять років, вона ділиться своїм досвідом з 

перекладачами-початківцями, керує перекладацькими майстернями та семінарами.  

Відзначимо, що К. Дате постійно осмислює труднощі й закономірності 

українсько-німецького перекладу і випрацювала для себе певний алгоритм роботи з 

текстом. Так, її праця з оригіналом передбачає детальний передперекладознавчий 

аналіз першотвору, виокремлення домінантних рис авторського стилю, пошук у 

німецькомовній літературі паралельних текстів, які були б близькими за духом, 

способом висловлювання та стилістикою до оригіналу, та виділення в цих текстах 

засобів творення образів, експресивності, ритму тощо. Це допомагає перекладачці 

при пересотворенні тексту оригіналу, водночас характеризує її стратегію як 

рівноважну орієнтацію на першотвір і цільового читача / цільову культуру. Такий 

підхід до перекладу може ґрунтуватися лише на глибоких знаннях сучасної 

німецької й української літератури, а також на філологічному хисті й досвіді. 

Осмислення проблем перекладу, аналіз переплетінь між сучасними 

літературами відобразилися і в науковій діяльності перекладачки, яка виступила 

співвидавчинею книги з теорії та практики перекладу "Zwischentexte. Literarisches 

Übersetzen in Theorie und Praxis" та авторкою ґрунтовної статті про німецько-

українське літературне поле [392].  

 

 



 

 

385 

 

4.6.1. Переклад як репрезентація "чужого": пошуки "золотої середини"  

У романі, дія якого відбувається в глухому буковинському селі в минулі 

історичні епохи, навіть український читач відчуває відтінок інакшості, а отже – 

чужості. Ця чужість проявляється не тільки в часовій відстані до подій 

сімдесятирічної давності та в регіональних особливостях прикордонного села, що 

побувало у складі кількох держав, але й у соціально-політичному та культурному тлі 

повісті, знайомому з власного досвіду лише частині читачів. Що вже говорити про 

читача німецькомовного, для якого маловідомими є і цей куточок Європи, і його 

історія, і герої, і манера оповіді. Тому більшість рецензій на книгу тематизують це 

відчуття інакшості. Серед заголовків німецькомовних рецензій привертають увагу 

такі: "Чуже, але все ж таке близьке", "Зовсім інший світ", впадає у вічі визначення 

хронотопу як "на краю світу й часу", а дійових осіб − як "дивакуватих, забобонних 

сільських жителів, які ще не зазнали впливу сучасної цивілізації", а також 

контрастне зіставлення українських сіл із німецькими, коли рецензент німецького 

радіо на основі архаїчного села, змальованого М. Матіос, робить висновок, що тут 

"люди мислять і живуть так само, як їхні предки двісті чи чотириста років тому" 

[466].  

Абсолютна більшість рецензій рясніє захопленими словами щодо самого 

роману: "Солодка Даруся" належить до найважливіших літературних творів 

сучасної України, це шедевр справжньої літератури, але одночасно й захоплюючий 

роман" [552], "видатний роман", "хвилююча книга". Хоча роман стосується 

минулого, він став для літературних критиків приводом порозмірковувати про 

сучасну Україну. 

Безперечно, зацікавити німецькомовного читача перипетіями чужої складної 

історії нелегко. Окрім того, "Солодка Даруся" М. Матіос є яскравим відображенням 

діалектного мовлення Буковини та показовим романом з точки зору змалювання 

місцевого колориту. Письменниця свідомо вводить у текст діалектизми різних 

мовних рівнів (фонетичні, морфологічні, лексичні, фразеологічні) та презентує 

високий рівень чужості навіть для українського читача з інших регіонів України. 

Сама тематика твору, авторський стиль з розлогими реченнями, часова віддаленість 
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від сучасного читача – усі ці елементи ускладнюють рецепцію твору 

німецькомовним реципієнтом. Тому виникає питання, які стратегії використовує 

перекладачка, щоб наблизити це чуже до свого читача?  

Видавництво використало для спрощення рецепції два тактичні прийоми, що 

виправдали себе у справі поширення перекладів іноземної літератури.  

По-перше, до роману подається післямова А. Куркова, уже добре знаного на 

німецькомовних теренах автора з України. Хоча письменник визнає, що історія 

цього регіону чужа для нього, він робить короткий огляд історично-політичних змін 

на Буковині. Його історичні акценти не зовсім збігаються з акцентами М. Матіос, 

але німецькомовний читач отримує уявлення про виверти історії в цьому 

багатостраждальному регіоні, маючи для цього кілька точок опори − Австрійську 

монархію, пакт між Гітлером і Сталіним, табори Трансністрії для депортованих 

євреїв. Водночас А. Курков розглядає − услід за М. Матіос − історію Дарусі у 

філософському та загальнолюдському контекстах і цим, можливо, інтригує читача.  

По-друге, у кінці книги вміщено невеличкий глосарій, в якому подаються 

пояснення українських лінгвокультурем та деяких румунських запозичень, оскільки 

мова йде про межову територію. Наявність глосаріїв у сучасних німецьких 

перекладах не є типовою, тому його функцію можна розглядати як допоміжну.  

 Перекладачка комбінує частку чужого / екзотичного та частку відомого, іноді 

одомашнюючи або нейтралізуючи, а іноді очужуючи текст перекладу. Розгляньмо 

основні перекладацькі стратегії й тактики, які проявилися в перекладі роману. 

1) Єдиною стратегією К. Дате при передачі українських власних назв є  

транскрипція, покликана відтворити місцевий колорит: "Славко" – "Slawko", 

"Семен" – "Semen", "Черемошне" – "Tscheremoschne", "Вижниця" − "Wyzhnyzja", 

"Чорногора" – "Tschornohora" [тут і далі: 687; 726]. Але при цьому виникає одна 

серйозна міжмовна проблема: авторка використовує все різноманіття системи 

українських антропонімів, тобто та сама особа називається в оригіналі різними 

пестливими чи згрубілими формами, а також похідними від прізвища чи імені 

чоловіка (рідше батька), власне, андронімами чи патронімами: "Пaрaскa 

Дaнилюковa" / "Пaрaсочка" / "Дaнилючкa" – "Paraska Danyljukowa" / "Parasotschka" / 
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"Danyljutschka". Якщо для українського читача такі форми звичні й зрозумілі як 

назви однієї особи, то німецькомовний читач сприймає їх як ідентифікацію різних 

осіб, що може зашкодити розумінню образів твору. Сама перекладачка підтвердила, 

що довго розмірковувала над цією проблемою, та все ж змінила різноманіття онімів 

на єдиний уніфікований лише для одного з головних персонажів – Івана Цвичка: 

"Іван", "Йван", "Йванко" – "Iwan". Усі решта онімів залишилися в такому звучанні, 

як вони вжиті в оригіналі. І лише головна героїня – Даруся – отримала в 

німецькомовному варіанті повне ім'я – "Darina". Це виявляється дивним та 

незрозумілим, оскільки діаметрально відрізняється від стратегії, обраної 

перекладачкою для відтворення власних назв твору. І лише інтерв'ю з 

перекладачкою та авторкою виявило, що видавництво пропонувало німецьку назву 

твору "Dascha". Очевидно, видавці керувалися принципом поміркованої чужості або 

ж ім'я "Даша" було знайомим редакторові завдяки роботі з перекладною російською 

(російськомовною) літературою. У будь-якому випадку, додаткова конотація 

пестливої форми українського антропоніма "Даруся" не прочитується німецьким 

реципієнтом, але онім "Даша" відносив би твір до іншого − російського − 

культурного простору. Тому авторка й перекладачка виступили проти такої заміни, і 

після довгих перемовин авторка, перекладачка і видавництво зупинилися на варіанті 

"Дарина" як компромісному. 

2) Оригінал твору наповнений західноукраїнськими лінгвокультуремами, 

більшість з яких є етнографізмами. Перекладачка користується різними способами 

відтворення цих маркерів територіального колориту. Так, доволі часто зустрічається 

нейтралізація, коли етнографізм / лінгвокультурема подаються за допомогою 

німецького гіпероніма: "коцик" – "Decke", "криївка" – "Versteck", "запаска" – "Rock", 

"рушники" – "Tücher". Іноді К. Дате послуговується способом максимального 

очуження, транскрибуючи реалії: "сaрдaк" – "Sardak", "писaнки" – "Pysanky", 

"кулеш" – "Kulescha", "горілка" – "Horilka", "трембіта" – "Trembita", "борщ" – 

"Borschtsch", "кептaр" – "Keptar", "мазепинка" – "Masepa-Mütze". Як зазначалося, в 

кінці книги подається словничок з поясненнями екзотизмів, але читачі часто 

виявляють його лише після прочитання книги, оскільки наявність глосарію при 



 

 

388 

 

перекладі сучасної іноземної літератури є, швидше, винятком, аніж правилом. Третя 

стратегія у відтворенні лінгвокультурем − контекстуально пом'якшене очуження, 

коли слов'янізм стає зрозумілим читачеві з контексту, наприклад: "нa весіллю 

"гуцулку" гуляє" – "auf einer Hochzeit eine Huzulka tanzen". Умовним очуженням 

можна вважати вживання слов'янізмів, які вже увійшли до словника німецької мови 

(чи то як запозичення, чи як регіоналізми), але співвідносяться реципієнтом зі 

слов'янським культурним простором: "валянки" – "Walenki", "повидло" – "Powidl".  

Іноді К. Дате вдається до дескриптивного перекладу: "троїста музика" – "Trios 

mit Geige, Zymbal und Trommel", "вишиванка" – "Hemd mit Stickerei",  який, 

зберігаючи територіальний колорит, не сприймається реципієнтом як маркер 

чужості. Трапляються випадки пояснення однієї реалії за допомогою іншої: "із 

опришківським топірцем" – "eine Axt, die noch aus der Zeit der Opryschki-Banden 

stammte". Опришки тематизувалися в німецькомовній літературі ХІХ століття; 

Л. Захер-Мазох уживав для їхньої характеристики поряд з лексемами з позитивною 

конотацією, які виражали його особисте захоплення цими "сміливими борцями", 

лексеми з негативною конотацією типу "Banden" / "Räuber", поширені в офіційній 

риториці. Але в час, про який пише М. Матіос, образ опришків на Буковині 

фіксується лише позитивно. Відповідно, ця історична реалія має в оригіналі 

позитивну конотацію. Тому відтворення дотичної реалії "опришківський топірець" 

за допомогою пояснення "Opryschki-Banden", що має негативну конотацію, свідчить 

про "офіційну" інтерпретацію зі сторони і суперечить суті української 

лінгвокультуреми з точки зору мовної картини світу героїв роману.  

До комбінованих стратегій відтворення українських лінгвокультурем належать 

випадки, коли перекладачка поєднує німецькі лінгвокультуреми з 

транскрибованими українськими:  

Оригінал: "вертaлися Михaйло з Мaтронкою з коляди додому […] цятки хат 

світилися тепер веселими вертепними звіздами; і чорніли між хатами тонкі 

вервечки колядників і мaлaнкaрів […] затрубила на тім боці чоловічa коляда 

[…], а з цього боку коляда жіноча […]; гори потрясло "Гой, дaй Боже!" [687, 

с. 107-108].  
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Переклад: "auf ihrem Heimweg vom Weihnachtsliedersingen […]. Und diese […] 

dunklen Häusertupfer leuchteten mit ihren frohen Krippensternen, wie geflochtene 

Hirtenpeitschen hoben sich die dünnen Streifen der Sternsinger und Malankary […] 

denn hüben wurde eine Männerweise auf dem Horn geblasen, von drüben wehte eine 

Frauenweise […] erzitterten die Berge unter dem Lied "Hoj, daj Bozhe" [726, S. 125-

126]. 

На основі такого перекладу німецький читач може провести певні паралелі про 

наявність в українській культурі різдвяних звичаїв, подібних до німецьких, які 

супроводжуються різдвяними піснями та мають атрибутами вертепні зорі. Проте 

невідомі (транскрибовані) лінгвокультуреми "Malankary" і назва пісні "Hoj, daj 

Bozhe" є елементами чужого. Можна вважати, що таке поєднання одомашнення з 

очуженням виконує культурологічну функцію, адже читач протягом усієї розповіді 

авторки постійно потрапляє в ситуацію підсвідомого порівняння культур. 

Подібна комбінація маркерів свого й чужого використовується перекладачкою і 

в інших випадках, наприклад:  

Оригінал: "мaмaлиґa пaрує білим димком. Ніщо тaк не любить Михaйло після 

тяжкої роботи, як гaрячу кулешу з овечою бринзою. Мaтронкa знімaє дерев'яною 

ложкою верх, клaде у виїмку бринзу, мaйже тaку сaму жовту, як кулешa, […] пори 

гaрячої мaмaлички […]" [687, с. 82].  

Переклад: "Maisbrei dampfte. Nichts liebte Mychajlo nach schwerer Arbeit so sehr 

wie heiße Kulescha mit Brynza […] legte den Schafskäse in die Mulde, der fast so gelb 

war wie der Maisbrei […] die gelben Poren der heißen Mămăligă" [726, с. 95].  

Як бачимо, авторка паралельно вживає три назви страви – українську реалію 

"кулеша", румунську – "мамалига", а також асимільовану українську демінутивну 

форму "мамаличка". Для представника західноукраїнського етнокультурного 

простору ця синонімія зрозуміла. Перекладачка скористалася німецьким 

відповідником "Maisbrei", запозичила українську реалію "Kulescha", 

транскрибувавши її, а також використала румунську реалію, оформивши її 

відповідно до румунської орфографії − "Mămăligă". Така комбінація стає маркером 

мультикультурного колориту Буковини, але, швидше за все, не гарантує 
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однозначності розуміння референта німецькомовним реципієнтом, як це було у 

випадку з іменами. 

Полікультурність західного регіону України відобразилася в оригіналу твору 

неодноразово, зокрема й в типових формах звертань. За часів румунського 

панування на Буковині між Першою та Другою світовими війнами поширення 

набуло звертання: "Пане-домнуле!", що є тавтологічним: українська й румунська 

форми вживаються паралельно. У німецькому перекладі К. Дате воно звучить так: 

"Herr Pan-Domnul", де потрійний повтор є, по-суті, визнанням того, що відтворення 

апелятивів не еквівалентами, а за допомогою запозичень є дієвим засобом 

збереження етноспецифічного колориту.  

Безперечно, українські лінгвокультуреми є екзотизмами для німецькомовного 

читача, але за умови помірного використання вони стимулюють зацікавлення 

культурою, історією, мовою іншого народу і створюють етнокультурне тло оповіді, 

виконуючи називну, стилістичні та прагматичні функції. Та якщо в тексті є значна 

кількість транскрибованих лінгвокультурем, які не підтримуються контекстом як 

джерелом побіжного тлумачення, то вони перешкоджають рецепції твору. 

3) Особливо важливими в контексті авторського задуму є, на нашу думку, не 

лінгвокультуреми із етноспецифічною домінантною семою, а реалії з політично-

історичною семантикою, оскільки їх розуміння безпосередньо пов'язане з 

розумінням проблематики твору. Відтворення таких реалій не є уніфікованим. Дещо 

переважають стратегії одомашнення: "емгебісти" – "Geheimdienster" (переклад за 

допомогою німецького аналога), "жовніри" – "Soldaten" (генералізація), які 

нейтралізують місцевий колорит. Іноді адаптація доповнюється емоційними зсувами 

і / чи роз'ясненням змісту: "носилa їсти цьому бaндері" – "diesem Partisanenschwein 

Essen gebracht". Низка історизмів залишається чужими вкрапленнями: "оунівці – 

OUN-ler (транскрипція + граматична асиміляція), "яструбки" – "Jastrubky" 

(очуження у формі транскрипції). Проте якщо лінгвокультуреми на позначення 

національного одягу чи традицій не вимагають обов'язкової прецизної уяви читача 

для успішного сприйняття тексту, то розуміння таких історизмів, як "яструбки" чи 

"оунівці", відіграє суттєву роль для рецепції замислу авторки. 
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4) Спираючись на аналіз лексико-морфологічного рівня тексту, вкажемо на 

ознаки впливу на німецькомовний переклад узусу української мови з тяжінням до 

демінутивів. Так, у німецькому тексті "Солодкої Дарусі" подибуємо досить багато 

зменшувально-пестливих форм, які б, можливо, не трапилися в тексті, якби він 

писався німецькою мовою: "іде у свій золотий сaдочок" – "Dann ging sie in ihr 

goldenes Gärtchen", "І що ти думaєш, дочко?" – "Und was glaubst du wohl, 

Töchterchen?", "Стояла старенька бабуся" – "da steht ein altes Weibchen", "мовчaзне 

дитиня" – "schweigsames Kindchen".  

Окрім традиційних способів відтворення демінутивів за допомогою суфіксів 

"chen" та "lein", перекладачка добирає ситуативні відповідники та аналоги, котрі 

використовуються в німецькій розмовній мові, відтворюючи в такий спосіб як 

прагматику, так і форму звертання: "А що'сте, бідaшко-солодaшко, доброго 

звaрили?" [687, с. 80] – "Was hat mein Spätzchen-Frätzchen denn Feines gekocht?" 

[726, с. 93]. У тих же випадках, де утворити зменшувальну форму було неможливо, а 

прагматика висловлювання вимагала пестливої конотації, перекладачка 

послуговується додатковими прикметниками, хоча їхній вибір не такий багатий, як в 

оригіналі: "Михайлюню, ішли би ви вечеряти" – "Mychajlo, Liebster, wenn Ihr essen 

kommen wollt", "срібний Михaйлику" – "Mychajlo, ein Lieber", "Анниця-бідaнкa" − 

"unser armes Ännchen". Це свідчить про спробу перекладачки відтворити поетично-

ліричну тональність авторського стилю, яка є іманентною ознакою української 

класичної літератури з її тяжінням до народно-пісенних джерел, але не притаманна 

німецькій літературі, особливо сучасній.  

5) Одним із перекладацьких викликів роману є відтворення розмовного стилю 

сільських жінок, оскільки в їхніх репліках з високою частотністю зустрічається 

пейоративна лексика, а також діалектизми, емоційно-оцінні одиниці, вигуки тощо. 

Передавати це мовлення за допомогою німецьких діалектних одиниць неможливо, 

так як це змінило б соціокультурне тло оповіді. Тому переклад засвідчує 

експресивний зсув об'єктивного порядку.  

Частину стилістично маркованих одиниць перекладено нейтральною лексикою: 

"О, що ті мaскaлі лихa межи людьми нaробили, нaй Бог боронить!" [687, с. 183] − 
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"Ach, die Russen, was die alles abgerichtet haben bei den Leuten, meine Herren!" [726, 

с. 215]. Частину ненормативних одиниць передано одиницями дещо вищого регістру 

(грубі − фамільярними, вульгарні − просторіччями): "Тaто взяв тоді свого букa, 

припрятaного нa всяк випaдок у хоромaх, і дaв Дaрусі тaкого шміру по срaці (грубе, 

діалектне), що вонa півдня відсиджувaлaся у бaрaбулинні позa стaйнею" [687, c. 16] 

− "Da hatte der Vater seinen Buchenknüppel genommen, der für den Fall der Fälle im 

Vorhaus hing, und Darina so verwamst (фамільярне), dass sie den halben Tag im 

Erdäpfelacker hinter dem Pferdestall absaß" [726, с. 19]. Частина висловлювань з 

лексикою низького стилю повністю зберігає стилістичне забарвлення: "Зaткaйся, 

зaткaлa би тя лихa годинa!" [687, с. 32] − "Halt die Klappe! (грубе) Wenn die Not dir 

doch endlich das Maul (фамільярне) stopfen würde!" [726, с. 39].  

Розглядаючи такі висловлювання з пейоративними елементами, зауважимо, що 

більшість із них відтворено за допомогою адаптації: прокльони, порівняння,  

називання зберігають свою прагматичну й стилістичну функцію, але óбрази 

частково адаптовано: "Ти, мерзо мерзеннa, приймaку дурний, безродне нaсіння, ти, 

дурню остaтний, що до тaкої сaмої дурної пристaв, ти злодію ґaліцейський, пaськудо 

паскудна" [687, с. 49] − "Du widerliches Monster, Hurensohn, verdammter, du, 

Niemandsbrut, dumm wie nur was, dass du dich an die Gestörte da ranmachst, du 

galizischer Mausehacken, du dreckiger Dreckskerl" [726, с. 58]. 

6) Подібно поводиться перекладачка і з численними фразеологічними 

одиницями, що зустрічається і в авторському мовленні, і в мовленні протагоністів. 

Яскраві й несподівані для німецькомовного читача образи вона часто зберігає, через 

що висловлювання дефразеологізується: "Думaє, що Богa зa бороду злaпaлa" [687, 

с. 124] − "Glaubt, er hat Gott am Bart erwischt" [726, с. 144]. Але такий 

поелементний переклад має творчий потенціал, деякі кальковані  прислів'я чи 

приказки звучать у перекладі як фразеологізми, хоча не засвідчені у  словниках: 

"немa щaстя змaлку, то й до остaнку" [687, с. 112] − "Wem von klein auf das Glück 

nicht lacht, dem bleibt die Unbill treu" [726, с. 131]. Таку стратегію можна також 

вважати адаптивною, адже фразеологічні одиниці зберігають свою експресивну 

функцію, але звучать в мові-рецепторі як "свої".  
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Якщо перекладачка змінює центральний образ фразеологізму, то все одно 

прагне залишитися в тому ж тематичному полі: "донькa ходить, як фірa без дишлa"  

− "seine Tochter wie ein ausgeschirrtes Pferd". Хіба лише образ оригіналу 

виявляється зовсім незвичним для цільової аудиторії або невідповідним узусу 

цільової мови. Так, модифікований авторкою фразеологізм "Черемошне тулилося у 

дідькa зa пазухою" відтворено фразеологічною одиницею з наближеним значенням 

"Tscheremoschne lag hinter den sieben Bergen". При збереженні образу "за пазухою", 

який німецькою передається як "біля грудей", відбувся б змістовий зсув, тому 

приблизний переклад зберігає загальне оцінне значення "далеко" і стилістичну 

фігуру. 

7) Зрештою, синтаксичний малюнок висловлювань оригіналу з довгими 

реченнями, паралелізмами, накопиченнями, порівняннями також є чужим для 

німецькомовного читача. Перекладачка відтворює синтаксичну складність і 

"багатоповерховість" конструкцій М. Матіос, зберігаючи ритм і розлогість оповіді, 

враження від багатства кольорів, звуків, рухів. Як приклад вдалого перекладу зі 

збереженням усіх інваріант наведемо опис весільних танців "Гуцулки" й "Гора 

маре", який дозволяє оцінити адекватність відтворення тексту як єдності: 

Оригінал: "Після несaмовитої, буйної, як п'яний чоловік, і безконечної, як 

похоронні голосіння, "гуцулки", здaтної витрусити душу не гірше, ніж нечистa силa 

чи опівнічний блуд, розтяжно-сповільненa, мaло не схлипуючa мелодія "горa-мaре" 

− це все одно, що нaглa зупинкa серця, стрибок потойбіч цього світу, чи як 

примусове нaмaцувaння нaосліп дороги до рaю і добровільний вихід із пеклa 

водночaс" [687, с. 87].  

Переклад: "Nach der unheimischen Huzulka, die stürmisch wie ein Betrunkener, 

endlos wie ein Trauergesang, wie durch finstere Mächte oder in mittelnächtlichen 

Ausschweifungen die Seele nach außen kehrt, ist die langsame und getragene, beinahe 

schluchzende Melodie der Hora Mare wie ein Herzstillstand, ein Sprung in die andere 

Welt, ein blindes Tasten nach dem Weg ins Paradies und zugleich ein freiwilliger Auszug 

aus der Hölle" [726, с. 101]. 
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Перекладознавчий аналіз роману підтверджує, що вміння перекладача знайти 

гармонію між чужістю й наближенням, правильну міру адаптації, виявляється 

важливим чинником для успіху чужомовної літератури, у тому числі української − 

на німецькомовних теренах. Результати опитування читачів роману "Солодка 

Даруся" − носіїв німецької мови − засвідчили, що перекладачка К. Дате віднайшла 

цю гармонію. Наведемо найтиповіші характеристики перекладу: "Перекладачка 

заслуговує найвищої похвали. Вона знайшла правильну тональність: твір звучить 

близько до розмовної мови. Це робить переклад привабливим" (Манфрід Гаммер); 

"Я запитую себе: як вдається перекладачеві відтворити атмосферу іншої культури 

словами німецької мови? Очевидно, це дуже важко. Але якщо я, читаючи "Солодку 

Дарусю", відчуваю, що опинилася безпосередньо поряд з героями, то я знаю, що це 

вдалося. І заслуга перекладачки в цьому величезна" (Лоре Ремке); "я думаю, що це 

дуже хороший переклад; найважчим було, очевидно, передати діалоги селянок, 

напевне, соковитіші в оригіналі. У німецькій мові важко знайти "нейтральну" 

сільську мову, а переходити на регіональну не можна, адже дія відбувається в 

Україні, а не десь у німецьких землях. Тому, напевне, прийшлося перевести ці 

репліки селянок у бідніший регістр. Те саме стосується й пафосності: твір повинен 

залишатися українським, але потрібно було дещо послабити пафос, щоби зберегти 

функцію" (Гаральд Фляйшманн); "мова твору мені дуже сподобалася, не можу 

сказати, чи це заслуга авторки, а чи перекладачки, але, думаю, обох" (Анне Рьовер).   

Незважаючи на згадані вище труднощі перекладу, які виникають через 

відмінності в рецепції твору представниками вихідної та цільової культур, 

опитування виявило, що рівень чужості в перекладеному творі не заважає його 

розумінню, а, навпаки, пробуджує зацікавлення і робить твір вартим прочитання. 

Більшість респондентів вказали на такі маркери чужості: імена, реалії, звертання, 

чужий світогляд з його міфологічними джерелами, описи, розповідна манера 

авторки, надскладні речення, непряме розгортання сюжету. Але всі опитані 

відзначили, що "те, що було чужим, було якраз і цікавим"; що названі явища "не 

полегшують розуміння тексту, але саме завдяки їм читач потрапляє в полон 

розповіді, яка його бере за живе" (Ойґен Новак). Водночас, респонденти вказали, що 
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пересічний німецький реципієнт навряд чи візьметься за читання цієї книги; для 

цього потрібні особливі причини, зокрема зацікавленість східноєвропейською 

культурою чи історією, або ж особистий інтерес до цього куточка Європи. Якщо 

такий інтерес наявний, то твір оцінюють як такий, що "вражає та захоплює". Отже, 

аналіз цих відгуків читачів приводить до думки, що не подолання чужості має стати 

метою перекладача, а знаходження балансу між відтворенням чужості 

оригінального твору та його адаптацією до цільової лінгвокультури. 

 

4.7. Місце перекладацьких спілок і проектів у розвитку міжкультурних 

взаємин 

З початку ХХІ століття кількість німецькомовних знавців української мови й 

культури зросла. Якщо ще десять років тому німецькі видавці вважали, що 

висококласних перекладачів з української є лише дві чи три особи, то завдяки 

розширенню контактів Німеччини з Україною, завдяки кафедрі україністики у 

Ґрайсвальді, її літнім школам, а також літнім школам, що проводяться в самій 

Україні, такі особистості з'явилися. Розуміючи, що поодинці просунути українську 

літературу на німецькомовному літературному ринку практично неможливо, у 

2010 р. вони об'єдналися у спілку "Трансліт", котра поставила собі за мету 

популяризацію "малих / периферійних  мов та літератур, у першу чергу української 

та білоруської, розбудову культурного обміну німецькомовного світу зі Східною 

Європою, презентацію історичної та сучасної різноманітності цих 

східноєвропейських країн". Мета досягається шляхом перекладів творів художньої 

літератури і текстів про ці країни, шляхом організації читань, дискусій, 

інформаційних форумів, завдяки створенню Інтернет-платформи для інформування 

німецькомовної аудиторії про літературне й культурне життя України / Білорусії. 

Молоді ентузіасти впевнені, що периферійні / малі літератури не зможуть вийти на 

щільну літературну сцену без певного лобі, а також без підтримки культурних 

посередників, які б мали досвід міжкультурної діяльності та стали б 

німецькомовними експертами, що знаються на процесі розвитку таких літератур. 

Такі культурні посередники й стали ініціаторами спілки. 
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До спілки увійшли перекладачі Клавдія Дате, Каті Бруннер, Якоб Мішке, 

Александер Кратохвіль, Ютта Ліндекуґель, Лідія Наґель та Софія Онуфрів. 

Ютта Ліндекуґель (Jutta Lindekugel), вивчаючи славістику, провела свій 

закордонний семестр в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка й захопилася українською літературою. історією, мовою. Вона захистила 

дисертацію про багатство поетичних жанрів Юрія Клена [524], а тепер бере участь в 

перекладацьких та культурних проектах "Трансліту", перекладає з української, 

англійської, російської та французької.  

Каті Бруннер (Kati Brunner) вивчала славістику, романістику, німецьку як 

іноземну, вона − одна з небагатьох дипломованих перекладачів з української. Каті 

Бруннер одружена з українцем, тому в сім'і звучить і українська мова, якою 

перекладачка володіє досконало. Працюючи лектором німецької мови в 

університетах Тернополя й Львова, вона ініціювала школу україністики для 

іноземців; пізніше викладала українську мову й літературу в Берлінському 

університеті імені Гумбольдта, а зараз працює лекторкою німецької мови в 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; досліджує 

творчість Ольги Кобилянської.  

Лідія Наґель (Lydia Nagel) − славістка й культуролог − навчалася в Берліні, 

Москві й Белграді. Деякий час вона керувала практикою для українських і 

білоруських студентів, працювала науковим співробітником кафедри 

cхіднослов'янського мовознавства Віденського університету. Свою наукову роботу 

Л. Наґель присвятила темі критичних висловлювань в німецькій та російській мовах. 

Володіючи кількома слов'янськими мовами, перекладає з української, російської, 

словенської, македонської.  

Якоб Мішке (Jakob Mischke), закінчивши cхідноєвропейські студії, працює над 

створенням та наповненням Інтернет-порталу forumNET.Ukraine − інформаційного 

джерела, що пропонує німецькомовній спільноті матеріали про Україну, німецько-

українську кооперацію та українознавчі студії. Цей Інтернет-ресурс виставляє 

інформацію і про публікації, пов’язані з Україною, наукові й культурні заходи,  про 

суб'єкти міжкультурного діалогу. Окрім адміністрування порталу, Якоб Мішке 
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ангажується як перекладач і науковий співробітник слов'янсько-балтійського 

семінару в університеті м. Мюнстер.   

Окрім носіїв німецької мови, до Спілки належить Софія Онуфрів − 

германістка зі Львова, яка має багатий досвід роботи в міжнародних проектах. Софія 

мешкає в Берліні, разом із чоловіком-німцем організовує навчальні й туристичні 

поїздки до Східної Європи (у тому числі − й до України), перекладає з німецької на 

українську (Б. Лєберт, Т. Брюссіґ) та з української на німецьку (Ю. Андрухович, 

М. Рябчук).   

На прикладі Спілки "Трансліт" переконуємося в дієвості перекладацької 

мережі, а також у тому, що сьогоднішнє суспільство ставить перекладачів, а 

особливо перекладачів малої / периферійної літератури, у становище вимушеної 

поліфункціональності: усвідомлення необхідності доносити інформацію про 

Україну, відчуття внутрішнього обов'язку перед українською культурою, з якою всі 

вони мають тісний контакт, спонукає їх поєднувати суто перекладацьку діяльність з 

менеджерською, посередницькою, громадською. Уперше на українсько-німецьке 

перекладацьке поле вийшла ціла когорта носіїв німецької мови, що вільно 

володіють українською і є полікультурними особистостями координативного 

типу.  

За час існування спілки вони успішно реалізували кілька спільних проектів: 

видано книгу Отара Довженка "Weil heute Samstag ist" ("Квітослава", 2011), збірку 

11 оповідань українських авторів про футбол − спеціально до чемпіонату Європи з 

футболу "Wodka für den Torwart" (2012), книгу, що тематизує наболілі проблеми 

української трудової міграції та розділених сімей "Skype Mama" з оповіданнями 

Г. Крук, Н. Сняданко, М. Кияновської, Т. Малярчук та ін. (2013).  

Коли в Україні розпочалися протестні акції Євромайдану, члени спілки, як і 

деякі інших гравці українсько-німецького перекладацького поля, особливо гостро 

відчули проблему поширеності в Німеччині неправдивої інформації про Україну, 

активізації приспаних стереотипів радянського часу про "націоналістичні" настрої 

українців, які російські медіа, а за ними й деякі німецькі, переносили на дії 

протестувальників. Тому в Німеччині з'явився досить великий прошарок тих, хто з 
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розумінням поставився, наприклад, до анексії Криму. Вони отримали назву "Putin-

Versteher" і вступили в інформаційну війну в соціальних мережах, на шпальтах 

газет, екранах телевізора, відкритих дискусіях.  

Така суспільна ситуація спонукала перекладачів стати волонтерами та, швидко 

реагуючи на нові повідомлення української преси й Інтернету, перекладати 

інформацію, статті, відозви для німецьких читачів. Та поширювати цю інформацію 

вдавалося лише своїми каналами, зокрема через соціальні мережі, бо німецькі медіа 

залишалися для таких незамовлених матеріалів, що йшли не від власних 

кореспондентів, закритими.  

Тому в січні 2014 р. члени спілки "Трансліт" почали працювати над книгою, 

куди увійшли оповідання, есеї, короткі рефлексії про Майдан самих учасників 

протестних акцій − українських письменників, а також симпатиків із закордону. 

Книга була підготовлена рекордно швидкими темпами і вже в березні 2014 р. 

презентована на книжковому ярмарку в Лейпцизі, викликавши великий резонанс.  

До цієї збірки, що отримала назву "Majdan! Ukraine, Europa" увійшли тексти 

українських та європейських письменників, істориків, журналістів, політологів, 

літературознавців, Поєднавши у збірці таких різних авторів, видавці К. Дате і 

А. Ростік забезпечили їй об'єктивність і різноплановість, подавши моментальний 

зріз історії, але водночас − суб'єктивні людські переживання, пов'язані з Майданом. 

У своїй короткій передмові вони повторили багаторазові заклики українців до 

Європи не відводити очей від проблем України і підтримати її [724, с. 13].  

Тема Європи й України виринає, так чи інакше, у багатьох текстах збірки; 

А. Любка вербалізує її, скориставшись знаменитим есе М. Кундери про трагедію 

Центральної Європи та співвіднісши його з Україною:  

"Центральна Європа перебуває між Сходом та Заходом і почувається між цими 

силами в небезпеці. Тут живуть так звані "малі нації", державність яких та право на 

незалежність завжди були під загрозою. Їхню територію ділили, їхню мову 

забороняли, їхню історію весь час переписували. Але вони горді бунтарі та 

романтики, тому завжди борються за себе та своє майбутнє [...]. До перерахованих 

Кундерою міст Будапешта та Варшави цілком можна зарахувати й Київ. Тут живуть 
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люди, готові після двадцяти років розчарувань вийти за свою країну на вулиці. 

Бунтарський дух Центральної Європи в них у крові, це означає, вони − частина 

Центральної Європи" [724, с. 22-23].  

У такий спосіб А. Любка наголосив німецькомовному читачеві на культурній 

належності України, а оскільки раніше за Україною закріплювали місце в 

пострадянському / російському культурному просторі, то збірка з текстами про 

європейський вибір "малої нації" якраз у час суперечливих інформаційних потоків 

стала важливим джерелом інформації про цю країну.  

Cеред перекладачів збірки були як члени спілки "Трансліт" К. Дате, К. Бруннер, 

Ю. Ліндекуґель, С. Онуфрів, Л. Наґель, так і учасники проекту TransStar Констанца 

Ака (Constanze Aka), Штефан Гек (Stefan Heck), Ніна Гаврилов (Nina Hawrylow). 

Вони підтримали боротьбу українців своїм словом і це дає право визначити функцію 

цих перекладачів як борців інформаційного фронту. Така функція була 

притаманна й перекладачам українсько-німецького перекладацького поля 

попередніх епох, але саме під час подій Майдану та російської агресії вона 

проявилася найяскравіше і безпосередньо засвідчила суспільну вагомість 

перекладацької праці. 

Письменниця та журналістка Н. Сняданко, твори якої також перекладено 

німецькою, у розмові з "Німецькою хвилею" назвала діяльність перекладачів з 

української "подвижницькою працею, культуртреґерством, просуванням" і 

навіть "дон-кіхотством" [87], оскільки велика частка перекладацької, 

менеджерської, популяризаторської праці цих перекладачів базується виключно на 

їх ентузіазмі. 

Актуальні проекти спілки − переклад дитячої літератури з України та 

організація читань цих творів, а також представлення минулих поколінь українських 

авторів, які залишаються для сучасного німецького читача невідомими, наразі − 

М. Семенка та М. Хвильового.  

Окрім членів спілки "Трансліт", до перекладів української літератури 

звертаються славісти, що мають особистий стосунок до України. Гаральд 

Флайшманн (Harald Fleischmann), який в 90-х рр. працював аташе з питань 
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культури Австрійського посольства в Києві, а сьогодні викладає в Інституті 

теоретичного й прикладного перекладознавства університету м. Ґрац (Австрія), 

перекладає твори сучасних українських письменників, зокрема Б. Матіяш, 

Н. Сняданко, А. Любки, О. Форостиної, з-під його пера вийшов роман Т. Гавриліва 

"Де твій дім, Одіссею?".  Марія Вайссенбьок (Maria Weissenböck) − випускниця 

Віденському університету і співробітниця австрійського наукового фонду − довший 

час перебувала в Україні та знайшла тут свою долю, вивчила українську мову й 

прилучилася до української культури. Видавництво "Suhrkamp" видало в її 

перекладі твори Л. Дереша й Т. Прохаська, а в 2015 р. у видавництві "Haymon 

Verlag" побачив світ роман М. Матіос "Черевички Божої Матері" 

("Mitternachtsblüte"). Швейцарка Софі Шудель (Sophie Schudel) − славістка й 

історик Східної Європи − теж деякий час жила в Україні. Її враження переросли в 

антологію про Крим, для якої Софі переклала твори Н. Сняданко та Лесі Українки. 

Берлінський письменник, перекладач з польської та російської Олаф Кюль (Olaf 

Kühl), автор роману з українськими мотивами "Справжній син", працює над 

перекладами творів А. Бондаря, Ю. Андруховича, Г. Яблонської.   

Новим підходом до перекладу стають в останні роки міжнародні літературні 

проекти, ініційовані культурними інституціями чи фундаціями. Деякі з них виходять 

за межі звичних уявлень про переклад, але попри це виконують функцію презентації 

української літератури. Як приклад наведемо два проекти останнього десятиріччя. 

Цікавим, але дискусійним видається проект перекладу поезій з України 

сучасними німецькими поетами у рамках європейських зустрічей ліриків, що 

вилився у книгу  "Vorwärts, ihr Kampfschildkröten. Gedichte aus der Ukraine“, яка 

побачила світ у серії "Поезія сусідів. Поети перекладають поетів" (Thill 2006). 

Видавець Г.Тілль, поет, перекладач з французької, співзасновник видавництва 

Wunderhorn та керівник серії "Поезія сусідів" вже виступав видавцем низки 

антологій сучасної літератури Німеччини, поезії Англії та Росії. Видавець запросив 

до співпраці шість відомих німецьких поетів та шість авторів із різних регіонів 

України та з-за кордону (Ю. Андруховича, С. Жадана, Н. Білоцерківець, 

Е. Андієвську, А. Бондаря, О. Лишегу), щоби забезпечити репрезентативність 
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антології. Для німецьких поетів германісти та перекладачі С. Пташник та П. Рихло 

зробили підрядник. Окрім перекладених на основі підрядника поезій, письменниця 

Г. Мюллер – Нобелівська лауреатка – виконала колажі до віршів зі слів підрядника. 

Безперечно, вийшла цікава та інтригуюча збірка, разом з тим, самі переклади, чи, 

радше переспіви, викликають низку запитань. 

Більшість оригінальних поезій написані білим віршем, що відповідає ключовій 

тенденції сучасно європейської лірики. Але серед них є й римована поезія. Так, 

наприклад, "Єдиноріг" Ю. Андруховича виділяється наскрізною римою та 

особливою мелодикою. Але попри це його форму німецькі поети не відтворюють, 

слідуючи поетичному канону цільової мови. Порівняймо: 

Єдина. 

В лісах застає мене темна година, 

Як музика в місті зненацька за 

рогом. 

Я чую: пасеться узліссям єдино- 

Ріг (не плутати з носорогом)... 

Він лагідний звір. І тонка в нього 

шкіра – 

Зламається спис назавжди як 

жердина. 

Я навзнак засну біля вбитого звіра, 

Прохромлений рогом. 

Єдина [618, с. 24]. 

Meine Einzige! 

In den Wäldern übermannt mich die 

Dunkelheit 

Wie in der Stadt eine Musik plötzlich um die 

Ecke biegt. 

Ich höre: Am Waldrand grast das Ein- 

horn (mit dem Nashorn nicht zu verwechseln). 

Sanftes Tier. An seiner dünnen Haut 

Zerbricht der Speer wie ein Stengel. − 

Das Eichhorn gefällt, schlafe ich auf dem 

Rücken 

Neben ihm ein, gepfählt.  

Meine Einzige! (переклад Г.Тілля).  

[618, с. 25] 

Інший ритм у тексті перекладу створює й іншу атмосферу, через відсутність 

рими, яка слугує інструментом когезії, вірші розпадаються на окремі рядки, не 

зовсім пов’язані між собою. До знахідок перекладача віднесемо гру слів gefällt – 

gepfählt, яка не зовсім компенсує втрату рими, але є маркером особливої поетичної 

форми і засвідчує поетичний талант перекладача. Буквалістичний переклад першої 
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частини вірша змінюється в другій, коли в цільовому тексті відбувається 

тематичний зсув ("єдинорог подобається"), причина якого не зовсім зрозуміла. 

Відтворення української римованої поезії білим віршем вважаємо 

прагматичною адаптацією, адже усвідомлений вибір такої стратегії відповідає 

уявленням цільового читача про сучасну поезію. 

З аналізу перекладів неважко помітити, що стиль українських авторів 

повністю нейтралізується. Н. Білоцерківець, найтрадиційніший лірик з усіх 

представлених авторів, звучить в унісон із німецькими поетами сучасності: 

... Ти поїзд, що палаюче вино 

Проллєш на тіло, 

Аби несамовитіше воно 

Палахкотіло  

[618, с. 102]. 

du selber bist die garnitur die ruckt und heißen 

wein dir übern körper schwappt 

so dass noch mehr außer sich gerät  

der arme und 

hell zu lodern anfängt [618, с. 103]. 

(переклад Остера Пастіора) 

Змінено все: образи, тон, ритм, орфографію (нормативна в автора, 

ненормативна у перекладача). Власне тон, про який писав ще Г. Ґ. Гадамер – 

"натягнута струна, яка повинна бриніти серед слів і тонів, тільки-но виникне 

потреба в музиці" [68, с. 151], змінюється з прозоро-музичного в Н. Білоцерківець на 

нерівно-наративний в перекладача. Інший перекладач перетворює музику 

Н. Білоцерківець на прозу:  

Es ist ein Zug, der wie glühender Wein 

Durch die Adern fließt, 

damit die Besessenheit 

noch flammender brenne. [618, с. 104]. (переклад Донгаузера) 

 Тому можемо говорити про низку переспівів, з власними інтерпретаціями 

поетичного змісту, форми й духу. Попри це Німеччина захоплено сприйняла проект. 

Безперечно, важила не стільки своєрідність поезії українських авторів, скільки 

відомі імена перекладачів. У цьому випадку як способи популяризації сучасної 

української літератури мусимо визнати перевагу повної орієнтації на цільову 
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лінгвокультуру, а також той факт, що популярність імені поета-перекладача 

сприяє кращій рецепції іншомовної літератури. 

Порівняно новим явищем літературного трансферу є співпраця колективів 

перекладачів над одним твором, як, наприклад, над книгою О.Забужко "Польові 

дослідження з українського сексу". У перекладі були задіяні чотири перекладачки: 

три німецькомовні, що вже раніше спільно працювали над перекладами з російської 

(серед них одна вивчала українську мову), і одна з рідною українською. Переклад 

відбувався в ході обговорень та дискусій, найважчі та найдискусійніші місця були, 

зрештою, обговорені з авторкою оригіналу. Така колективна робота над доволі 

важким як лексично, так і стилістично твором ускладнювалася, звичайно, 

відсутністю у трьох перекладачок достатньо глибоких фонових знань щодо 

соціокультурного тла оригіналу, тобто, когнітивний рівень їхньої мовної 

особистості не мав достатнього опертя в розумінні культурного, соціального, 

гендерного, політичного контекстів оригіналу, що мусило поповнюватися завдяки 

додатковим пошукам матеріалу та дискусіям з носієм української мови. Як свідчать 

самі перекладачки, суперечки викликало й питання про відтворення чужості, 

особливо щодо перекладу русизмів та англіцизмів. Як виявилося, носій української 

мови тяжіла до буквальнішого перекладу, в той час як носії німецької мови 

орієнтувалися на природність звучання перекладу для німецькомовного читача. Це є 

ще одним свідченням впливу рідної мови перекладача на підходи до перекладу: 

відчуваючи оригінал глибше, аніж носій іншої мови, перекладач із рідної мови на 

іноземну прагне перенести в текст перекладу не лише зміст, образи, стиль автора, 

але й максимальну кількість елементів образної системи, фразеології та синтаксису, 

вважаючи їх інваріантами перекладу. Відчуваючи вплив цих елементів на своє 

сприйняття твору загалом чи конкретного образу зокрема, він об‘єктивно не може 

оцінити, що такий самий елемент, перенесений на чужий ґрунт, не матиме цього ж 

впливу на іномовного читача, тому що в його, перекладачевій, картині світу цей 

вплив відчутний.            

Поглянемо на  деякі перекладацькі рішення колективу: 
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"... відмінник... мав необережність згадати "украинского писателя Винниченко 

– не читали?" – тебе з місця вкинуло в жар: оце ж і є те, про що попереджали тато з 

мамою! – з ленінською хитринкою в очах [головне що сама відчувала її як 

ленінську!], з відтяжечкою такою лінивою, мовляв, ну-ну, давай далі, я тебе 

все‘дно навиліт бачу, – відмовила, що – "нет, не читала", і, дочекавшись, аж 

відмінник видав усе, що знав, – і про УНР, і про еміграцію [слухала вже не 

сумніваючись, хто перед нею, солодко обмираючи од близької небезпеки], – 

приморозила його хіба ж так – карбуючи склади, барабанним піонервожатським 

голосом ["Атряд! Рравняйсь! Смір-на!"] освідчивши, що її не цікавлять усякі там 

емігрантські покидьки ..." [676, c. 151]. 

"… der Musterschüler … er war so unvorsichtig, sich an den „ukrainischen 

Schriftsteller Wynnytschenko − Hast du den gelesen, ni tschitala?“ zu erinnern, dir wurde 

augenblicklich ganz heiß: Genau das, wovor dich deine Eltern gewarnt hatten! – mit 

Leninschen Schläue in den Augen (Hauptsache, du selbst empfandest sie als leninhaft!), 

mit dieser gedehnten Trägheit gewissermaßen, sprach er, nun los, mach weiter, ich 

hab dich ohnehin durchschaut, du antwortetest, dass du ihn „njet, ni tschitala“, nicht 

gelesen hättest, wartetest ab, bis der Musterschüler alles, was er wusste, von sich gegeben 

hatte – sowohl über die UNR (виноска: Ukrainische Volksrepublik, 1918-1921), als auch 

über die Emigration (sie hörte zu und hatte schon keine Zweifel mehr, wer da vor ihr 

stand, und wonnevoll erstarrte sie angesichts der nahen Gefahr), und verpasstest ihm dann 

eine ordentliche Abkühlung, indem du Silbe für Silbe, mit trommelnder 

Pionierleiterstimme („Ab-tei-lung! In die Rei-he! Still-ge-stan-den!“) verkündetest, dass 

dich dieser ganze Emigrantenmüll dort nicht interesiere…" [728, c. 155-156] 

Бачимо, що перекладачки прагнуть зберегти авторський стиль із довгими 

синтаксичними конструкціями, в той же час іноді самі допускаються помилок у 

розумінні через складні різнорівневі відносини у реченні, як от у наведеному 

уривку, коли манера мовлення приписується іншому персонажеві. Чужість 

зберігається також і за допомогою тавтологічних вставок транскрибованих 

російських висловів, але разом з тим перекладачки пропонують допомогу читачеві, 

який губиться серед незвичного способу висловлювання, за допомогою виносок. Так 
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само, як і в наведеному пасажі щодо УНР, у перекладі даються пояснення щодо 

В. Стуса та В. Марченка – "українські дисиденти Брєжнєвської ери", щодо 

ремінісценцій з віршів П. Тичини, Лесі Українки чи Б.І. Антонича, роз'яснюється, 

що таке НКВД, кукурузник, ґанок, жигулі, хто є Аввакум, "Дед Мороз" тощо. 

Абсолютно чужорідним елементів в цільовому тексті звучать залучені 

авторкою вставки з українського народно-пісенного спадку. Так, в пасажі про 

аварію та смерть подруги, читаємо: 

"… Четверо душ, усі, хто сидів ув авті, – на місці, і бувайте здорові, і тільки 

високий, тонкий голос виводить – без сліз! – у порожньому закадровому просторі: 

ой якби я знала, що буду вмирати, я б собі казала явора врубати, збудувати труну на 

чотири боки, щоб вона стояла трийдцять штири роки, стояла, стояла, та й почала 

гнити, та й стала до дівки труна говорити: або іспаліте, або порубайте, або 

порубайте, або тіло дайте ..." [676, c. 108-109]. 

"…vier Personen, alle, die im Auto saßen, sofort, auf der Stelle, adieu, und nur eine 

hohe, dünne Stimme – ohne Tränen! – aus dem leeren Off-Raum ist zu hören: oj, hätt ich 

gewusst, dass ich sterben muss, ich hätt euch gesagt, welchen Ahornbaum ihr für mich 

fällt, für die vier Wände meines Sargs, damit er steht, vierundreißig Jahre, Tag für Tag, 

wartet und wartet, bis der Verwesungswurm ihn sticht, und zu dem Mädchen der Sarg 

dann spricht: verbrennt mich oder zerhackt mich, zerhackt mich oder mit einem Körper 

bepackt mich..." [728, c. 109].  

З тексту перекладу здогадатися, що йдеться про народну пісню, неможливо. 

Тому перекладачі пропонують виноску: "з народної балади, в якій говориться про 

сумну долю хворої жінки" (там само). Маркерами пісенного колориту можна 

вважати хіба що повтори, в тому числі паралелізм ("wartet und wartet", "verbrennt 

mich oder zerhackt mich, zerhackt mich oder …") та дві рими: "sticht − spricht" і "mich 

− mich", остання з яких є тавтологічною. Вживання лексеми "Verwesungswurm", що 

трапляється у старонімецьких та/чи релігійних текстах, можна вважати 

експресивним зсувом, а лексеми "Mädchen" в тексті поряд із "Frau" у виносці − 

недоречним.  
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На нашу думку, текст цього перекладу може слугувати зразком очуження, 

коли перекладачки трималися за букву оригіналу, дослівно передавши образи, 

уривки з пісень, транскрибувавши чужі оніми, які стали в українській культурі 

символами-маркерами історичної пам'яті, а при перекладі втратили ці функції, через 

що втратилася й когезія тексту:  

"... тип краси, козацький бароковий портрет упродовж трьох століть: 

Роксолана – Варвара Апостол – Варвара Ланґишівна, – ех була колись Гетьманщина, 

а тепер пропала! – кругловидно-плахтянисті, ой-під-вишнею-під-черешнею кралі ще 

водяться..." [676, c. 156] 

"...Typ der Schönheit, ein Kosaken-Barockportrait dreihundert Jahre später: 

Roksolana – Warwara Apostol – Warwara Langyschiwna – ach, es war einmal die Zeit der 

Hetmanschtschina, doch jetzt ist es verloren! – rundgesichtige, mit der Plachta bekleidete 

Königinnen, oj-unter-der Weichsel-unter-der Kirsche gibt es sie noch…" [728, c. 161]. 

Інтертекстуальність, що є іманентною ознакою текстів О. Забужко,  

проглядається в перекладі лише частково, у більшості випадків асоціативний 

шлейф, пов'язаний з певними лінгвокультуремами оригіналу, у перекладі повністю 

втрачається. На нашу думку, такий експеримент видавництва із великим колективом 

перекладачів, більшість з яких не мала стосунку до української культури, а отримала 

один із найскладніших творів для перекладу, можна вважати не зовсім вдалим. 

  Зрештою, українська література потрапляє до німецькомовного читача через 

транскультурні антології та збірки. Серед антологій, виданих за новітній період, 

українських авторів поряд з європейськими презентують, наприклад, такі: "Поетика 

кордону. Говорити через кордон – літературні мости для Європи" (2003), 

"Сарматські ландшафти: Вісті з Литви, Білорусі, України, Польщі і Німеччини" 

(2006), "Рух через кордон. Літературні рейди між Сходом та Заходом" (2006), "На 

півдорозі до неба. 10 років Міжнародному дому авторів у Граці" (2007), "Одеса-

трансфер. Вісті з Чорного моря" (2009 р.), "Тотальний футбол. Польсько-українська 

футбольна подорож" (2012 р.) та ін. Це свідчить про те, завдяки чітко налагодженій 

мережі із видавців, перекладачів, менеджерів і письменників, об’єднань, культурних 

інституцій, які функціонують в Німеччині, Австрії та Швейцарії, а також численним 
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проектам українсько-німецький переклад набирає обертів і що завдяки перекладам 

українська література здійснила прорив у німецькомовний літературний простір. Це 

значить, що переклад став чинником нового позиціонування української 

культури на європейській ментальній карті.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Четвертий період українсько-німецького художнього перекладу  починається 

після проголошення Незалежності України, але перші його роки − це фаза 

переорієнтації, коли на міжлітературні контакти творили лише кілька поодиноких 

діячів. У середині 1990-х рр. починають формувалися нові спільноти міжкультурних 

посередників: філологи й історики Віденського університету (Штефан Сімонек, 

Алоїз Вольдан) та новостворена кафедра україністики в університеті м. Ґрайсвальд 

(Рольф Ґебнер, Александер Кратохвіль). Позитивна динаміка перекладацтва 

відзначається лише на початку ХХІ століття з публікацією у великому німецькому 

видавництві збірки есеїв Ю. Андруховича.  

Виходу українського письменства на широкий літературний ринок Німеччини 

сприяли багатолітня підготовча робота А.-Г. Горбач, активна позиція літературної 

редакторки німецького видавництва "Suhrkamp" Катаріни Раабе, посередницька 

функція Ю. Андруховича, події Помаранчевої революції, котрі викликали 

зацікавлення українською літературою на німецькомовних теренах.  

У період після Помаранчевої революції спостерігаються стрімкі зміни в 

українсько-німецьких перекладацьких відносинах: збільшується кількість 

перекладачів − насамперед з боку німецькомовного сегмента, зростає їхній 

професіоналізм. Уперше професійними перекладачами українсько-німецького 

напрямку стають носії німецької мови, що є бі- та полілінгвами координативного 

типу, полікультурними особистостями з глибокими знаннями української мови, 

культури та соціуму. Уперше зростає роль культурних інституцій (літературні 

будинки, фундації, виставки), які переймають на себе функцію промоції української 

літератури. Уперше українська література сприймається як повноцінний складник 

світової літератури і у літературних взаєминах повністю домінує прямий 
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літературний трансфер без посередництва інших мов. Це дає підстави говорити про 

сформованість повноцінного перекладацького поля і його новий якісний рівень.  

Схематично українсько-німецьке перекладацьке поле сьогодення можна 

зобразити так:  

 

Рис. 5. Українсько-німецьке перекладацьке поле на початку ХХІ ст. 

Цей рисунок демонструє виключно прямі переклади в обох напрямках, 

переважання німецько-українських перекладів над перекладами з української, але й 

ріст кількості перекладів з української порівняно з минулими періодами. 

Тому останні 10-15 років можна вважати новим періодом взаємного 

зацікавлення між німецькомовним і українськомовним літературним світом. 

Характерними ознаками цього періоду є вагомість особистості перекладача, його 

соціальна активність і входження в орбіту політичних дискусій.  

У цей час найбільший внесок у стрімке зростання зацікавленості українською 

літературою роблять перекладачки Клавдія Дате й Забіне Штьор (у тандемі з Юрієм 

Дуркотом), культурні посередники, що гуртуються навколо спілки "Трансліт", 

літературні міжнародні проекти. Українсько-німецькі перекладачі не є 

"непомітними", навпаки, вони активно заявляють про себе на літературній, 

перекладознавчій та політичній сцені. Водночас кінцевий продукт перекладу стає 

компромісом між стратегіями перекладача та літературного редактора, а також 

авторським баченням, тому перекладацьку діяльність сьогодення варто оцінювати 

не на рівні тактик і стратегій відтворення певних одиниць, а в широкому контексті 

представлення культури в чужому соціокультурному просторі.  
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Незважаючи на процеси глобалізації, культурна асиметрія між українським та 

німецькомовним світом зберігається, водночас німецькомовний читач виявляє 

достатньо високий рівень акцептабельності чужого, яке розглядається як стимул для 

зацікавлення. Тому сучасні настанови українсько-німецького перекладу спрямовані 

на віднайдення гнучкої межі між чужим / екзотичним та своїм / знайомим. Редукція 

/ експлікація чужості відбувається завдяки паратекстам, чергуванню тактик зі 

збереження та адаптації чужості, у тому числі й адаптації чужості поетичної 

традиції, у широкому плані − завдяки літературним читанням, літературним 

рецензіям, літературно-мистецьким заходам.. 

Зростання кількості українсько-німецьких перекладів, їхня позитивна рецепція, 

залучення їх до суспільного контексту свідчить про формування перекладацького 

канону, а також формування нового образу української літератури в Німеччині та 

образу України загалом, що не в останню чергу базується і на перекладній 

літературі. Це демонструє вплив художнього перекладу на міжнародний імідж 

України і дає надію, що завдяки спільним зусиллям усіх учасників міжкультурних 

відносин українська література зможе посісти сильнішу позицію на світовому 

літературному ринку. 

Положення цього розділу висвітлені в таких статтях: 122; 123; 126; 131; 142; 

143; 470; 473; 476 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми особистісного 

аспекту художнього перекладу, що базується на дослідженні українсько-німецьких 

літературних взаємин від середини ХІХ до початку ХХІ століття. Вирішення 

наукової задачі виявляється у розробці теорії соціокультурної кореляції між 

особистістю перекладача та еволюцією українсько-німецького художнього 

перекладу, у створенні персоналізованої історії репрезентації української літератури 

німецькою мовою з урахуванням соціокультурних та суспільно-політичних 

контекстів.  

Художній переклад є виразником міжлітературних контактів та міжнародного 

визнання певної літератури. Він узалежнений від особистісних, соціокультурних, 

суспільних чинників, але й сам виявляє здатність впливати на відносини між 

культурами / літературами й соціумами. У дисертації художній переклад 

розглядається у широкому сенсі − як комплексне явище, покликане репрезентувати 

феномени однієї культури в іншому соціокультурному просторі.    

Оскільки будь-який переклад є продуктом діяльності певної особистості, то 

історія художнього перекладу визначається особистостями перекладачів. Під 

особистістю перекладача в дисертації розуміється індивід, розглянутий у сукупності 

його перекладацької діяльності, компетенцій, поведінки, мотивів, а також 

соціальних ролей. Релевантний для філології центральний компонент особистості 

перекладача − його мовна особистість − постає значущою, але недостатньою 

категорією для характеристики перекладача в контексті українсько-німецького 

перекладу, оскільки для виведення української літератури на німецькомовну 

літературну сцену переважна більшість перекладачів з української виконували 

низку суміжних з перекладом функцій, в яких риси їхньої особистості виявлялася з 

більшою силою.   

Становлення та діяльність особистості перекладача визначаються 

соціокультурним простором, який має вагомий вплив на реалізацію всіх рівнів його 

мовної особистості. Умови зростання, оточення і набутий досвід впливають на 
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картину світу перекладача, його настанови та прийняття рішень стосовно перекладу 

загалом і на конкретні перекладацькі стратегії й тактики зокрема.  

Особистість перекладача маніфестується в його індивідуальному стилі, що 

проявляється в перекладених творах, у мовленнєвих пріоритетах, перекладацьких 

стратегіях і трансформаціях. Але оцінювати перекладацьку діяльність та особистість 

перекладача лише на основі опублікованих текстів перекладів виявляється 

недостатнім, адже у сьогоднішній ситуації продукт перекладу стає компромісом між 

версією перекладача, вимогами видавництва, уявленнями літературного редактора 

та побажаннями автора. Окрім того, переклади у певні періоди підлягали цензурі, а 

в останній час зазнають все більшого впливу комерційних чинників. Тому важливим 

ідентифікатором особистості перекладача стає його додаткова мовленнєва 

продукція: передмови й післямови, коментарі й глосарії (паратексти), а також 

літературознавчі, науково-популярні, щоденникові тексти (мататексти).   

Комплексний підхід до вивчення особистісного аспекту художнього перекладу 

з таких позицій дає можливість осмислити мотиви тих чи інших перекладацьких 

рішень від вибору тексту для перекладу до вибору додаткових суспільних ролей.  

Перекладачі постають важливими, але не єдиними суб’єктами міжлітературних 

взаємин: задля забезпечення адекватного перекладу та розміщення перекладеного 

твору в іншомовній літературній полісистемі вони взаємодіють з іншими агенсами 

міжкультурних відносин – особами (авторами, видавцями, редакторами, 

журналістами, критиками) та організаціями (видавництвами, спілками, партіями, 

книжковими виставками тощо). Така співпраця дозволяє перекладачеві реалізувати 

себе як особистість та виконати взяті на себе функції.  

Різнорівневі зв’язки між учасниками міжлітературного посередництва 

формують на перетині літературних полісистем перекладацьке поле, − відносно 

замкнену систему, характеристики якої залежать від позиціонування учасників один 

щодо одного та контекстів перекладацької діяльності. Вплив окремого перекладача 

на міжлітературні взаємини коливається залежно від соціального й політичного 

контексту, від його позиції у структурі взаємозв’язків між носіями міжкультурної 

комунікації, від рис його особистості як суспільного феномену. 
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Динаміка українсько-німецьких літературних контактів чітко доводить 

вагомість ролі перекладача й культурного посередника у взаєминах між країнами: 

особистість перекладача часто творила контекст і канон культурних зв'язків і 

визначала певну епоху рецепції чужомовної літератури. 

Німецько-українські літературні взаємини характеризуються асиметрією. Це 

зумовлено низкою політичних причин, які призвели до стереотипу рецепції України 

та її літератури крізь призму російської культури. Тому більшість перекладачів з 

української ставили як основну мету знайомство іншомовних читачів з українським 

народом та його самобутньою культурою. Відповідно, настанови перекладачів 

української літератури визначалися необхідністю популяризації українства, 

потребою формувати імідж України й канон сприйняття її літератури як окремої 

частини світової. У зв’язку з цим переклад в українсько-німецькому напрямку 

здебільшого виявляв домінування суспільно-політичної та популяризаторської 

функцій, а за відсутності повноцінного перекладацького поля перекладач брав на 

себе низку додаткових соціальних ролей. З цих же причин у контексті українсько-

німецьких літературних взаємин мотиваційний рівень мовної особистості 

перекладача набирає особливої ваги, а вербальний відіграє підпорядковану роль, 

адже поки не було вирішене макропитання українсько-німецького перекладу, тобто 

готовність іншомовного реципієнта сприймати українську літературу та її авторів, − 

питання перекладацьких тактик на мікрорівнях перекладу було менш релевантним.  

Виділено чотири періоди в історії перекладу української літератури німецькою 

мовою. Перший період − від останньої третини ХІХ до початку ХХ ст. − 

характеризується взаємним зацікавленням між українською та німецькомовною 

літературами, значною кількістю перекладачів з полікультурною особистістю, 

більша частина з яких перекладала з рідної української на другу мову − німецьку 

(І. Франко, О. Грицай, І. та О. Поповичі, О. Роздольський та інші), відрізняючись 

мовними компетенціями, якістю та кількістю виконаних перекладів. Риси гібридної 

мовної особистості мала О. Кобилянська, у перекладацькій діяльності якої 

простежується непослідовність перекладацьких стратегій. Німецькомовні 

перекладачі, передусім Ю. Вірґінія, користувалися підрядниками, лише 
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В. Горошовський засвідчив початки професійного українсько-німецького перекладу. 

Цей період характеризується відсутністю перекладацького канону, в кожного з 

перекладачів можна виокремити різні, іноді взаємовиключні стратегії, що свідчить 

про ситуативність перекладацьких рішень. 

У другий період − між двома Світовими війнами − кількість українсько-

німецьких перекладів зменшилася. Німецькомовні перекладачі А. Ш. Вутцькі та 

Ґ. Шпехт, що мали тісні контакти з українською діаспорою, виявили глибокі знання 

української культури й літератури та досягли високого рівня адекватності у своїх 

перекладах, тоді як українськомовні перекладачі, що здійснювали українсько-

німецькі переклади в Радянському Союзі, не змогли забезпечити повноцінного 

відтворення оригіналів, а представники української діаспори не реалізували своїх 

перекладацьких проектів. 

Особливо неоднозначним періодом українсько-німецького художнього 

перекладу був час після Другої світової війни, коли література й переклад стали 

засобом політичної боротьби. При позірно великій кількості німецьких перекладів 

українських творів в НДР про ідентифікацію української літератури як окремого 

феномену можна говорити із певними застереженнями: більшість перекладів 

здійснювалися за посередництва російської мови, що позиціонувало українську 

літературу як частину російськомовного культурного простору та становило 

додатковий різновид цензури. Маніпуляції на рівні образів, вилучення та 

нейтралізації певних одиниць із культурною специфікою, інструменталізація текстів 

у антологіях, супровід перекладів ідеологічно загостреними коментарями 

спотворювали образ української літератури. Тільки одиниці з-понад 50 перекладачів 

НДР працювали з мовою оригіналу, уважно ставилися до мовної матерії і володіли 

необхідними міжкультурними компетенціями (Л. Робіне, подружжя Штайнів і 

подружжя Коліньків), але й у цих перекладачів траплялися випадки неврахування 

цілісністю тексту як художнього феномену. У той же час у ФРН художній переклад 

з української забезпечувала від 60-х до 90-х рр. фактично єдина перекладачка − А.-

Г. Горбач, яка зробила найбільший внесок у формування позитивного іміджу 

української літератури в несприятливих політичних умовах.  
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На прикладі особистості А.-Г. Горбач простежується типовий образ українсько-

німецького перекладача з українським корінням, який домінував на трьох перших 

етапах українсько-німецьких літературних взаємин: інтеграція у чужий 

культуромовний простір дає можливість такому перекладачеві виконувати 

переклади іншою мовою на високому рівні, але зануреність у рідну культуру та 

картину світу спонукають його бути ближчим до оригіналу, аніж це виявляється у 

перекладачів з рідною німецькою. Водночас перекладач, що творить у нерідному 

мовному середовищі, змушений орієнтуватися на лінгвокультуру реципієнта 

більшою мірою, ніж той, хто перекладає для свої культурної спільноти і може 

дозволити собі відхід від узуальних норм і очікувань читача. 

Сучасний період українсько-німецького перекладу, який розпочався у перші 

роки ХХІ ст., виявляє стрімке збільшення кількості перекладів, зацікавлення 

німецькомовної аудиторії українською літературою, вихід на перекладацьку сцену 

носіїв німецької мови з вільним володінням українською мовою та знаннями 

української історії, культури, ментальності. Це передусім перекладачки З. Штьор та 

К. Дате, навколо яких гуртуються інші перекладачі та діячі культури. Велику роль у 

просуванні творів української літератури до центру німецької літературної 

полісистеми відіграє літературна редакторка К. Раабе, яка значно впливає на 

політику перекладу й видання української літератури та на самі тексти перекладів.  

Порівняння названих чотирьох періодів засвідчує певний рух по спіралі: на 

зламі ХІХ-ХХ століть центральною ланкою українсько-німецьких міжкультурних 

відносин були дво- чи кількамовні полікультурні особистості, які реалізували себе 

як письменники / літературознавці / перекладачі / критики / видавці в одній особі та 

забезпечили активну взаємодію культур, на зламі ХХ-ХХІ століть, після періодів 

відчуження, під час яких перекладачі не засвідчили достатнього рівня двомовності й 

полікультурності, на українсько-німецьке перекладацьке поле знову виходять 

мультикультурні поліфункціональні перекладачі, які проявляють суспільну 

активність, що результується в новому періоді взаємного зацікавлення. Але якщо в 

перший період більша частина українсько-німецьких посередників перекладала з 

рідної української німецькою, то на сучасному етапі домінують професійні 
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перекладачі – носії німецької культури, які вільно орієнтуються в світі українства, 

що свідчить про якісні зміни особистісного аспекту українсько-німецького 

перекладу.  

Аналіз формування німецькомовного перекладацького канону засвідчує 

ситуативність перекладацьких стратегій щодо відтворення чи подолання чужості 

оригіналу стосовно цільової культурної спільноти. Відсутність перекладацького 

канону у перший період українсько-німецького перекладу, що проявилося у 

протилежних перекладацьких рішеннях стосовно тих самих чи ідентичних одиниць, 

а також у невизначеності рецепції українства як етносу, змінилася поступовими 

кроками в напрямку формуванням такого канону, який оприявнюється лише в 

останній період українсько-німецького перекладу. Сучасний перекладач 

здебільшого послуговується стратегією "золотої середини", яка передбачає 

транскрипцію деяких яскравих чужих елементів, переважно одиниць лексичного 

рівня (онімів, реалій побуту, номенклатури), нейтралізацію реалій, що не належать 

до домінантних концептів першотвору, комбіновану реномінацію домінантних 

текстотворчих лінгвокультурем або їх експлікацію у текстах перекладу чи глосаріях. 

Водночас сучасні перекладачі здебільшого відмовляються від естетичної та 

формальної чужості, зокрема в перекладах поезії, а редактори наполягають на 

легкості та звичності стилю. Супровід перекладів ґрунтовними перед- чи 

післямовами розкриває читачеві соціокультурні контексти першотвору і полегшує 

його рецепцію, свідчить про те, що сам перекладач розмежовує дві культури і 

створює у такий спосіб прецедент для сприйняття читачем культурного фону 

перекладеного твору.  

Зростання в останні роки кількості українсько-німецьких перекладів, їхня 

позитивна рецепція та залучення до суспільного діалогу свідчить про формування в 

Німеччині нового образу української літератури та України загалом, що не в 

останню чергу базується і на перекладній літературі. Це демонструє вплив 

художнього перекладу на міжнародний імідж Української держави і дає надію, що 

завдяки спільним зусиллям усіх суб’єктів перекладацького поля українська 

література зможе посісти сильнішу позицію у світовій літературі. 
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Попри таку сприятливу динаміку українсько-німецького перекладу низка 

українських авторів невідома німецькомовним читацьким колам, а українсько-

німецький переклад залишається справою ентузіастів. Вирішальну роль могла б 

зіграти підтримка української держави й українських літературних інституцій, які, 

на жаль, роблять замало для популяризації української культури. Тому особистість 

перекладача − культурного посередника − і надалі залишається рушійною силою 

міжлітературних контактів 

Перспективи подальших досліджень зумовлені актуальністю теми для 

українського суспільства та відкритими питаннями, які потенціює 

інтердисциплінарний підхід: недослідженими залишилися психологічні та 

когнітивні аспекти діяльності перекладачів українсько-німецького напрямку; до 

аналізу варто залучити переклади, які з різних причин не стали предметом 

дослідження, а також особистості перекладачів, що представлені у роботі лише 

фрагментарно. Студії, спрямовані на детальніше вивчення різножанрової продукції 

представників українсько-німецького перекладацького поля, зможуть доповнити та 

поглибити картину українсько-німецького художнього перекладу. 
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