
офіційного опонента на дисертаці 
концепції перекладацтва другої п 

(на матеріалі українських перекіт 
здобуття наукового ступеня доктора

ВІДГУК
ю Павленко Олени Георгіївни «Авторські 

оловини XX століття: компаративний аспект 
адів англомовної прози)», представлену на 
філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 -  

порівняльне літературознавство

II

нау

Дисертація О.Г.Павленко -  Ц 

дослідження, яке відкриває 

інтердисциплінарного вивчення 

Наукова розвідка О.Г.Павленко є 

науці у трьох важливих аспектах.

По-перше, дисертація О.Г. 

сучасної літературної компаративі 

цій галузі науки. Заявлена в дис 

процесу перекладу при всій її 

хіба можна відокремити історію 

літератури?) не завжди визнавалф 

об’єктом науки.

Ставлення до зв язку 

перекладу/перекладознавства шко 

європейського поліглота -  пере 

оригіналу: "іЬеу сіо по! регтії: ш 

дорікає він перекладознавцям, 

література не є надійним свідченні 

З середини минулого століт 

ук літературна компаративістика 

хоча переклад у цій дисципліні 

залишаючись інструментом у вивч 

Починаючи з середини 1980-х •- п

еззаперечно актуальне, самостійне, змістовне 

широкі перспективи комплексного 

проблем літературної компаративістики. 

яскравим і помітним явищем в українській

щ

вх

авленко вирішує важливу актуальну задачу 

стики, розширюючи існуючі кордони знань в 

ертації проблема компаративного вивчення 

кової релевантності та очевидності (дійсно, 

перекладу від історії мови, культури, історії 

ся літературною компаративістикою підним

літературної компаративістики та 

'їли: не було однозначним. Для Рене Веллека 

клад завжди був лише слабким відлунням 

апаїуге апсі іис!§е ап іпсііуісіиаі у/огк от агГ -  

а Ріффатер переконаний, що перекладна 

м культурних відмінностей, 

тя ситуація почала змінюватися в міру того, 

набувала нового дихання, долаючи кризу, 

продовжує відігравати лише другу роль, 

енні впливів, мотивів, тематики, жанру та ін. 

очатку 1990-х рр. переклад став розглядатися

“ «/г-*

^  й,,,?*с|ДОтаа та аршу 
Київського національного уншаромг̂ т̂

Штчлніші
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як самостійний літературним 

перекладознавства. С.Басснетт за 

структурі літературної компарати 

його в компаративне літературозі- 

(дочірню галузь). У конте 

дослідження Павленко О. Г. є 

перекл адознавстві.

Добре знання теорії, історії лі1 

підґрунтям, на якому виростає комп; 

О.Г.ГІавленко сформувалася з на 

сучасного порівняльного літе 

простежити, як розвиток українськ 

XX ст. пов’язаний з інформаці 

інацієтворчою місією» (с.59). В 

точки зору різних підходів до п 

науково-філологічного: переклад 

«розхитування» усталеної ієрархів 

Поль Рікер та ін.). Робота н. 

трактування перекладу різними 

роботи досягнути нового рівня н 

роботи свідчить про глибину роз 

наукову філологічну зрілість дисе 

для філології.

По-друге, дисертація О.Г.П 

сучасної літературної компаративі 

цій Гсшузі науки. Інтердисциплінар 

запропонована у роботі, є цінним 

уважному аналізі та високому 

тенденцій сучасного українсько

жанр, завдяки дескриптивній іиколі 

пропонувала переглянути роль перекладу в 

ві стики як наукової дисципліни, включити 

навство але як «а зиЬзісІіагу зиЬ)есі І агеа» 

кеті цього суперечливого дискурсу 

важливою ознакою статусних змін у

тератури та історії українського перекладу є тим 

аративне дослідження дисертантки. Концепція 

.гальних потреб української науки в галузі 

ратурозпавства, наполегливого прагнення 

ого художнього перекладу другої половини 

йно-просвітницькою місією перекладів, з 

дисертації проблеми перекладу вивчаються з 

ерекладацької майстерності (від класичного 

як синтез, -  до постструктуралістського 

ованої системи переклад/оригінал (Дерріда, 

асичена теоретичністю, знанням нюансів 

науковими школами, що дозволяє автору 

аукової точності. Теоретична спрямованість 

уміння проблеми та, що дуже важливо, про 

ртанта в дослідженні проблем, центральних

авленко вирішує важливу актуальну Задачу 

стики, розширюючи існуючі кордони знань в 

на концепція «гармонійного перекладу», яка 

й перспективним відкриттям, заснованим на 

зівні теоретичного узагальнення провідних 

о й зарубіжного перекладознавства, з
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з

урахуванням положень Л.Кушні 

простору.

Значущість дисертації і 

підпорядковано головному прин 

вчений-компаративіст Каллер вв; 

складовою будь-якого наукового з 

Компаративний аспект 

обґрунтовану, ретельно розроблен)

Д'

які зазначені у вступі, а також ст 

проблемну насиченість й обґру 

складного теоретичного перекладе 

Дисертація настільки об’єми 

й історико-літературного матеріал 

тільки найбільш дискусійні аспект) 

У першому розділі 

літературознавства в постколош 

зітер дисциплінарної царини теор 

послідовно обстоюються проблем 

перекладу. На першому етапі цієї 

методологічних засад досліджені 

комунікативних, дискурсивно-орі є 

герменевтики, рецептивної естети 

текстів як об’єкту компаративного 

та взаємодії «Я» та «Іншого», 

доповнюється культурологічним 

вийти на новий рівень узаг; 

особливостей перекладацької діяль 

Огляд історії становлення 

теорій перекладу (серед яких розг.

в тому, що дослідження проблеми 

ципу «вивчати, порівнюючи». Видатний 

ажає категорію «зіставлення» невід’ємною 

нання.

ослідження О.Г.Павленко має науково 

і методологію. Мета й завдання дослідження, 

руктура дисертації засвідчують серйозність, 

нтованість запропонованої систематизації 

знавчого матеріалу.

а й фундаментальна за аналітикою наукового 

у, одо мені видається за можливе розглянути 

и.

тюі, щодо гармонізації перекладацького

хПереклад як предмет порівняльного 

альну добу», який є творчім дослідженням 

етико-аналітичного осмислення перекладу, 

но-поняттєві блоки ітгерсеміотичної моделі 

роботи, який полягає у визначенні теоретико- 

ня, на основі положень функціонально- 

нтованих, дескриптивних теорій перекладу, 

ки здійснюється обґрунтування перекладених 

дослідження, осмислених в просторі діалогу 

Інтердисциплінарний простір дослідження 

виміром, який стає головним, дозволяючи 

ьнення при аналізі закономірностей й 

ності.

сучасної компаративістики, суперечливих 

ля даються семіотичний переклад, тотальний

'£іл:
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4

переклад, мета/текстовий переклад, інтекстовий та інтертекстовий переклади)

шці у проблематиці вивчення взаємодії як 

їратур, унаочнює зв’язок перекладознавства

засвідчує компетентність досліди 

фактору становлення відмінних лі'

літературознавства з базовими 

методик (феноменології, структур

ґрунтовному і, можливо, дещо 

враховано приналежність дослі

и компаративістики в дослідженні шістдесятництва, авторського вияву, 

постмодерністських експериментів, процесів націєтворення та ін. Зазначена 

формула, завдяки своєї логічності й простоті, слугує надійним фундаментом 

для подальшого дослідження.

Через кореляцію поняттєво[термінологічного комплексу порівняльного

принципами суміжних літературознавчих 

)|алізму, персонології, семіотики, рецептивної 

естетики, герменевтики, постколоніальних студій) послідовно та логічно

переконливо обґр)гнтовуються центральні концепції дослідження. Переклад як 

носій культурної пам’яті, який відповідає унікальному історичному контексту 

досліджуваних явищ, є суголосним з переконаннями перекладачів!, чиї 

переклади аналізуються у третьому розділі дослідження.

Поруч із зазначеними перевагами потрібно все ж зауважити, що в досить

юзлогому теоретичному розділі не завжди 

цників до тієї чи іншої історичної та 

літературної епохи, а каскад посилань на різні першоджерела (від Дека^та до 

Гкера) не завжди виглядає критико-анапітично осмисленим. Крім того, 

перекладознавство «культурологічного повороту», до якого дослідниця 

неодноразово звертається як до концептуального підґрунтя, має свої суттєві 

недоліки, які варто відзначити. Зрозуміло, що відвернутися від філології як 

мистецтва мови для перекладача було б безнадійним дилетантизмом, фднак, 

хоча в цьому розділі автор дисертації не акцентує увагу на цьому важливому 

аспекті перекладознавства, в третьому розділі роботи О.Г. Павленко, 

аналізуючи переклади з англійської, постійно знаходиться в полі тяжіння цієї 

< суттєвої» філології при порівняльному аналізі оригіналів і перекладів, що 

переконливо засвідчує глибину розуміння досліджуваної проблеми і є плідним
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5

для <-:прочитання» історичного руху літератури і п перекладів у їх мінливш 

діалектичній єдності.

У другому розділі «Художн ії переклад у літературному’ процесі другої 

половини XX століття: методологічні конфігурації» здійснюється ретельне

юлітико-історичного контексту творчості 

важливі фактори, які впливають на гзори.я і 

передумови смислотворчого перекладу:

вивчення літературного й п 

шістдесятників. Тут з’ясовуються 

творіння: філософсько-естетичні

дихотомія культурних рухів конформізму та нон-конформізму середині! XX 

століття у світовій культурі, творчі критерії і координати українського 

шістдесятництва, їх вплив на творення естетичного канону української ^ірози 

другої половини XX століття в суку пності її жанрово-тематичних модифікацій. 

У роботі простежено багато паралелей між творчим світоглядом українського 

шістдесятництва га американських бітників, хоча ця суголосність часом 

[залишається поза фокусом пильного аналізу (як наприклад пошук себе у і|ворах 

Дж. Керуака й С. Кримського).

Висвітлено провідні ознаки украшоцентричної художньої концепції, 

розкрито внутрішню дихотомію й динаміку становлення цього складного 

мистецького й водночас духовного морально-естетичного явища. 

Перекладацька діяльність розглядається як один із вимірів шістдесятництва та

цьому відзеркалено те тільки магістральні 

г ми, модифікації поетико-семантичких кодів 

процеси націєтворення, духовно-естетична 

телеологія «акта вибору» перекладача.

Новизна і вагомість дослідження і в тому, що завдяки аналізу перекладів 

масиву англійської літератури простежено становлення шкіл українського 

перекладу. Зроблено важливий висновок про доцільність розгляду 

смислотворчої мотивації перекладачів.

Поєднання в цьому розділі історико-літературного дослідження і 

сіілософсько-естетичного та перекладознавчого підходів ґрунтується на

аргументовано доведено, що в 

процеси варіації жанрової паради 

української літератури, але й

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


6

філологічному аналізі досліджува 

предмета дослідження з тендені: 

української літератури, є перс 

літературознавства, яке справедлив< 

Однак в цьому розділі не мо 

теоретичністю першого розділу ро1 

«працювати», допомагаючи в дос. 

випадку -  це лише данина запропо 

Третій розділ «Художній пер 

беноменології і персонології», 

портретів українських переклада 

природним для літературної 

дисертантки тут є багатосторонній 

діяльності Доценка, Дмитренка 

глибоке знання і скрупульозне 

дослідження архівного матеріал 

і  продуманих підрозділів, кожен з 

проблемі.

Треба зазначити, що 

11 ерекладознавства виглядає в 

посилюючи відчуття, що і б 

теоретичному етикету» робота О. 

філолога, для якого згадувані теорі' 

О.Г Павленко висвітлила 

просвітницького філософсько- 

перекладачів, історико-біографічні 

складається дуже повна картина 

перекладачів з особливостями

ро

111:

них текстів. Цей принцип співвіднесення 

діями розвитку літератури, перш за все 

пектившш для сучасного порівняльного 

о претендує на особливу методологію, 

жна не помітити деякий розрив з насиненою 

боти. Теорія -  це своєрідна оптика, яка має 

лідженні означеного матеріалу, в іншому 

нованої процедури.

еклад другої половини XX століття з погляду 

який побудований за принципом творчих 

чів, вважаю найбільш вдалим і найбільш 

компаративістики. Значним здобутком 

аналіз майже недослідженої перекладацької 

Лісняка, Митрофанова. Тут знаходимо 

опрацювання художніх текстів, перекладів, 

у. У розділ включено чотири ретельно 

яких присвячений окремій перекладацької

•згляд актуальних теоретичних проблем 

Цьому розділі дисертації органічно, лише 

ез цієї «данини нинішньому науковому 

авленко --дослідження серйозного сучасного 

ї та концепти є добре знайомою цариною. 

Світоглядно-естетичні й художні константи 

світоглядного «внутрішнього» дискурсу 

обставини їх формування, внаслідок чого 

творчих особистостей. Ця співвіднесеність 

художнього мисленга письменників різних

IX
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лексичних одиниць, ЄМОЦ1ИН0-ВИр

семантичні заміни абстрактного

художніх напрямків дозволяє автору роботи досягти нового рівня наукової 

точності.

Методологія перекладу Р. Доценка розкривається послідовно й всебічно, 

від загальних постулатів до численних особливостей його перекладацького 

стилю: авторська неологія, оригінальний синтаксис, ситуативне застосування

азна лексика (слова-блискітки), антонімічна

заміна як спосіб увиразнення просторічного мовлення, лексичні модуляції,

конкретного, загального / часткового. У

роботі розкрито особливу майстерність у синтезі оповідного перекладацького 

«я» й авторського «я» у творах В.Фолкнера, завдяки чому український переклад 

набуває рис виразної еквівалентності, принаймні в екзистенційному пафосі.

Заслугою роботи є ретельний огляд перекладацьких стратегій, 

с нрямованих на відтворення семантики унікального фолкнерівського 

синтаксису, зокрема «недовіри до крапки», «перевисання речень», «потоковості 

наративу», «єдності часів», втілених в імпульсивності динаміки темпоритму

оповіді, паралелізмах, повторах оксюморонах, антитетичності, епіт)етних

конфігураціях, авторських словах-композитах, невнормованій заперечній 

префіксації, алогізмах, структурно-граматичних невідповідностях.

У цьому професійному філологічному аналізі немає і сліду від загально- 

нейтрального -  « чи є переклад адекватним?» , навпаки, поставлено та розкрито 

складні проблеми компаративістики: «упізнаваний цей твір зараз у перекладі?», 

«яка його роль в національній літературі, на мову якої він перекладається». «яка 

ступінь прозорості його інакшоеті?» та ін. Самостійність і тонкість 

філологічних спостережень відбивається тут в обґрунтованості перегляду 

деяких стереотипів, які склалися ц перекладознавстві, і що важливо -  всупереч 

традиції російських перекладів.

Проте, аналіз сукупності особливостей перекладацького стилю 

Iі Доценка підсумовано висновком про «гармонійну» якість його перекладу, 

однак не наведено достатніх підстав для більш прозорих й точних визначень
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У»

розглянутих перекладацьких приц 

еквівалентного перекладу. Мет 

фрагментів, які відтворюють екзи 

розкрито не повністю, залишає 

перекладу процитованих у роботі з 

чому саме полягають протиріччя 

|(с.327-328), до того ж, не зрозуЦі 

названа романом?

У другому підрозділі під час 

приділено значну увагу розгляду 

боротьби за Україну, за розквіт 

гостре усвідомлення необхідне^ 

багатство шедевру чужої літерату р 

мови й тим самим розвивати її 

перекладачеві майстерно відтворю 

яс Ч. Діккенс, А, Франс, Г. Мел 

комплексі перекладацьких страт е 

смислами, закладеними автором у 

інтелектуальних пошуків автора 

ототожнювання світу реципієнті 

формування спільної мови автор 

розглядається у роботі як варіант 

на балансі між літературним, 

методами і стратегіями встановлен 

Перевагою роботи є ус 

Ю. Лісняка, які поєднують си 

культурних розбіжностей. Вис 

синтезують принципи адекватності 

Хотілося б зауважити, що у

омів та стратегій, зокрема доместикації та 

одологію трансформації гри перекладі 

стенційність світогляду В.Фолкнера (с.318), 

ться без відповіді питання відповідності 

уривків. У роботі недостатньо ясно вказано, в 

у перекладі назви книги «Оо сіошп, Мозез» 

іло, чому ця збірка оповідань в дисертації

аналізу перекладацької творчості Ю. Лісняка 

перекладу як надважливої ділянки фронту 

раїнської мови., невпинний творчій пршук, 

сті відтворювати все мовностилістичне 

и, мобілізуючи всі потенційні ресурси своєї 

до висхідної точки інтенцій, які дозволили 

вати ідіостиль таких несхожих письменників, 

вілл. Розглянуто особливості прийомів у 

гій, серед яких скорочення дистанції між 

творі та їх значеннями в перекладі, стилізація 

в контексті тієї епохи, в якій він творив, 

-перекладача зі світом персонажів тексту, 

а-перекладача-читача Зазначений комплекс 

моделі гармонійного перекладу, заснованого 

соціальним та історичним контекстом та 

ня зв’язків між відомим та невідомим, 

ебічний аналіз перекладацьких стратегій 

нтаксично точний переклад з доланням 

вітлено широкий спектр прийомів, які 

й еквівалентності.

розгляді перекладів Ю. Лісняка є подекуди
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неповним коментар наведених 

непоясненою проблема інтерпретф 

шатЬІе, СОІОГ8, тап-оГ-шаг, Меггу- 

У розгляді і нтеркультурної 

орієнтується на власне визначенії 

осмислене у дослідженні як варі 

перекладача, соціально-історичн 

оригіналу. Розкрито складну взає 

контексту (якомога повного збере 

ідеології перекладу та мовности 

методології. Докладно розглядає г 

етнолінгвістичного підходу, реалі 

сценаріїв («позитивного мисленн: 

(«8е1і::-егіЬаіісешепІ»), «незалежно 

(«&ЄІ §00(1»), яке уможливлює 

стилістичних засобів мови перекл^, 

Але в деяких прикладах 

гюетс'логічних вимірах переклад 

безеквівалентна лексика, як з, 

контекстуальна заміна, смислов 

переклад -  ретельно перераховуєть 

Аналіз стратегій декодуван 

інтенцій у перекладах М.Дмитре 

детального аналізу наведених у 

мірі ілюструють особливості пер 

дозволив би більш повно розкрит 

перекладачем приховані смисли те 

У дисертації на матеріалі 

розглянуто складну проблему пе

прикладів, зокрема часто залишається 

ції реалій, розмовної, просторічної лексики 

Аікігєу/ізш, Тот-Рооі). 

моделі перекладу М.Дмитренка дослідниця 

я перекладача -  «зустріч із читачем», яке 

ант гармонійного поєднання творчого «я» 

ото контексту оригіналу та Семантики 

модію принципу абсолютизації авторського 

ження оригінальних смислів та значень) як 

дієтичного нюансування першоджерела як 

ься майстерне застосування перекладачем 

зоване у врахуванні так званих культурних 

я» («розіїіуе іЬіпкіп§»), «самовозвеличення» 

ті» («аиіопоту»), «гарного самопочуття» 

точне та вдале застосування лексико--

ду.

акцент зроблено не на концептуфтьно- 

у, а на констатуванні того, як передана 

дійснюється калькування, гранскодування, 

ий розвиток, антонімічний та описовий 

ся весь інвентар перекладацьких технік, 

ня й перекодування авторських смислів й 

нка міг би бути повнішим за умови більш 

роботі численних прикладів, які у достатній 

екладацької діяльності. Філологічний аналіз 

и не тільки, як прочитані, алг. як «вичитані» 

кеті в.

перекладів, виконаних В. Митрофановим, 

рекладацької діяльності як ііндивідуального
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дос

обі

прочитання, яке актуалізує се 

перекладачем відчувається авторе 

визначення конкретизоване як пер 

аксіологічної домінанта перекладу 

процесів читання як декодування 

запропоноване П. Рікером, і 

концепцію, однак, поза фокусом 

сприйняття тексту перекладачем я 

Розгляд перекладу, який неухильн 

актуалізує заявлену на початку 

с мислотворчої діяльності. Розгляд 

концепцій сучасної компаративіст 

й увиразнюють заявлену концеп 

спостережень виявляється тут в 

які склалися в літературознавст 

висновки автора тут глибокі і пере 

На завершення аналізу дисе 

вже були висловлені, ще декілька.

Хоча багато з проаналізова 

такі, що містять помітну часі 

концепція дослідження є набагат 

положень постструктуралізму сц 

центру, фокальної точки твор 

виступали постструктуралісти ( 

завжди «працюють» під час аналіт

Так, резонансна теорія Вену г 

критику перекладів, які «схиляють 

політично некоректними і навіт 

8шс1іез Кеасіег. 2000. Р.341),

(Баї

мантику першотвору згідно з тим, як 

ький поклик, закладений у першотворі. Це 

соналізоване (мегаперсональне) визна|іення 

. Спираючись на визначення суб’єктивності 

тексту, співмірне із читацькою здатністю, 

лідниця переконливо обґрунтовує свою 

Дослідження залишається проблема повноти 

к провідна засада перекладацької діяльності, 

о корелюється з асимілятивними процесами, 

роботи концепцію вивчення перекладу як 

численних прикладів та глибоке осмислення 

ики, які вдало здійснені у роботі, уточнюють 

цію. Самостійність і тонкість філологічних 

ґрунтованості перегляду деяких стереотипів, 

ві та перекладознавстві. Спостереження і 

конливі.

ртації додамо до несуттєвих зауважень, які

них у роботі перекладів осмислювались як 

ку перекладацької співтворчості, основна

0 ширшою. Спрощене тлумачення деяких 

рийняття особи автора й перекладача як

ення/читання тексту, проти чого, як раз, 

рт, Фуко, Ізер, Дерріда, Поль де Ман). не 

ичної роботи з текстами перекладів.

1 сіотезґісаііоп / /огещпігаііоп, спрямована на 

на наші звичаї» і які він вважає ідеологічно і

ь «роїепііаііу ітрегіа1І8І:іс» (Т'Ье Тгап(з1аііоп 

іноді вступає у протиріччя з оцінками
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«украшоцентричних» перекладів 

українському художньому перек. 

очуження. Але це не означає не: 

сучасному українському контекст: 

тексту оригіналу до іншої культурі 

твір б і д  небезпеки «навічно залити 

Це стосується й комен 

загальновідомої назви книги Фолк 

пропонує власну версію збірк 

О.Г.Павленко вважає такою, що ма 

Далі. Бажано було б прояснити, 

« М є у є г  Веі іЬе В є у іі Уоиг Неасі» 

стильовим та семантичним маркера 

У цьому прагненні дисертант 

місця перекладів не можна не 

серйозних професіоналів, для 

напружений пошук, який іноді є не 

Крім того, маю ряд зауважен 

збігаються з нумерацією в списку 

Відтак наголошуємо, що ви 

переважно носять дискусійно-п 

применшують наукового значення 

Проведене О.Г.Павленко д 

філологічної підготовки, вміння 

перекладах їх ключові ознаки, зіс 

послідовно обґрунтовуючи цен 

дослідницького пошуку, що й 

Дисертацію написано грамотно, 

с гиль викладу сприяє доступності

На стор. 111 авторка зазначає «в 

ладі переважно застосовується принцип 

хтування методом «одомашнення», який у 

доцільно використовувати як наближення 

і... Саме такі його рефлексії врятували цей 

ги ся в шухляді».

тарів деяких перекладів. Так, замість 

нера «Зійди, Мойсею», Ростислав Доценко 

и оповідань «Домашнє вогнище», яку 

є величезний асоціативний потенціал (6,325). 

чому авторка вважає виправданим переклад 

коли не врахована інверсія (М є у є г) ,  яка є 

м, а не «зайвим словом»? 

ки зрозуміти та виправдати деякі дискусійні 

помітити повагу О.Г.Павленко до праці 

кях вибір відповідного слова -  завжди 

вдалим.

ь щодо викладу, наприклад, деякі цитати не 

літератури (с.87, №442; с. 56, М» 661).

(ловлені зауваження і поставлені запитання 

олемічний характер і жодною мірою не 

дисертації.

©слідження демонструє високий рівень її 

відчитувати у літературних текстах та 

тавляти різні художньо-естетичні феномени, 

тральну ідею власного компаративного 

забезпечує наукову новизну дисертації, 

науковою мовою, термінологічно виважено; 

сприйняття представленого матеріалу.

11
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компаративний аспект (на мате 

прози)» є вагомим науковим дос. 

сучасного порівняльного літерату 

«Порядку присудження наукові 

Кабінету Міністрів України від 24.

Статті й автореферат дисертації адекватно відбивають зміст роботи.

За обсягом виконаної роботи, актуальністю теми, постановкою та 

реалізацією мети й завдань дослідження, сучасним рівнем літературознавчого 

апарату, новизною отриманих результатів дисертація Олени Георгіївни 

Павленко «Авторські концепції перекладацтва другої половини XX століття:

ріалі українських перекладів англомовної 

ліджеиням, що вирішує важливу проблему 

фознавства. Дисертація відповідає вимогам 

ї х  ступенів», затвердженого постановою 

.07.2013 р, за № 567 (зі змінами), і її авЦрка -  

О.Г.Павленко -  заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 -- порівняльне літературознавство.

Доктор філологічних наук, професор 
завідувач кафедри порівняльної філ ологи 
східних та англомовних країн 
Дніпропетровської’© національно^ 
університету імені Олеся Гончара

Вчений секретар 
Дніпропетровського національної* 
університету імені Олеся Гончара

В.І. Ліпша

3.В. Лобода

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


офіційного опонента Зарв 

наук, професора, завідувача кафі, 

факультету філології та соці а. і 

педагогічного університету 

«Авторські концепції перек. 

компаративний аспект (на мг: 

прози)», подану на здобуття 

спеціальністю 10.01.05 -  по 

спеціалізованої вченої ради Д 

наукового ступеня доктора філ 

університеті імені Тараса Шевче

ВІДГУК

и Вікторії Анатоліївни, доктора філологічних 

дри зарубіжної літератури та теорії літератури 

ьних комунікацій Бердянського державного 

ш дисертацію Павленко Олени Георгіївни 

чладацтва другої половини XX століття: 

-.теріалі українських перекладів англомовної 

(ового ступеня доктора філологічних наук занаук

рівняльне літературознавство на засідання 

6.001.15 із захисту дисертацій на здобуття 

ологічних наук у Київському національному 

нка

як

$

45 
*
ж

т

> -*  о  ш о_X СР со
о. .22 **
се з :  =я»§г
*“  О  ш

‘ і 3
« І  2О СОх £5 «• о .|-Іі2
'«Ш-г“І О §
ОСІ 5а 

о£В‘з;Ж'

Сучасні процеси міжкулі 

глибокої й ґрунтовної підготов 

інших країн. Чимало для зна: 

класиків роблять перекладачі, 

в український літературний дис 

перекладацтва. Проблема перекіт 

було б почути від докторант* 

синонімами) виходить за кол 

питань лінгвістичних та культу 

розвідки, які б давали цілісна 

перекладацтва, зокрема англо 

Власне, ця проблема й зацікав 

сучасних українських перекладе 

Е. По, А. Конан-Дойл, М. Твейй 

теми переконливо сформульова: 

подальшим розгортанням дослі, 

Визначаючи беззаперечн 

дисертантка характеризує н о е  

вивчення прозового переклала

турної комунікації вимагають від філологів 

ки, обізнаності у сфері літературного процесу 

йомства із творчістю світових літературних 

не лише вводять іншомовний художній текст 

рс а й створюють власні авторські концепції 

дацтва чи перекладознавства (до речі, цікаво 

чи розрізняє вона ці терміни, чи вважає 

власне літературних проблем, стосуючись 

оологічних. Тому досить важливими є наукові 

аналіз особливостей авторських концепцій 

мовної літератури як найбільш: поширеної, 

ила О. Павленко, яка закцентувала увагу на 

англомовної прози В. Фолкнера, Ч. Діккенса, 

, }Е. Гемінгвей, Р.Д. Бребері та ін. Актуальність 

на дисертанткою у «Вступі» та підтверджена 

іження.

наукову новизну дослідження на с. 19, 

аторський зміст своєї роботи тільки щодо 

цького доробку шістдесятництва, оминаючи

£іХ

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


)Нувагою власні досягнення при ю 

у царині компаративістики, а тг[к 

Ю. Лісняка, М. Дмитренка й 

повинна базуватися на широкі 

засвідчує те о р ет и ко - м ето д о л о г і ч н 

що дисертантці «зібрані у прив 

допомогли у виборі підході 

аргументацій» (с. 18).

Розгалуженою й логічнові) 

всебічно розкривають предмет 

праць, присвячених питанням пе 

(літературознавчій, перекладозна 

уявлення про сучасні тенденції 

критичному дискурсі другої поло 

визначеним дисертанткою.

Перший розділ роботі 

літературознавства у пость[о. 

перекладознавчу термінологію, 

художнього перекладу, акцен|г; 

комунікативної парадигми» (пу 

перекладу «для осмислення дос| 

а також говорить про його 

мультикультуралізму. Логічно 

перекладознавства як частини кс[>м 

зміни функціональних орієнтир 

хоча не всі дослідники погод:

О. Павленко наводить ідею О. 

як «хворобою росту».

Доцільним є звернення 

перекладу, зокрема до тотальног 

П. Торопом, до концепції перекла

цептуалізаци місця перекладознавчих студій 

о ж підхід до аналізу перекладів Р. Доценка, 

Митрофанова. Така багатоаспектна праця 

міждисциплінарній системі методів, що й 

а основа роботи, де справедливо зазначено, 

них архівах і видавничих фондах матеріали 

та виробленні власних методологічних

О

ую

та'

Щ
ро,

їв

ж  у

Дім;

є структура роботи. Три розділи дисертації 

дослідження, а глибокий аналіз критичних 

рекладу в різних сферах його побутування 

вчій, культурологічній тощо), дає всебічне 

удожнього перекладу, їх роль у літературно- 

вини XX століття, що відповідає завданням,

«Переклад як предмет порівняльного 

лоніальну добу» систематизує наявну 

Павленко аналізує сучасні тенденції в теорії 

чи увагу на «симптомах переорієнтації 

т 1.1.1.). Здобувачка слушно актуалізує роль 

у «інших» мистецьких постатей» (с. 23 -  24), 

ль у розвитку постколоніальної теорії та 

що тенденція до розширення функцій 

паративістики спричинила й дискусії навколо 

і самого порівняльного літературознавства, 

ються з цією думкою. У цьому контексті 

а, який називає кризові явища нічим інтттим,

Дисертантки до аналізу різних концепцій 

перекладу і' його різновидів, сповідуваного 

ду Дж. Кетфорда; до структурно-семіотичних
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н

в

ЄН

Є

єн

ии

рб

досліджень у галузі літературо: 

природу функціонування моделі 

Перспективним є простеж 

студіями, оскільки явище інтер 

здобувачка, становить маловивч 

Слушними є міркування О. Пав.|іе 

міжкультурному спілкуванні, як 

іншомовний текст. Можливо, 

зупинитися на відповідальності 

обирає, який текст «заговорить 

дисертантки, чи немає тут диск 

розривів в уявленнях про творчіет:

Чимало уваги О. Павлен 

наводячи теорії Ю. Крістевої, Ж 

продуктивним з огляду на інтер 

будь-якого художнього твору. В о 

перекладача та автора. Не оми 

підхід до тексту, згідно з яким 

компілятором: «кожний текст 

вимагається не стільки творчи 

кодами, зашифрованими в ху, 

дослідником Д.Фоккемою, як 

літературні коди, що можу|г:ь 

перекладачів.

Ураховуючи глибокий кіл 

цілком виправданим є відведе:ін 

заглиблення в іншу культуру че 

як проникнення в контекстуаль 

Авторка говорить про «індивіду 

характеризуватися креативністю, 

національного...» (с. 52). Власн

н

№

V./и

ре

НУ

ал

авства та теорії художнього перекладу про 

мистецтві (за теорією Г. Клауса) та ін. 

ня зв’язків семіотики з перекладознавчими 

міотичного перекладу, на якому наголошує 

у в сучасному перекладознавстві проблему, 

нко щодо ролі перекладача як посередника в 

оновлює, розгортає й розширює первинний 

цьому контексті варто було б детальніше 

фекладача як суб’єкта, що на власний розсуд 

рідною мовою. Цікаво було б почути думку 

тності в ознайомленні з іншою літературою, 

іншомовного письменника, 

ко приділяє проблемі інтертекстуальності, 

Женетта, Ю. Лотмана та ін. Такий підхід є 

їсстуальне поле, що виникає під час перекладу 

но є своєрідним місцем: перетину свідомості 

ає увагою дисертантка й структуралістський 

тор, як і перекладач, є лише переписувачем і 

це інтертекст» (Р. Барт), а від перекладача 

підхід, скільки обізнаність із культурними 

дожньому тексті. Згідно з голландським 

зауважує О. Павленко, існують власне 

бути орієнтирами для письменників і

ьтурний компонент перекладацької роботи, 

я окремого пункту в дисертації на питання 

:з посередництво перекладу (1.1.2. «Переклад 

мережу іншої культури: «Я» та «Інший»»), 

ьний перекладацький стиль мислення, що має 

книжністю, відчуттям своєї приналежності до 

це органічно підводить нас до розуміння
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безпосередньо предмета 

перекладацтва.

Особливий інтерес станоЕ 

поворот» в українському лі 

звільненням від соцреалістично 

перекладацьких стратегій і тактт 

переклади нові культурні, соц 

цікава перспектива ґрунтовно 

популярних зараз постколоні 

1.1.3 «Переклад як засіб естетич 

праці.

Щодо стосунків автор 

підрозділі 1.2.1. «Автор і перек. 

нашу думку, доречніше було б 

перемовин», адже «переговорні 

то тут дисертантка зупин 

екстраполюючи слідом за У. Е 

царині перекладу. Такий підхід 

межі лінгвістичної природи 

соціокультурному просторі. Ці 

ідеї та вихідних положень 

перекладознавцями К. Райс 

перекладацької діяльності (п. 1 

науковій традиції»).

У цілому перший розді|і 

сучасних тенденцій художнь 

України, так і за її межами. До 

те, що вона органічно в в о д е  

сучасних процесів літератури 

містяться висновки.

дослідження, зокрема до авторських концепцій

[ять роздуми О. Павленко про «культурний 

ературознавстві, спричинений поступовим 

монодоктрини. Дійсно, багато в чому вибір 

обумовлений бажанням ретранслювати через 

ьні, духовні настанови. Гут відкривається 

дослідження перекладацтва в контексті 

ьних студій, тим більше, що пункт 

НОго опору» є своєрідною преамбулою до такої

л 

гі 

і 

к 

аіі 

го 

іап

а та перекладача, про які йдеться в 

цадач як суб’єкти переговорного процесу» (на 

все ж таки обрати варіант «суб’єкти процесу 

їй процес» видається зрусифікованою версією), 

яєіться на огляді поняття «переговори», 

ЇС0 методи проведення та функції перемовин у 

є продуктивним, оскільки дозволяє вийти за 

перекладу, розглянувши його в ширшому 

<авим і доцільним є звернення О. Павленко до 

«скопос-теорії», запровадженої західними 

і Г. Фермеєром, для висвітлення сутності 

.2.2. «Усвідомлення перекладацьких інтенцій у

роботи дає глибоке й вичерпне висвітлення 

Оф перекладу як у культурологічному полі 

сить важливим надбанням авторки дисертації є 

т$ перекладознавчу проблематику в контекст 

Оі компаративістики. У кінці кожного розділу
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о

Другий розділ -  «Художн 

половини XX століття: методол|) 

Увага дисертантки в першому 

українського літературного про 

шістдесятництва» зосереджена 

шістдесятництва й систем; 

літературного покоління 1960-19 

підґрунтя цього явища в У країн 

висвітленні іманентної суті худ 

явища з погляду художньо-стиль 

Цікавим і доказовим є з’яс 

шістдесятництва, який і досі 

інтерпретації дослідників, йог[< 

висвітлюється як новий етап мо 

Київської школи поетів, Нью- 

О. Павленко понять «шістдесяті 

ідеології дисидентства. Зупиняв 

учених щодо визначення часо 

морально-естетичних пошуках 

зазначає дисертантка вплив іде 

світоглядні уявлення шістдесяти 

збагатилася б, якби О. Пав.р 

перекладацькою теорією і г 

М. Рильський, І. Драй-Хмара та 

У дисертації «відсгоюєтьс 

часу» не тільки на раціональн 

(с. 210), а також, услід за Л 

кордоцентричний код як основ 

естетичних наративів шістдес 

надмірного теоретизування 

применшуючи наукових здоб

ій переклад у літературному процесі другої 

гічні конфігурації» -  містить три підрозділи, 

підрозділі 2.1. «Філософсько-естетичні засади 

цесу другої половини XX століття. Явище 

на усвідомленні смислових контекстів 

атизації світоглядно-філософських основ 

80-х рр., розкритті історичного й ідеологічного

і, системи міфів українських шістдесятників, 

ожньо-етичного шістдесятництва, дослідженні 

ових домінант.

ування питань, пов’язаних із назвою феномена 

не знайшов однозначного тлумачення в 

змістового наповнення. Шістдесятництво 

дернізму, порівнюєься з творами представників 

/Їоркської групи. Доцільним є розмежування 

цтво» та «дисидентство», аналіз літературної 

ться дослідниця на неодностайності поглядів 

вих меж шістдесятництва, його періодизації, 

^ царині художнього слова. Справедливо 

И персоналізму, екзистенціальної філософії на 

иків. Щоправда, на нашу думку, робота значно 

енко простежила зв’язок шістдесятників з 

рактикою 20-х років XX ст. (М. Зеров, 

ін.).

Я ПОЗИЦІЯ НОВОГО СВІТОГЛЯДНОГО бачення «духу 

йх, а й на духовно-ірраціональних засадах» 

Тарнашинською, стверджується думка про 

у онтологічно-екзистенціальних та художньо- 

ятників. Здобувачка, на жаль, не уникнула 

явище шістдесятництва. У жодному разі не 

утків Л. Тарнашинської, до яких апелює

:и

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


І [ЦІ Ї

а д

О. Павленко, вважаємо, що рефлексі 

дослідження про авторські конце: 

сюжет» від магістральної лінії.

У підрозділі 2.2. «Перекп 

української прози другої половини ] 

умовний принцип розподілу літер 

застосований у сучасних студЦх 

пропонується виважене визнане: 

виокремлюються характерні риси

покоління 1960-1980-х рр., як дані

жанрових модифікацій, зазначає!

ОС

атур:

1НЯ

м.

літературного покоління 1960-1980-х

ло:

еж;

ан

покоління зазначеної доби, смис 

літературознавчому дискурсі, гал 

трактуванні інших напрямів у м 

конкретних представників.

Аналіз художніх перекладів 

(2.3.) О. Павленко починає з огляд; 

сфері, аналізуючи як наявні збір*|и 

присвячені цьому питанню («Кої 

українського поетичного перекладу):

ГО

м:

ання

сьогодення українського поетично 

«Український художній переклад: 

(2006) та ін.). Здійснений аналіз є ц: 

можна було б винести в окреме пит 

багатий матеріал.

Щодо прозового перекладаїіш 

українському літературознавстві здій 

через формування реєстру пер 

перекладацької діяльності українських 

беззаперечною перевагою дисертації

ацтво в контексті стильових конфігурацій 

століття» відстоюється і доводиться думка про 

них поколінь за десятиліттями., переважно 

(«сімдесятники», «вісімдесятники» та ін.), 

літературного покоління шістдесятників, 

алої прози, на якій зосередилося літературне 

амічної структури з розгалуженою системою 

я багатошаровість стильової палітри прози 

рр., окреслюються модерні стичні тенденції 

ві визначення постмодернізму в сучасному 

'фюшується на функціонуванні та новому 

ах постмодерної творчості з наведенням їх

ьс

щодо самого поняття «явище» -  у контексті 

перекладацтва -  дещо відводять «науковий

гломовної прози другої половини XX століття 

^добутків українських перекладачів у поетичній 

перекладів, так і літературно-критичні праці, 

нцептуально-методологічні засади сучасного 

Л. Коломієць (2004), курс лекцій «Історія й 

перекладу (XIX -  XX століття), монографія 

іж літературою і націєтворенням» М. Стріхи 

і|кавим і глибоким, проте, на наш погляд, його 

, враховуючи дотичність до теми дисертації та

ого здобутку, то О. Павленко чи не вперше в 

снює кількісний контент-аналіз цих перекладів 

кладних видань, висвітлюючи масштаби 

тлумачів другої половини XX ст. (с. 248). Тому 

є проведена дослідницею пошукова робота,
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зокрема перелік уміщених у

акцентується на просвітницькій 

радянської цензури. Окремо здо

одноосібних публікаціях, з яки: 

іноземних альманахах, 5 додаї 

відтворюються в монографії, під]

журналах «Всесвіт» (за 1960-1990-ті рр.), 

«Сучасність», «Дніпро» та ін. перекладів англомовних творів, серед яких зразки 

не тільки англійської, а й канадської, австралійської, ірландської і навіть

ієрархія перекладів, дбайливо подана О. 

Павленко у вигляді діаграми, засвідчила комплексність підходу авторки до 

аналізу. Такий ретельний і всебічний огляд перекладів є вагомим підґрунтям 

для подальших досліджень як самої дисертантки, так і інших науковців. Узагалі 

другий розділ відзначається системністю, широтою охопленого теоретичного 

матеріалу, ґрунтовністю й доказозістю аналізу, проведеного дисертанткою.

ій переклад другої половини XX століття з

- знайомить безпосередньо з 

Р Доценка, Ю. Лісняка, М. Дмитренка,

Останній розділ -  «Художні 

погляду феноменології і персонології» 

перекладацькими концепціями 

В. Митрофанова, обраними за предмет дослідження дисертації. О. Павленко 

розмірковує над труднощами діяльності українських тлумачів, яким доводилося 

працювати в умовах «лінгвістичного етноциду» (с. 383). Увага з добувачки

діяльності перекладачів, їх боротьбі проти 

оувачка аналізує критерії добору текстів для 

перекладу, зокрема наголошується на духовній спорідненості поглядів 

перекладача та письменника, зсікрема Р. Доценка та В. Фолкнера (с. 316) 

тлумач і автор твору повинні мати спільн 

и, усе ж маємо сумнів щодо духовно

Погоджуючись із думкою, що 

художні орієнтири та погляд 

спорідненості між В. Фолкнером і Р. Доценком з огляду на особливост 

біографії й світоглядів представника «південної школи» американської 

літератури й українського шістде 

Підсумовуючи, зазначим

:я|гника.

що реферованій роботі притаманніо,
аргументованість, належний рівень теоретичного осмислення й узагальнення, 

самостійність висунутих на захист ідей, які достатньою мірою апробовані в ЗО 

1 9 - у  фахових виданнях України, 6 -  в 

кових, виступах на конференціях, а також 

готовленій О. Павленко. Висновки до роботи
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к

мі

науково достовірні, є достатньо 

в дисертації.

Водночас виникає низка пи

1. Ідучи за класифікацією 

зауважує: «Інтекстовий та 

усвідомленням того, що «чисті 

оскільки автор, перекладач, відт^: 

пам’яті. Це дає підстави для розу 

авторську стратегію щодо 

/непізнаваності, конкретності/нек 

парафраз, алюзій тощо) у теК 

розмежовує ці поняття чи зводить

2. У підрозділі 2.3. подагр 

примітках (30-60), які варто булс

3. Хотілося б почути ї 

Ю. Лісняк, М. Дмитренко й В 

західними перекладознавчими к 

якщо були обізнані, то чи вик 

принципи та ідеї? Зокрема, 

постколоніальну парадигму пе 

реалізовано в розділі 3, де проан 

творчості названих майстрів пере

4. Наскільки авторська 

враховує специфіку популярн 

детективної прози) та «портрет 

творів А. Конан-Дойля, Р. Сабат

5. На наш погляд, у робот 

аспект перекладацтва (зокрема, 

літературними).

Висловлені зауваження ц 

значущості сильного і гармонщ

вагомими відповідями на завдання, поставлені

ОН

о

тань, зауважень і побажань до дисертації: 

різновидів перекладу П. Торопа, дослідниця 

нтертекстовий переклади пов’язані з 

їх» текстів у культурі практично не існує, 

і читач мають рівні «можливості» текстової 

ння цих перекладів як таких, що визначають 

:<т^аркованості/немаркованості., впізнаваності 

онкретності «чужих елементів» (цитат, 

сті» (с. 35). Але постає питання: авторка 

до спільного знаменника?

о багато історико-літературного матеріалу в 

, на наш погляд, включити до тексту роботи, 

а захисті відповідь, наскільки Р. Доценко, 

Митрофанов були обізнані з сучасними їм 

цепціями, на які посилається дисертантка. І 

зистовували у власній діяльності певні їх 

підрозділі 1.1.3. слушно згадується про 

р^кладацької теорії. Наскільки цей підхід 

авізовано авторські феномени перекладацької 

кладу?

перекладацька модель М. Дмитренка (3.3.) 

літератури (класичної пригодницької та 

її типового читача (на прикладі перекладів 

ні, Т. Майн-Ріда та інших)? 

бажано було б згадати також інтермедіальний 

тральні, кіноінтерпретації у співвідношенні зте а'

побажання не применшують цінності й 

ного дослідження. Автореферат відповідає
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змісту дисертації, містить відо 

завершеною науковою працею 

розширюють уявлення про су1 

літературно-критичному простор і 

Отже, дисертація «Авторе 

XX століття: компаративний 

англомовної прози)» виконана 

«Порядку присудження науко в 

Кабінету Міністрів України № 

Постановою Кабінету Міністрів 1 

авторка, Павленко Олена Георгії 

ступеня доктора філологічних е 

літературознавство.

'\юсті про виконану роботу. Дисертація є 

науково обґрунтовані результати якої 

ґасний стан перекладацтва в українському

ькі концепції перекладацтва другої половини 

асг|ект (на матеріалі українських перекладів 

на належному рівні й  відповідає вимогам 

их ступенів», затвердженого Постановою 

5^7 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними

І країни від 19 серпня 2015 р., № 656), а тому її 

віка, заслуговує на присудження Їй наукового 

а^к за спеціальністю 10.01.05 -  порівняльне

Доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедр 

та теорії літератури, 

факультету філології 

та соціальних комунікацій 

Бердянського державного 

педагогічного університету

Учений секретар 

Бердянського державного 

педагогічного університету, 

кандидат філологічних наук, (доцент

£ВХІД, №
Від ■ ____

Відділ діловодства та архіву 
І Київського національного універси 
И імені Тараса Шевченка

и зарубіжної літератури

В. А. Зарва

О. І. Попова

-г
р

гету

звевщчу»
Старший інспектор вд р ілу кадрів
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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАН У країни, 
директора Інституту Івана Франка НАН України 

Євгена Казимировича Нахліка 
на дисертацію Олени Георгіївни Павленко 

«Авторські концепції перекладацтва другої половини XX століття: 
компаративний аспект (на матеріалі перекладів англомовної прози)», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальності 10.01.05 — порівняльне літературознавство 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
23 лютого 2017 р.)

Актуальність теми поданої до захисту докторської дисертації зумовлена 
кількома чинниками: по-перше відсутністю такого дослідження, по-друге тим, 
що в Україні другої половини XX ст., попри складні, значною мірою 
несприятливі політичні умови, національне гноблення, усе-таки інтенсивно 
розвивався художній переклад, вагомо заявив про себе довгий ряд яскравих 
перекладачів, навіть сформувалися окремі перекладацькі школи, завдяки чому 
з’явилися численні майстерні переклади світової класики, якими залюбки 
користуємося й досі; по-третє, осмислення цього феноменального досвіду, 
тодішніх перекладацьких засад із сучасного погляду, нинішнього рівня 
літературознавчої науки конче потрібне і продуктивне для дальшого розвитку 
перекладацької справи в незалежній Україні, особливо тепер, коли перед нами 
стоїть завдання відтворити українською мовою практично всю світову класику 
й найкращі новинки іншомовних літератур.

У дисертації дуже ґрунтовно виписано теоретичну частину, якій 
присвячено перший розділ «Переклад як предмет порівняльного 
літературознавства у постколоніальну добу». З нього видно, що об’єкт свого 
дослідження -  українські переклади англомовної прози, здійснені другої 
половини XX ст., -  дисертантка осмислює з погляду сучасних, тобто пізніших, 
постколоніальних теоретичних уявлень про переклад. Олена І еоргіївна 
опрацювала величезну кількість теоретичної літератури, передусім аніломовної 
та перекладної, а також вітчизняної, яка стосується постколоніальних студій, і 
завдяки такій громіздкій та копіткій праці чітко виклала основні параметри, 
тенденції, підходи, методи й поняття, якими оперує сучасна компаративістика в 
трактуванні перекладу. Головну увагу приділено семіоіичному злиттю 
порівняльно-літературознавчого та перекладознавчого досвідів, щоб

~ ^ ^ ~ тФ г
Від

Відділ діловодства та архіву 
| Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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концептуально обґрунтувати обрану для дисертації спеціальність. Окреслено 
поняття семіоперекладу, що реалізується в напрямах інтеркультурної 
(міжлітературної) та інтракультурної (міжмистецької) комунікацій, 
інтерсуб’єктивного конституювання концептів «Я» -  «Інший», опозиції «свій -  
чужий». З’ясовано матрицю, на основі якої формується уявлення про 
співвідношення перекладу й оригіналу, акцентовано на тому, що переклад може 
виконувати націєтворчу місію, бути засобом естетичного опору, посередником 
міжнаціональної культурної взаємодії через бінарну опозицію «очуження» / 
«одомашнення» або «освоєння», «пристосування». Виокремлено засоби 
лексико-стилістинного «одомашнення» оригіналу в перекладі. Дисертація 
вводить в науковий обіг або принаймні актуалізує, поширює численні 
термінопоняття, пов’язані з теорією перекладу й запозичені з англійської мови 
(«переписування» оригіналу, «рефракція», «насичений опис», проект 
перестворення», «текстуальна ревіталізація», «транстекстуалізація», 
«трансстворення», «транстлумачення» та ін.).

У підрозділі 1.1. «Художній переклад у динаміці літературознавчих 
інтерпретацій» обґрунтовується важливий висновок-спостереження, що в 
українському художньому перекладі застосовується переважно принцип 
очуження, пов’язаний із класичною традицією, хоча також використовується 
метод «одомашнення» (переклад-доместикація) (с. 111).

Оскільки предметом дисертації є перекладацькі концепції чотирьох 
чільних перекладачів англомовної літератури -  Ростислава Доценка, Юрія 
Лісняка, Миколи Дмитренка, Володимира Митрофанова, у другому 
теоретичному підрозділі «Автор і перекладач: діалог “автопортретів”» 
висвітлюються мотиваційні засади перекладацьких інтенцій, притому 
дисертантка запропонувала власну схему: енергетика перекладача -  
енергетика відтвореного ним тексту, обґрунтувала доцільність використання 
понять «мовна особистість» та «особистість перекладача», а також 
конкретніших понять «індивідуальна мовна особистість перекладача», 
«комунікативна мовна особистість» й «елітарна мовна особистість» і розкрила 
їхню суть. Розглянула також основні типи моделей-пропозицій щодо 
визначення перекладацьких настанов. Назагал перший розділ, насичений 
теоретичним осмисленням сучасних порівняльно-літературознавчих аспектів 
дослідження перекладу, став надійним фундаментом для пізнання особливостей 
розвитку українського перекладу другої половини XX ст. й елітарних творчих 
особистостей перекладачів, обраних для дисертаційного розгляду.

Позаяк частина перекладачів так чи так пов’язана з поколінням 
шістдесятників, у другому розділі -  «Художній переклад у літературному
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процесі другої половини XX століття: методологічні конфігурації» -
розглянуто рух шістдесятництва з погляду його філософсько-екзистенційних та 
естетичних засад, а до того ж як явище художньо-етичне, резонансне, 
типологічне й голістичне; при цьому слушно диференційовано поняття 
«шістдесятництво» й «дисидентство» (підрозділ 2.1). З’ясовано роль перекладу 
та його вплив на творення естетичного канону й жанрово-тематичних 
модифікацій української художньої прози другої половини XX ст. (підрозділ 
2.2). Простежено, що в перекладених творах історичної прози у традиційний 
реалістичний тип розповіді вклинюються різні елементи художньої умовності, 
притчі, міфу, символіки, фантастики, сатири, що мало неабияке значення для 
виламування тодішньої й подальшої української літератури з вузьких рамок, чи, 
точніше сказати, лещат соціалістичного реалізму.

У цьому ж підрозділі систематизовано жанровий спектр багатьох 
англомовних творів, перекладених другої половини XX ст., а також авторів 
іншомовних оригіналів та українських перекладів. Щодо жанрових 
модифікацій, то це -  художньо-історичні, історико-художні, умовно-історичні, 
соціально-психологічні та політичні романи й повісті від часів романтизму до 
тогочасності. На конкретних прикладах доведено, що переклади малої 
історичної прози 1960—1980-х рр. з розгалуженою системою жанрових 
модифікацій (твори біографічні, документально-белетристичні,
популяризаційні оповідання, історичні легенди, новели, притчі) доповнюються 
перекладами «позахудожніх» форм, документальної або художньо- 
документальної прози (щоденники, листи, канцелярські документи, мемуари, 
спогади, інтерв’ю, есеїстика тощо). Залюбки перекладають фантастичну, 
детективну та пригодницьку літературу великих і малих жанрів, яка, особливо 
детективна проза, мала значний попит серед тогочасних читачів в Україні. 
Звертаючи увагу на змістовий, естетичний та художній аспекти, Олена 
Георгіївна не випускає з уваги й суто мовного, наголошуючи, що українські 
переклади популярних англомовних творів цих тематичних груп відігравали 
вельми важливу роль в освоєнні тогочасним населенням України української 
літературної мови та в підтримці певного рівня її функціонування у мовній 
свідомості громадян, на противагу офіційній політиці тотальної русифікації.

У підрозділі 2.3. «Художні переклади англомовної прози другої половини 
XX століття: “акти вибору”» розкрито стійкі й динамічні тенденції та основні 
закономірності розвитку перекладацького процесу в Україні, зумовлені 
історико-політичними чинниками: 1) відповідність художнього перекладу 
потребам і пошукам літератури-реципієнта, зокрема орієнтації на масового 
читача; 2) ескапістська функція перекладної літератури як реакція на
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відчуження людини від суспільства, розчарування в офіційних ідеалах і 
настановах та нав’язаної моноцентричної доктрини соцреалізму; 3) 
мотивований добір творів для перекладу подвійним чином -  аби вони 
виконували не лише комунікативну, а й ціннісно-орієнтаційну функцію. 
Внаслідок ретельного аналізу продемонстровано, що домінантні позиції, які 
довгі роки надійно утримував роман, поступово посідають повісті й оповідання.

Хоча в дисертації Олени Павленко істотними є всі розділи, ключове 
значення має останній, третій розділ -  «Художній переклад другої половини 
XX століття з погляду феноменології і персонології». Саме в ньому 
розглянуто основну проблему, винесену в назву дисертації: авторські концепції 
перекладацтва на прикладах найхарактерніших репрезентантів нової школи 
українського перекладу -  Ростислава Доценка, Юрія Лісняка, Миколи 
Дмитренка і Володимира Митрофанова. Дисертантці вдалося посутньо 
з’ясувати творчі індивідуальності цих чільних перекладачів англомовної прози, 
еволюцію їхньої мистецької свідомості. Окрім перекладених текстів, Олена 
Георгіївна опрацювала також їхні літературознавчі, перекладознавчі та 
есеїстичні публікації, матеріали з приватних архівів і видавничих фондів 
(рукописи перекладів, листи, усні виступи, зафіксовані у протоколах 
обговорень, тощо). Це дало змогу глибоко проникнути в перекладацькі 
принципи та орієнтири цих літераторів.

У дисертації Олени Георгіївни Павленко на численних прикладах 
показано, що за радянських часів нормальній праці українських перекладачів 
перешкоджали цензурні заборони, компартійні утиски, які поширювалися не 
лише на суто ідеологічні питання, вибір «політкоректних» творів для 
перекладу, а й на культуру української мови, її самобутність, уживання питомої 
української лексики, замість якої силоміць нав’язувалися слова та мовні 
конструкції, близькі до російської мови, а то й кальки з російської. Попри це, у 
видавництві «Дніпро», журналі «Всесвіт», у Спілці письменників України та 
інших подібних осередках відбувалися й цілком фахові обговорення якості 
перекладів ще під час їх готування до друку, а також окремих проблем 
відтворення українською мовою складних з мовного погляду місць в 
англомовних оригіналах ще на стадії перекладання. Талановиті, фахові, 
вимогливі до себе й колег перекладачі, передусім ці четверо, яким у дисертації 
присвячено окремі підрозділи, дуже відповідально ставилися до перекладацької 
справи, невтомно шліфували майстерність, домагаючись оптимального балансу 
між точним відтворенням українською мовою змісту й колориту англомовного 
тексту і створенням власне художнього перекладу, між адекватною передачею 
стильових особливостей англомовного оригіналу і природним плином
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української мови. На жаль, сьогодні традиція такої копіткої праці зі словом, 
властивої нашим перекладачам-класикам, значною мірою втратилася, унаслідок 
чого часто-густо з’являються недосконалі переклади, до зниження якості яких 
призводять заробітчанство й поспіх.

У дисертації схарактеризовано принципи перекладацької концепції 
Р. Доценка, починаючи від мотивації добору творів для перекладання й 
закінчуючи лексико-стилістичними засадами (підрозділ 3.1. «Феномен 
творчості Ростислава Доценка: світоглядно-естетичні та художні константи»). 
Ці принципи, зорієнтовані на власний некон’юнктурний добір іншомовних 
творів, актуальність їх для українського націє- та культуротворення, 
збереження й розвиток чистоти української мови, творення (а не лише 
відтворення) літературної мови, естетичну вибагливість і високу фахову 
вимогливість до себе й інших, викликають сьогодні повагу й захоплення. 
Дослідниця ретельно простежує засоби й шляхи, за допомогою яких Р. Доценко 
вміло розкриває приховані художні інтенції перекладуваного твору.

Далі Олена Павленко переконливо показала, що авторські стратегії 
перекладу Юрія Лісняка (підрозділ 3.2. «Перекладацький код Юрія Лісняка: 
онтологічна реставрація минулого») полягають у моделюванні «нової 
реальності» через проекцію ідентичності історичної епохи на етнографічному 
рівні. На прикладі перекладів малої прози Едгара По розкрито особливості 
перекладацької практики Ю. Лісняка: 1) поєднання методу буквального 
перекладу з лексичними й семантичними трансформаціями; 2) онаціональнення 
англомовних власних назв; 3) збереження ритму оригіналу; 4) графічна 
репрезентація окремих моментів першотвору; 5) відображення «промовистих 
імен» персонажів; 6) вдале використання просторіччя.

У підрозділі 3.3. «Інтеркультурна модель перекладу Миколи Дмитренка» 
вияснено, що перекладач схиляється до абсолютного збереження авторського 
тексту на структурному, графічному та лексичному рівнях, з трансформацією 
хіба що лексичної форми висловлення закладених смислів (засоби калькування, 
транскодування, контекстуальної заміни, антонімічного та описового перекладу 
та ін., які використовуються в основному для передачі безеквівалентної 
лексики). На відміну від двох попередніх перекладачів, М. Дмитренко воліє 
неухильно дотримуватись норм літературної мови, і така позиція -  з огляду на 
спотворення цих норм у радянському мовознавстві -  викликає, як на мене, 
дискусійні міркування. Актуальною і перспективною натомість є мовна 
концепція Р. Доценка і Ю. Лісняка, зорієнтована на відродження і навіть 
творення питомої української лексики.
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У підрозділі 3.4. «Смислотворчі ініціативи Володимира Миірофанова. 
аксіологічна домінанта перекладу» окреслено сегменти перекладацької 
комунікації четвертого репрезентанта, який вважає «словниковий» переклад 
філологічним обмеженням і методологічною помилкою. Як аргументовано 
доводить Олена Павленко, В. Митрофанов, застерігаючи від небезпеки 
механічного перекодування іншомовного твору, спирається радше на інтуїцію, 
аніж на «голу» техніку, дотримується перекладацького такту, заперечуючи 
будь-які вияви волюнтаризму. Він долає штучність перекладу, досягаючи 
ретельним добором мовних засобів органічності звучання поруч із 
максимальною відповідністю оригіналові, прагне відтворити «дух» 
першотексту.

Таким чином, у дисертації конкретно й переконливо з’ясовано творчі 
індивідуальності чільних чотирьох перекладачів англомовної літератури, 
окреслено персоналістський вектор їхніх портретів, визначено типологічні 
моделі їхніх перекладів, чим повністю виконано поставлене завдання. 
Дисертація прикметна вдумливими спостереженнями й виваженими 
підсумковими висновками, наприклад, щодо подібностей і відмінностей між 
перекладацькими парадигмами головних репрезентантів чи стосовно того, що 
жанрова-стильова картина українських перекладів англомовної прози не тільки 
актуалізувала модерністські тенденції, а й синтезувала модерну форму та 
національно-народницьку традицію (с. 398-399).

Варто відзначити, що в структурі обговорюваної дисертації не лише кожен 
із трьох розділів логічно вмотивований, а й усі підрозділи (у першому розділі 
вони поділяються на пункти) несуть певне смислове навантаження, є 
своєрідними поетапними сходинками в розгортанні дослідницької думки від 
теоретичних засновків через висвітлення філософських та естетичних уявлень 
шістдесятників, підходів і тенденцій в українській перекладацькій практиці 
другої половини XX ст. (передусім з англомовних літератур) до кінцевої мети -  
розкриття творчих індивідуальностей своєрідного четвірного грона 
перекладачів. Кожен розділ логічно завершується вдумливими висновками, які 
випливають з попереднього розгляду та концептуально підсумовують його.

У процесі уважного вивчення дисертації Олени Павленко виникло кілька 
запитань і зауважень.

1. Одне з кардинальних питань перекладацької рецепції — це «акти 
вибору». Услід за Юрієм Лотманом дисертантка ставить завдання прояснити, за 
яких умов і чому «чужий текст стає необхідним для творчого розвитку свого » 
(с. 7). Проте чи кожен перекладений і виданий текст стає «необхідним»? Чи без
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кожного з перекладених англомовних текстів в українській культурі не можна 
було обійтися? І навпаки, чи поза перекладацькою практикою не залишилися 
твори, які би справді конче були потрібними для творчого розвитку «свою», 
українського? Доцільно було б проаналізувати, які знакові гвори англомовної 
літератури не перекладено українською другої половини XX ст. І чому не 
перекладено? Тому що перекладачі не пропонували? Цензура, видавці, 
редактори не пропускали? Панівна в 1950-х -  першої половини 1980-х 
комуністична ідеологія не допускала? У дисертації не порушено цих запитань, 
хоча про владні, партійні та цензурні утиски на її сторінках ідеться не раз.

А тим часом спектр вибору художніх текстів для перекладу буває досить 
широким: власна ініціатива перекладача, замовлення редакторів, видавців, які 
керуються різним інтересом — ідеологічним, естетичним, комерційним, 
зрештою, може бути, що й доступністю оригіналу (примірника книжки) та 
зручністю (легкістю) її тексту для перекладу. 1а й переклад може бути 
органічним для перекладача, давно вимріяним або ж вимушеним, а то й 
випадковим. Одні переклади стають знаковою подією в культурному житті 
країни-реципієнта, інші -  просто улюбленим читвом, ще інші -  не більш ніж 
бібліографічним явищем. Тому лотманівська теза віддзеркалює лише ідеальний 
варіант перекладу як чужого тексту, вкрай важливого для розвитку культури- 
реципієнта. Не всі, однак, переклади, стають такими.

2. Дисертантка розрізняє серед перекладної прози художньо-історичні, 
історико-художні та умовно-історичні романи, повісті й оповідання (с. 288). 
Варто чітко пояснити, в чому полягають відмінності між жанровими 
означеннями «художньо-історичні», «історико-художні» та «умовно- 
історичні». Кожен художній твір, зокрема й на історичну тематику, становить 
певну художню умовність, адже це іманентна визначальна особливість 
художньої літератури. Так званий реалістичний роман, предметом зображення 
якого є певна історична епоха, котра відтворюється в життєподібних ооразних 
формах, також позначений художньою умовністю.

3. Автореферат сконденсовано передає основні теоретично-літературні й 
компаративістичні засновки й висновки, структуру дисертації, зміст її розділів 
та підрозділів, і цим цілком відповідає вимогам жанру. Водночас зазначу, 
особливо для тих колег, хто ознайомився лише з авторефератом, що завдяки 
значно більшому обсягу дисертація помітно багатша і фактографічними 
матеріалами, й інтерпретаційними роздумами. Так, в авторефераті чомусь не 
згадано відомого автора історичних романів Фенімора Купера, що викликає 
подив, але в дисертації його прізвище фігурує кілька разів у зв’язку з тим, що 
завдяки видавництву «Веселка» український читач ознайомився з гювною
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пенталогією про Шкіряну Панчоху, до якої увійшли романи «Звіробій», 
«Останній з могікан», «Слідопит», «Піонери», «Прерія» (с. 263, 266, 280, 297, 
308). Щоправда, не скрізь зазначено роки публікацій та авторів цих перекладів 
(як деколи й інших). У переліку «перекладів творів пригодницького жанру», 
поданому на двох з половиною сторінках (с. 296-298), названо також Куперові 
романи (с. 297), далі, без прив’язки до конкретних перекладів, перелічено 
перекладачів довжелезної «обойми» усіх «творів пригодницького жанру» 
(с. 298), а варто було б усе-таки конкретно вказати, хто переклав той чи той 
твір, а у випадку романів Купера -  порівняти, як відрізняється практика їх 
українських перекладів у різних перекладачів од кінця 1960-х рр. («Звіробій», 
1968, у відтворенні Леоніда Солонька й Олександра Тереха; «Останній з 
могікан», 1969, у відтворенні Ростислава Доценка), початку 1970-х 
(«Слідопит», 1972, у перекладі Ілька Корунця) до початку 1980-х («Піонери», 
1980, «Прерія», 1982, обидва -  у перекладі Євгена Крижевича). Принагідно 
відзначу дуже добру, лексично багату, зразкову мову перекладів «Звіробоя» і 
«Слідопита», за якими я в шкільних роках зумисне навчався української 
літературної мови, насолоджуючись численними питомо українськими 
словами, оголошеними за тих часів архаїчними й тому зазвичай не вживаними в 
тодішній періодиці, підручниках тощо.

4. На жаль, у дисертації немає системності у групуванні перекладів: то 
подається перелік перекладів із зазначенням прізвищ англомовних авторів, а 
далі -  перелік перекладачів, без зазначення, хто переклав який твір, то тут-таки 
називаються конкретні переклади, автори оригінальних текстів та їх 
перекладачі (с. 280). Розбіжність підходу виявляється й у тому, що в одних 
випадках вказано роки публікації перекладів, в інших -  ні (є. 280).

5. У дисертації є довжелезний «Список використаних джерел» (703 
позиції, з них 202 позиції -  №№ 502-703 -  англійською мовою), однак бракує 
доречного додатку -  систематизованої бібліографії українських перекладів 
англомовної прози, опублікованих другої половини XX ст.

6. Очевидно, в інформацію: «Перу Р. Доценка належать численні прозові 
переклади: з 1976 року у його трансляції публікуються твори різних жанрів 
О. Вайлда, Ф. Купера, В. Ірвінга, Л. Стівенсона, Ч. Діккенса, Е. По, Марка 
Твена <...>» (с. 308), -  закралася описка: насправді прозові переклади 
Р. Доценка з англійської мови друкувалися від 1967 р. -  тоді в першому числі 
журналу «Всесвіт» з’явився переклад (у співавторстві з В. Максимчуком) 
роману «Шкільні джунглі» Івена Хантера, а наступного року у видавництві 
«Дніпро» -  одноосібний Доценків переклад роману «Портрет Доріана Грея» 
Оскара Вайлда.
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Ці окремі запитання й часткові зауваження аж ніяк не впливають на 
всебічно обґрунтовану наукову концепцію та аргументовані висновки в 
дисертації Олени Павленко, виконаній на високому теоретично-літературному, 
методологічному, фактологічному та інтерпретаційному рівні. Робота має 
завершений і новаторський характер і є не нарисом історії українського 
перекладу з англомовних літератур, не описом явищ цього процесу, а справді 
першим ґрунтовним дослідженням, у якому глибоко й переконливо розкрито 
авторські концепції перекладацтва другої половини XX ст. на матеріалі 
індивідуальної майстерності Ростислава Доценка, Юрія Лісняка, Миколи 
Дмитренка і Володимира Митрофанова в контексті виявлених дисертанткою 
тенденцій і закономірностей розвитку тогочасного українського перекладу, 
руху шістдесятників і з доречним та вправним застосуванням сучасного 
інструментарію порівняльного літературознавства та постколоніальних студій. 
Отримані результати мають значення не лише для значно глибшого розуміння 
українського літературного процесу, передусім перекладацької практики, 
другої половини XX ст., а й як вельми цінний досвід умілого застосування 
нових теоретичних підходів сучасного порівняльного літературознавства до 
збагнення секретів перекладацької майстерності. Понад те, влучні 
спостереження й висновки Олени Георгіївни Павленко становлять інтерес для 
сучасної перекладацької практики й можуть бути спонукою для нинішніх 
перекладачів до того, щоб спиратися на найкращі вітчизняні традиції та 
активніше освоювати безцінний досвід попередників.

Результати дослідження досить повно викладено у монографії та 25 
статтях у фахових виданнях, зокрема 6 статтях у закордонній пресі, а також у 5 
додаткових публікаціях.

Дисертація повністю відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
24.07.2013 р. №567, зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів № 656 від 19.08.2015 р., і це дає всі підстави присудити Олені 
Георгіївні Павленко науковий ступінь доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.05 -  порівняльне літературознавство.
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