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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному вивченню перекладацької 

рецепції як процесу та результату осмислення індивідуально-авторської творчості 

перекладачем з увагою до цільового соціокультурного середовища. 

 У дисертації стверджується, що іншомовний автор постає в уяві цільової 

аудиторії у вигляді метаобразу, змодельованого перекладачем як антропоцентром 

міжкультурної діяльності. Термін «метаобраз» уведений до наукового обігу 

Ю. Степановим на позначення невербалізованих образів художнього твору, 

образів-узагальнень, що сприймаються читачами підсвідомо. Указаний термін 

співзвучний із поняттям «метатекст», яке Дж. Голмс уживав на позначення 

перекладу, а також узгоджується із розумінням поетичного перекладу як процесу 

та результату метапоетичної творчості перекладачів, завдяки якій розбудова 

рецептивної моделі поетичного перекладу – справа можлива і потрібна. 

Дослідження виконане в руслі сучасних перекладознавчих пошуків і є 

поєднанням інтерпретативного (С. Баснет, У. Еко, Л. Коломієць, М. Ледерер, 

А. Лефевр, М. Новикова, Д. Селескович, О. Чередниченко та ін.), семіотичного 

(Дж. Куллер, М. Ріффаттер, С. Фіш та ін.), прагматичного (М. Бейкер, Г. Вермеєр, 

В. Карабан, Дж. Мандей, Ю. Найда, А. Нойберт, К. Райс та ін.), культурологічного 

(Л. Венуті, Дж. Гаус, Р. Зорівчак, М. Іваницька, М. Новикова, А. Попович, 

В. Радчук, Г. Турі та ін.) та соціологічного (М. Бейкер, С. Берман, Г. Бхабха, 

Т. Ніраньяна, Г.-Ч. Співак, М. Тимочко та ін.) підходів до вивчення як 

загальнотеоретичних перекладознавчих питань, так і конкретних параметрів 

міжкультурної, міжмовної та міжособистісної взаємодії. Теоретико-методологічне 

осмислення праць вищезазначених авторів, а також аналіз значного масиву 

ілюстративного матеріалу створили необхідне підґрунтя для випрацювання 

рецептивної моделі поетичного перекладу, у центрі якої – метапоетична діяльність 

перекладача як читача джерельних текстів, чий творчий відгук фіксується у вигляді 

цільових творів (метапоетичного дискурсу). 

Рецептивна модель поетичного перекладу всотує ідеї розбудовувачів 

рецептивної естетики (В. Ізер, Г.-Р. Яусс та ін.), зокрема її тези про перетворення 

тексту у літературний твір та набуття ним завершеності лише з появою реципієнта. 

Така думка узгоджується із переконанням постструктуралістів (Р. Барт, 

Ж. Бодрійяр, Ж. Делез, Ж. Дерріда, Ю. Кристева, Ж. Лакан, Е. Морен, М. Фуко та 

ін.) щодо мовного та літературного дозрівання джерельного тексту, яке 

відбувається саме в перекладі. З позицій рецептивної моделі перекладацьке 

сприйняття поетичного твору є актом співтворчості з автором, що полягає у 

балансуванні між визначеністю та невизначеністю, омовленим та неомовленим з 

огляду на «горизонт сподіваного» (Г.-Р. Яусс), витворений приймаючим 

соціокультурним середовищем. 

Сучасні рецептивні студії (Т. Анікеєва, О. Боднар, М. Лановик 

Я. Лопушанський, Н. Кошіль, А. Нестеров, А. Кенесеі, С. Павличко, О. Первушина, 

О. Рихло та ін.) охоплюють широке коло питань, зокрема визначення місця 

перекладацької рецепції серед інших форм міжкультурної взаємодії; вивчення ролі 
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соціополітичних фільтрів у міжкультурній комунікації; відстеження динаміки 

засвоєння творчості того чи іншого автора приймаючою літературною 

полісистемою; встановлення метажанрового потенціалу джерельних творів; 

з’ясування причин виникнення нових форм міжкультурного резонансу та 

переосмислення існуючих рецептивних моделей; аналіз впливу іншомовних 

рецептивних моделей на рецепцію перекладачів – представників різних 

соціокультурних часопросторів тощо. Попри виразну інтердисциплінарність праць, 

у яких порушуються названі питання, простежується асиметрія у галузевих 

пріоритетах науковців, серед досліджень яких домінують літературознавчі. Таке 

спостереження підкреслює необхідність увиразнити перекладознавчий аспект у 

вивченні процесу та результату міжкультурного осмислення художніх (зокрема 

поетичних) творів крізь призму «психосоціокультурної» (Дж. Мартін, Л. Х’юсон) 

особистості перекладача; зосередити увагу як на загальних принципах 

конструювання перекладацьких проектів, так і на конкретних рішеннях 

перекладачів щодо реструктурування джерельних значеннєво-смислових єдностей 

на рівні тексту, частини тексту, художньої деталі. 

Актуальність роботи полягає у її суголосності із сучасними 

перекладознавчими студіями та притаманними їм антропоцентризмом, 

функціоналізмом, голізмом, інтердисциплінарністю у вивченні проблем, 

пов’язаних із міжкультурною комунікацією. Свідченням антропоцентризму є 

вбачання у мовній особистості перекладача домінанти, якій підпорядковуються всі 

напрями дослідницького пошуку. Виявом функціоналізму є вивчення об’єкта 

наукового зацікавлення в дії, визначення впливу, який він чинить на реципієнта. 

Голізм полягає у прагненні не просто описати факти, а пояснити їх із огляду на 

цілісність об’єкта дослідження. Інтердисциплінарність є загальною тенденцією до 

розширення сфери наукових пошуків за рахунок теоретико-методологічного 

взаємозбагачення різних – гуманітарних і точних – дисциплін.  

 Своєчасність дисертаційного дослідження зумовлена потребою розбудови 

рецептивної моделі поетичного перекладу, яка б посприяла осмисленню ролі 

особистості перекладача у міжкультурному сприйнятті творчості іншомовних 

поетів, а також усвідомленню функції соціокультурних факторів у реалізації 

перекладацької рецепції.  

Актуальність роботи також засвідчена її співзвучністю із сучасними 

постколоніальними студіями, оскільки матеріалом дослідження слугували 

українські, а також російські переклади творів національної літератури США, де 

свобода слова є аксіомою творчого вираження особистості та соціально-

політичною традицією. 

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 та самобутність» (тема № 11БФ044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України.  

Метою роботи є концептуальне моделювання перекладацької рецепції 

поетичних творів. 



3 
 

 Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань: 

1) розробити та науково обґрунтувати теоретичні засади рецептивної моделі 

поетичного перекладу; 

2) окреслити місце перекладача у рецептивній моделі поетичного перекладу; 

3) описати особливості української перекладацької рецепції американської 

поезії ХХ століття; 

4) визначити принципи конструювання перекладацьких проектів з огляду на 

особистість перекладача як представника певного соціокультурного 

часопростору; 

5) вивчити варіативність засобів моделювання метаобразу автора з увагою до 

перекладацької рецепції; 

6) типологізувати способи реструктурування джерельних значеннєво-

смислових єдностей у поетичному перекладі; 

7) систематизувати вияви метапоетичного ізоморфізму та аломорфізму у 

результаті психосоціокультурної адаптації джерельних текстів. 

Об’єктом дослідження є українська та російська перекладацькі рецепції 

творів англомовних американських поетів ХХ століття.  

Предмет дослідження – стратегії, тактики та прийоми реалізації 

перекладацької рецепції поетичних творів. 

Матеріалом дослідження слугували усі доступні на даний час переклади 

творів таких англомовних американських поетів: Е. Дікінсон (українські переклади 

М. Габлевич, О. Гриценка, О. Зуєвського, В. Кикотя, Є. Кононенко, Г. Кочура, 

Д. Павличка, М. Стріхи, С. Ткаченка), Р. Фроста (українські переклади 

В. Бойченка, В. Кикотя, В. Коротича, Д. Павличка, М. Стріхи, М. Удовиченка), 

Т.С. Еліота (українські переклади М. Габлевич, О. Гриценка, В. Діброви, І. Драча, 

В. Коротича, Г. Кочура, Ю. Лісняка, О. Мокровольського, М. Москаленка, 

Ф. Неуважного, Д. Павличка, М. Стріхи), С. Плат (українські переклади 

М. Габлевич, О. Забужко, В. Кикотя, О. Мокровольського, О. Лишеги, російські 

переклади Я. Пробштейна), Е. Паунда (українські переклади І. Костецького), 

Е.Е. Каммінґса (українські переклади І. Андрусяка та К. Борисенко, Б. Бойчука, 

О. Гриценка, В. Кикотя), А. Річ (українські переклади М. Тарнавської), твори 

бітників: Л. Ферлінґетті, К. Кока, А. Ґінзберга, Ф. О’Гари, Р. Крілі, Дж. Ешбері, 

Ґ. Снайдера, Ґ. Корсо та ін. (українські переклади Ю. Андруховича, Г. Скалевської, 

російські переклади Д. Борисова, М. Гуніна, О. Касьяненка, І. Кормільцева, 

В. Мінушина, А. Сергеєва та ін.), що виходили окремими збірками, антологіями, 

з’являлися на сторінках журналу «Всесвіт» та у мережі Інтернет. 

 Із метою виявлення інтертекстуальних паралелей у творчості американських 

та українських поетів аналізувалися англомовні переклади М. Найдана поезії 

П. Тичини. Для висвітлення сутності метапоетичної варіативності здійснювався 

інтроспективний аналіз власних перекладів дисертанта творів Е. С.-В. Міллей та 

У.К. Уільямса.  

Ключовим методом розбудови рецептивної моделі поетичного перекладу є 

запропонований автором дослідження алгоритм так званого «стереоскопічного 

аналізу», що є модифікацією принципу «стереоскопічного читання», обстоюваного 
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у працях американської дослідниці в царині перекладознавства М.Г. Роуз. Такий 

метод передбачає здійснення комплексного перекладознавчого аналізу (із 

залученням оперативних прийомів сучасної семантики (компонентного, 

трансформаційного, статистичного аналізу, контент-аналізу), прагматики та 

синергетики, а також методу деконструкції та варіативного підходу) творів, 

відібраних з опорою на метод соціокультурної вибірки, у зворотному (стосовно 

традиційного) напрямку: від множинних перекладів до першотвору. Дослідження 

еволюції української перекладацької рецепції американської поезії ХХ століття 

здійснювалося із залученням методу історичної реконструкції, який дозволив 

окреслити особливості долучення творів трансатлантичних авторів до царини 

української літературної полісистеми. 

Поряд із традиційними методами перекладознавчого аналізу під час 

дослідження був задіяний метод інтердисциплінарної екстраполяції, що відображає 

суть концептуального моделювання, дозволяє переносити на ґрунт сучасного 

перекладознавства прийоми наукового пошуку, ініційовані у надрах інших – 

гуманітарних і точних – дисциплін. 

На окремих етапах дослідження застосовувався метод перлокутивного 

прогнозування, за яким стоїть намагання передбачити читацьке сприйняття, 

виходячи із сукупності фонових знань, що характеризують приймаючий 

соціокультурний контекст, а також метод інтроспективного аналізу власних 

метапоетичних проектів автора дослідження, що дозволило здійснити апробацію 

основних положень роботи. 

Новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що в ньому вперше: 

– вироблено та науково обґрунтовано теоретичні засади рецептивної моделі 

поетичного перекладу, у світлі якої переклад тлумачиться як процес та 

результат перекладацької рецепції; 

– досліджено динаміку української перекладацької рецепції творів 

американських поетів ХХ століття; 

– описано особливості конструювання метапоетичних проектів з огляду на 

психосоціокультурну особистість перекладача;  

– здійснено параметризацію засобів моделювання метаобразу автора та 

уособленої ним лінгвокультури крізь призму перекладацької рецепції; 

– розроблено алгоритм стереоскопічного аналізу множинних перекладів та 

встановлено закономірності щодо оприявлення метаобразу автора за 

кожним із визначених параметрів (ґештальт-аксіологічного оформлення 

метапоетичного проекту, послідовності подання текстів у метапоетичному 

проекті, способах реструктурування джерельних значеннєво-смислових 

єдностей); 

– вивчено природу, причини та наслідки варіативності перекладацьких 

рішень з огляду на об’єктивні та суб’єктивні чинники реалізації 

перекладацької рецепції. 

У роботі також удосконалено методику перекладознавчого аналізу 

особливостей соціокультурної адаптації вихідних текстів, систематизовано вияви 
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метадискурсного ізоморфізму та аломорфізму, уточнено визначення ключових 

перекладознавчих понять у світлі рецептивної моделі поетичного перекладу. 

Новизна дослідження відображена у положеннях, що виносяться на захист: 

1. Із позицій рецептивної моделі переклад тлумачиться як процес та результат 

перекладацької рецепції, що зумовлює моделювання метаобразу автора 

джерельного твору та уособленої ним лінгвокультури в уяві цільового 

читача. Перекладач – антропоцентр міжкультурної діяльності, результатом 

якої постає цільовий твір як органічна складова приймаючої культури. 

2.  Перекладацька рецепція – одна з форм міжкультурного засвоєння 

джерельних творів, що регулюється складною взаємодією процесів 

притягання, відштовхування та взаємопроникнення культур під впливом 

соціополітичних чинників. Реалізація української перекладацької рецепції 

творів американських поетів завжди була засобом самовираження 

інтерпретаторів, легітимізації власних поетичних експериментів. Однак 

інтенсивність оприлюднення її результатів історично визначалася 

суголосністю поглядів американського автора з домінуючими 

соціокультурними цінностями та ідеологією приймаючого середовища. 

Виразною прикметою метапоетичного виміру української літературної 

полісистеми є те, що його активно розбудовують самобутні національні 

поети, чия автентична творчість викликає неупереджене зацікавлення на 

Заході. 

3. Одним із основних принципів конструювання метапоетичних проектів є 

аксіологічна суголосність авторів першотворів та друготворів, у якій 

відлунюється настанова перекладати тексти, що «промовляють до душі», 

висловлена Б. Лепким. Наслідком реалізації принципу аксіологічної 

суголосності є увиразнення у змодельованому метаобразі автора таких рис, 

що віддзеркалюють психосоціокультурну особистість перекладача. Серед  

інших чинників створення іншомовного резонансу – не лише власні 

уподобання перекладачів, але і врахування ними значущості кожного 

окремого твору в контексті авторської поетики, зчитування у першотворах 

виявів інтертекстуальності, що увиразнюють паралелі між вихідною та 

цільовою літературними полісистемами. 

4. Особливості оприявлення метаобразу іншомовного автора у 

перекладацькому проекті розкриваються у 1) ґештальт-аксіологічному 

оформленні проекту перекладачем; 2) послідовності подання текстів у 

перекладацькому проекті; 3) конкретних рішеннях щодо реструктурування 

джерельних значеннєво-смислових єдностей. Із огляду на виокремлені 

параметри, вищий ступінь конвергентності спостерігається у метапоетичних 

проектах, створених у спільному соціокультурному часопросторі. 

5.  Основними способами реструктурування джерельних значеннєво-смислових 

єдностей у поетичному перекладі є 1) рекомбінація; 2) компресія; 3) 

декомпресія; 4) перестратифікація; 5) редукція; 6) смислоприрощення. 

Чинники реструктурування джерельних значеннєво-смислових єдностей 

можуть мати як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Серед перших – 



6 
 

амбівалентність поетичного мовлення, значеннєво-смислова поліморфність 

його складових, стилістична та етнокультурна маркованість, необхідність 

балансування між відтворенням формальних та змістових характеристик 

першотвору. Серед других – свідоме відхилення перекладача від першотвору 

або як засіб соціокультурної адаптації, або з метою так званого «авторського 

двобою».  

6. Психосоціокультурна адаптація вихідних текстів простежується як у 

наскрізності стратегій, тактик, так і в окремих перекладацьких рішеннях, що 

перебувають у таких значеннєво-смислових відношеннях із першотвором: 

ізоморфізм (метонімічність, синонімічність) та аломорфізм. 

7. Метонімічність – домінуючий тип значеннєво-смислових відношень 

першотвору та його множинних перекладів, що актуалізується у 

комплементарних рішеннях різних перекладачів щодо часткового 

оприявлення джерельних значеннєво-смислових єдностей. Синонімічними є 

такі перекладацькі рішення, які демонструють значний ступінь 

конвергентності у зіставленні як із першоджерелом, так і між собою. 

Метонімічні та синонімічні перекладацькі рішення – вияви метапоетичного 

ізоморфізму, що спостерігається у зонах часткового збігу з першотвором.  

 Метапоетичний аломорфізм простежується у зонах нульового збігу цільових 

текстів із першотвором і актуалізується у хибнотлумаченнях (стохастичному 

аломорфізмі) та інтенціональній дивергентності. 

8.  Із позицій прагмасинергетичного підходу адекватність – суголосний 

джерельному перлокутивний вплив цільового твору на читача, викликаний 

сукупністю перекладацьких рішень щодо моделювання метаобразу автора та 

уособленої ним лінгвокультури. 

Теоретичне значення роботи перш за все полягає у випрацюванні засад 

рецептивної моделі поетичного перекладу з опорою на прагмасинергетичний 

підхід. У результаті стереоскопічного аналізу перекладацької рецепції отримано 

висновки, що сприяють розбудові як загальної теорії перекладу, зокрема його 

онтології, так і часткової, оскільки поглиблюють розуміння специфіки міжмовної 

та міжкультурної взаємодії. 

 Вивчення динаміки міжлітературного засвоєння американської поезії в 

Україні є внеском у теорію літературних полісистем, історію українського 

перекладу, а також дає змогу збагатити здобутки постколоніальних студій. 

Оскільки матеріалом для дослідження були обрані множинні переклади 

поетичних творів, теоретичне осмислення результатів здійсненого аналізу стане 

каталізатором поступу у галузях лінгвопоетики, дескриптивного 

перекладознавства, а також жанрових теорій перекладу. Дані, отримані під час 

опрацювання виявів, причин та наслідків метапоетичного ізоморфізму та 

аломорфізму в аспектах якості та кількості, мають теоретичне значення в контексті 

компаративістики та прагмалінгвістики. 

Практична цінність дисертаційної роботи визначається тим, що її 

спостереження і результати можуть слугувати теоретико-методологічним 

підґрунтям та ілюстративним матеріалом при викладанні у вищій школі курсів з 
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теорії та практики перекладу, жанрових теорій перекладу, історії перекладу, 

порівняльної лексикології / стилістики англійської та української мов, спецкурсів із 

поетичного перекладу та рецептивної моделі перекладу. Дослідницькі позиції, 

висвітлені у роботі, доцільно використовувати при укладанні відповідних 

підручників та посібників, а також при здійсненні дисертаційних досліджень у 

галузях перекладознавства, літературознавства, порівняльного мовознавства тощо. 

Особистий внесок здобувача. Усі винесені на захист результати дослідження 

належать автору. Дисертаційне дослідження, монографія, 34 наукові публікації 

написані здобувачем одноосібно. Одна стаття – «Міжрегістрові зсуви при 

перекладі англійської розмовної лексики українською мовою» – написана у 

співавторстві. Особистим внеском здобувача є теоретико-методологічне 

обґрунтування дослідження та систематизація ілюстративного матеріалу. 

Достовірність висновків забезпечується застосуванням комплексної 

методики дослідження, широким теоретичним підґрунтям, достатнім обсягом та 

репрезентативністю досліджуваного матеріалу. 

Апробація дослідження. Основні положення та результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (2004 – 2015 рр.), а також оприлюднювалися на ХIII – ХХІІІ 

Міжнародних наукових конференціях «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго, 

Київ, 2004 – 2014 рр.; Міжнародній конференції «Стан та перспективи лінгвістики 

фахових мов та термінознавства в Україні», Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 7 – 8 жовтня 2011 р.; Всеукраїнській 

науковій конференції за участю молодих учених «Людина і соціум у контексті 

проблем сучасної філологічної науки», Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Інститут філології, Київ, 5 квітня 2012 р.; VI Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні проблеми германської філології», Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 27 – 28 квітня 2012 р.; 

Всеукраїнській науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут філології, Київ, 17 жовтня 2013 р.; Міжнародній науковій 

конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 9 жовтня 2014 р.; VIII 

Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми термінознавства, романо-

германської філології та перекладу», Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича, Чернівці, 25 – 26 квітня 2014 р.; ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», факультет 

іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (КДПУ), Кіровоград, 26 – 27 березня 2015 р.; а також на 

конференціях за кордоном: «American Association of Slavic, Eurasian and East 

European Studies», м. Бостон, США, 3 – 6 січня 2013 р.; «Association for the Studies 

of Nationalities», м. Нью-Йорк, США, 17 – 21 квітня 2013 р.;  «BASEES 2014 

Conference», Fitzwilliam College, Cambridge, м. Кембридж, Великобританія, 5 – 7 
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квітня 2014 р., «American Association of Slavic, Eurasian and East European Studies», 

м. Філадельфія, США, 19 – 23 листопада 2015 р. 

Результати дослідження також висвітлювалися у публічних виступах під час 

стажування у США за Програмою імені Фулбрайта (2012 – 2013 рр.), зокрема у 

доповідях «Труднощі поетичного перекладу», Пенсильванський державний 

університет, м. Юніверсіті-Парк, 24 вересня 2012 р.; «Українська перекладацька 

рецепція сучасної американської поезії», Наукове товариство імені Т. Шевченка, 

м. Нью-Йорк, 16 березня 2013 р.; «Переклад поезії», університет Вермонту, 

м. Берлінгтон, 1квітня 2013 р., а також на засіданнях членів Фулбрайтівського кола 

у м. Київ (2013 – 2015 рр.) та перекладознавчих семінарах у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, 2014 – 2015 рр.). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено в 36 публікаціях: 

монографії «Перекладацька рецепція сучасної американської поезії» (К., 2015 р.), 

35 статтях, із яких 4 надруковано за кордоном, 31 – у фахових виданнях, 

акредитованих ДАК МОН України.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів з 

прикінцевими висновками, загальних висновків, списку використаної літератури 

(542 найменування) та додатку – короткого словника перекладознавчих термінів, 

уживаних у роботі. У дисертації є 12 таблиць, 7 рисунків. Загальний обсяг праці 

становить 416 сторінок, із них обсяг основного тексту – 360 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, мету та завдання роботи, окреслено джерельну базу та методи її 

аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення, зазначено 

форми апробації результатів дослідження.  

У першому розділі «Теоретичні засади рецептивної моделі поетичного 

перекладу» закладається теоретичне підґрунтя для реалізації дослідження: дається 

визначення моделі як засобу наукового пізнання, описується типологія моделей, 

розкривається суть рецептивної моделі перекладу у світлі концептуальних віх 

сучасного перекладознавства, аналізуються особливості теоретичного осмислення 

практики перекладу в різних національних контекстах, узагальнюються принципи 

рецептивної естетики – концептуального стрижня формування рецептивної моделі 

перекладу – в екстраполяції на перекладознавчий ґрунт, висвітлюється діалектика 

перекладацької рецепції поетичних творів.  

Виходячи з того, що в основі пізнавальної діяльності людини лежить ідея 

моделювання, поняття «модель» тлумачиться як засіб пізнання прототипу, 

абстрагованою репрезентацією якого вона постає. Загальновизнаними 

характеристиками взаємовідношень прототип–модель є 1) субститутивність 

(модель заміщає прототип, репрезентує те, що передує їй онтологічно); 2) 

антроподетермінованість (реалізація моделювання уможливлена наявністю 

людського фактора – одиничного чи колективного суб’єкта пізнання, який би 
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визнав функціональну релевантність взаємин прототипу та моделі, що не є 

об’єктивно заданими); 3) апроксимативність (процес моделювання  передбачає 

спрощення прототипу, відтворення його основних властивостей та редукування 

другорядних,  тому модель є приблизною репрезентацією прототипу); 4) 

надлишковість (модель має додаткові / надлишкові, не задані прототипом 

властивості) (М. Бейкер). 

Кожна із названих характеристик притаманна взаємовідношенням 

джерельного та цільового текстів. Так, друготвір заміщає першотвір, виступає його 

іншомовною репрезентацією у контексті приймаючої літературної полісистеми. 

Антроподетермінованість засвідчується особистісним виміром зазначених взаємин. 

Причому йдеться не лише про індивідуальність перекладача як суб’єкта 

моделювання, але і цільового читача, у творчому відгуку якого іншоомовлений 

оригінал переходить на новий виток онтологічної спіралі. Не викликає сумнівів і 

апроксимативність процесу моделювання в контексті міжмовної творчості 

(О. Ребрій), оскільки переклад не тільки не може, але і не повинен бути точною 

копією джерельного твору. Про надлишковість перекладу свідчать вияви 

індивідуального стилю перекладача як наслідки співтворчого прочитання 

першотвору. 

Моделюючою є діяльність не тільки перекладача, але і дослідника, пошуки 

якого спрямовані на теоретичне осмислення процесу міжмовної творчості крізь 

призму тієї чи іншої моделі як засобу наукового пізнання. Основними типами 

моделей є аналогові та концептуальні. Аналогові моделі є графічним унаочненням 

певних аспектів досліджуваного об’єкта, репрезентують такі характеристики 

прототипу, що вважаються релевантними у заданій площині наукового пошуку. 

Теоретична модель – це концептуальна призма, крізь яку дослідник у новому світлі 

може подивитися на вже відоме, або ж побачити зовсім нове. Теоретичні 

(концептуальні) моделі є гіпотетичними утвореннями, виокремленими в одній 

сфері наукового пошуку та екстрапольованими на іншу площину (М. Бейкер). 

Тому у процесі теоретичного моделювання перекладу імпортується поняттєво-

категоріальний апарат інших дисциплін. 

В арсеналі сучасного перекладознавства чимало теоретичних моделей, що у 

різні часи були ефективно застосовані науковцями до предмету дослідження. 

Словами М. Рильського – «кожна епоха має своє розуміння слова переклад». 

Власне, кожне визначення перекладу в руслі того чи іншого підходу містить 

ключове слово чи вираз, що і є означенням самої моделі. Так, лінгвістична модель 

тлумачить переклад як процес та результат міжмовних перетворень, що 

аналізуються в аспекті відносин між двома мовними системами, репрезентованими 

вихідним та цільовим текстами. Комунікативна модель позиціонує переклад як 

міжмовну комунікацію. У концептуальному руслі інтерпретативної моделі 

переклад – це інтерпретація як осягнення та перевираження авторської інтенції. 

Тоді як у світлі рецептивної моделі переклад – це процес та результат 

перекладацької рецепції, а перекладач – двомовний, двокультурний читач 

джерельних творів. 
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За А. Кенесеі, основними формами рецепції поетичного твору є екзофорична 

та ендофорична (див Рис. 1). Перша реалізується у сприйнятті тексту науковцями і 

презентує погляд на об’єкт аналізу ззовні, тоді як друга – це рецепція читача, 

зануреного в об’єкт сприйняття через естетичну насолоду. Перекладацька рецепція 

постає синтезом зазначених видів засвоєння, так званим «подвійним лабіринтом». 

 

 
 

Рис. 1 Форми міжкультурного засвоєння літературних творів  

 

Огляд концептуальних віх сучасного перекладознавства дозволив простежити 

еволюцію думки про особливості перекладу у світовій практиці, поступове 

увиразнення антропоцентризму та інтердисциплінарності серед пріоритетів 

науковців, що визначають дослідницьку позицію автора дисертації у ході 

теоретико-методологічного обґрунтування рецептивної моделі поетичного 

перекладу. Аналіз теоретичних моделей перекладу у різних національних 

контекстах також виявив потужність впливу соціополітичних факторів на розвиток 

перекладознавства у тому чи іншому середовищі. Так, науковий простір 

західноєвропейських країн, США та Канади протягом усього періоду ідеологічного 

протиборства з колишнім СРСР залишався по-справжньому демократичним, 

плюралістичним, а головне – динамічним, адже для визрівання нового етапу 

перекладознавства вистачало одного десятиліття. Прикметним є те, що кожна 

наступна віха після лінгвістичної доби 1960-х (прагматична – 1970-х, 

соціокультурна – 1980-х, інтердисциплінарна – 1990-х) не витісняла попередню, а, 

як в ідеї «палімпсесту» Р. Арроджо, накладалася на неї, доповнювала її новими 

методами, засвідчуючи вихід дисципліни на вищий щабель пізнання.  

 Натомість по той бік «завіси» тоталітарна система намагалася умістити весь 

комплекс міжкультурної, міжособистісної взаємодії у знеособлену лінгвістичну 

модель без належного врахування соціокультурного контексту, що відповідало 

панівній ідеології нівелювання відмінностей, возвеличування гомогенності. 

Безперечною сильною складовою такої традиції було висування високих вимог до 

мовної компетенції перекладачів, глибокого розуміння першотвору, відтворення 
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його особливостей на максимально високому рівні еквівалентності. Поняття 

«еквівалентність» протягом багатьох десятиліть було стрижневим у радянському 

перекладознавчому дискурсі (зокрема у Росії), що визначало його лінгвістичну 

спрямованість. Одначе, поступово вчені розсували межі лінгвістичної моделі, 

створюючи «макролінгвістичний контекст» (Л. Бархударов, Л. Латишев, 

В. Комісаров, Я. Рецкер, А. Федоров, О. Швейцер та ін.), сприятливий для 

визрівання інших концептуальних етапів перекладознавства.  

В Україні запроваджена І. Франком інтерпретаційно-стилістична методика 

реалізації перекладознавчого аналізу спонукала дослідників занурюватися в 

імпліцитний вимір першотворів, вивчати особливості відтворення як авторського 

ідіостилю, так і уособленої ним лінгвокультури, а також говорити про збагачення 

української літературної мови завдяки перекладу (М. Зеров, Р. Зорівчак, 

О. Кундзіч, М. Новикова, М. Рильський, О. Чередниченко та ін.).  

Із 90-х років ХХ ст. українські наукові пошуки синхронізуються зі світовим 

перекладознавчим процесом. Відбувається розширення дослідницького 

інструментарію, збагачення терміносистеми (В. Карабан, Т. Кияк та ін.) та 

аналітичного апарату, а також виявлення спільних тенденцій розвитку з іншими 

національними школами.  Чимало паралелей у поступі теоретичного осмислення 

практики перекладу, а надто його націєтворчої ролі у приймаючій культурі, 

простежуються у напрацюваннях перекладознавців України та США. 

 Однією з головних особливостей українського перекладознавчого дискурсу, з 

одного боку, є шанобливе ставлення до класиків національної школи поетичного 

перекладу (І. Франка, П. Грабовського, Б. Лепкого, М. Зерова, М. Рильського, 

Г. Кочура, М. Лукаша), з іншого, – всебічна обізнаність із напрацюваннями 

представників західних шкіл, оволодівання новими методами, підходами у їхній 

екстраполяції на національний ґрунт (Л. Коломієць).  

Рецептивна модель перекладу охоплює принципи рецептивної естетики 

(В. Ізер, Р. Інгарден, Г.-Р. Яусс та ін.), зокрема її тези про необхідність врахування 

дослідниками не тільки тексту, але і форм відгуку на цей текст; перетворення 

тексту у літературний твір і, як наслідок, набуття твором завершеності лише з 

появою реципієнта; позиціонування реципієнта як генератора значущості 

літературного твору, а читацького / перекладацького сприйняття як акту 

співтворчості з автором; невизначеність у творі як ефективний інструмент 

інтелектуальної стимуляції реципієнта; необхідність балансування між омовленим 

та неомовленим;  відкритість твору до множинних інтерпретацій; варіативність 

моносуб’єктної рецепції при повторному відчитуванні; важливість аналізу 

інтерсуб’єктних парадигм рецепції (горизонту сподіваного). 

Принципи рецептивної естетики успішно переносяться українськими та 

зарубіжними науковцями на перекладознавчий ґрунт (Т. Анікеєва, О. Боднар, 

М. Лановик, Я. Лопушанський, Н. Кошіль, А. Нестеров, А. Кенесеі, С. Павличко, 

О. Первушина, О. Рихло та ін.). Аналіз праць, присвячених дослідженню 

перекладацької рецепції творчої спадщини іншомовних авторів у різних 

соціокультурних часопросторах, дозволив окреслити коло питань, вивчення яких 

сприяє розбудові рецептивної моделі поетичного перекладу, а саме: місце 
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перекладацької рецепції серед інших форм міжкультурного засвоєння; роль 

соціополітичних фільтрів у міжкультурному засвоєнні; динаміка засвоєння 

творчості того чи іншого автора приймаючою літературною полісистемою; 

метажанровий потенціал джерельних творів; вплив різних перекладацьких 

стратегій на рецепцію читачів; причини виникнення нових форм міжкультурного 

засвоєння та переосмислення існуючих рецептивних моделей; вплив іншомовних 

рецептивних моделей на рецепцію перекладачів – представників різних 

соціокультурних часопросторів; вплив перекладних творів на еволюцію  

приймаючої літературної полісистеми тощо. Попри виразну інтердисциплінарну 

спрямованість проаналізованих праць простежується певна асиметрія у 

дослідницьких підходах із зсувом у літературознавчий бік. Таке спостереження 

доводить необхідність посилити перекладознавчий аспект вивчення процесу та 

результату міжкультурного осмислення художніх (зокрема поетичних) творів, 

зосередити увагу як на загальних стратегіях конструювання перекладацьких 

проектів, так і на конкретних рішеннях перекладачів щодо репрезентації 

джерельного твору.  

Як об’єкт перекладацької рецепції поезія видається репрезентативною 

насамперед для вивчення діалектики міжмовної творчості, що розкривається у ряді 

дихотомій – індивідуальних стилів автора та перекладача, первинного та 

вторинного, цілого та частини тощо. Під індивідуальним стилем у дисертації 

розуміється спосіб оприявлення творчої особистості авторів першотвору та 

друготвору як результат «привласнення» (В. Виноградов, І. Смущинська та ін.) 

ними засобів джерельної та цільової мови відповідно. Чинники актуалізації 

індивідуального стилю перекладача, що підкреслюють унікальність перекладацької 

рецепції, можуть мати як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Серед перших 

–  значеннєво-смислова амбівалентність поетичного мовлення,  етнокультурна 

забарвленість, необхідність балансування між відтворенням формальних та 

змістових характеристик першотвору тощо.  Це приводить до множинності у 

перекладі, варіативності перекладацьких рішень. Серед других – свідоме 

відхилення від першотвору або як засіб соціокультурної адаптації, або з метою так 

званого «творчого двобою», як-от у випадку проаналізованих у дисертації 

конгеніальних перекладів поезії Сільвії Плат у виконанні О. Забужко.  

Радикальне переосмислення дихотомії первинного та вторинного у 

співвідношенні оригіналу та перекладу було ініційоване постструктуралізмом 

(Р. Барт, Ж. Дерріда, Ю. Кристева та ін.), що розвіяв ілюзію тотальної 

підпорядкованості цільового тексту першотворові, уможливленої знеособленням 

перекладача. За Н. Нестеровою,  вторинність як онтологічна властивість перекладу 

не може вважатися його абсолютною характеристикою. Абсолютною вона є лише з 

позиції хронології. Тому у світлі рецептивної моделі поетичного перекладу 

цільовий твір виступає органічною складовою приймаючої культури, а його 

вторинність стосовно першотвору є лише хронологічною.  

Діалектика цілого і частини розкриває метонімічну сутність поетичного 

перекладу, що передбачає необхідність визначення осьової частини цілого – 

домінанти,  якій підпорядковуються інші його частини. Як і одиниця перекладу, 
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домінанта є змінною категорією, що вимагає встановлення ієрархії компонентів 

джерельного твору у кожному випадку генерування метапоетичного дискурсу, 

чому ефективно сприяє синтезувальний аналіз (О. Чередниченко, П. Бех).  

Домінанта може локалізуватися як на семантичному, так і синсемантичному рівні, 

як-от у випадку англомовної «конкретної поезії» (Г. Скалевська), адекватне 

відтворення якої передбачає першочергове збереження принципу її просторової 

організації.  

У рецептивній моделі розполяризуються класичні дихотомії поетичного 

перекладу, складові яких розглядаються в аспекті комплементарності.  
 

У другому розділі «Дослідницький інструментарій рецептивної моделі 

поетичного перекладу» здійснюється методологічне обґрунтування рецептивної 

моделі поетичного перекладу, унаочнюється механізм реалізації алгоритму 

дослідження у напрямку стереоскопічного аналізу та інтроспективного аналізу 

варіативності перекладацької рецепції. 

Методологічною базою для розбудови рецептивної моделі перекладу слугує 

вчення про рецептивну генезу смислу, якій присвячені праці прихильників 

інтерпретативного підходу (М. Ледерер, Д. Селескович та ін.). У світлі зазначеного 

підходу переклад – це не лінійна операція транскодування лінгвістичних значень 

джерельної мови, а динамічний процес осягнення та перевираження смислу у ході 

реалізації перекладацької рецепції.  

Одним із предметів наукового зацікавлення представників Паризької школи 

перекладу є проблема контекстуальної невизначеності, що стає особливо виразною 

у письмовому, зокрема художньому, а надто – поетичному перекладі. У дисертації 

зазначається, що така невизначеність перш за все спричинена поліморфністю 

смислу. Услід за Ф. Бацевичем, з огляду на суб’єктний фактор генерування смислу 

– виокремлюються індивідуальний та комунікативний компоненти смислу, з 

огляду на хронологічний аспект –  апріорний та  апостеріорний. Залежно від 

параметрів перекладацького простору, слідом за Л. Кушніною, у дисертації 

виділяються такі диференціальні смисли: фактуальний, модальний, індивідуально-

образний, рефлективний, іррадіюючий та асоціативно-семіологічний. 

Вектор наукового пошуку в межах рецептивної моделі поетичного перекладу 

спрямований на дослідження апостеріорного індивідуально-образного / 

рефлективного смислу на тлі синергетичної взаємодії інших смислів. Такий 

напрямок засвідчує методологічну перефокусацію перекладознавчих студій, що 

полягає у переході від вивчення авторського (апріорного модального) смислу до 

смислу, народженого у процесі інтерпретації.  

Усупереч популярній тенденції канонізації смислу як продукту мовлення та 

нівелювання значення як атрибуту мови (про що читаємо у працях представників 

інтерпретативного підходу – М. Ледерер, Д. Селескович та ін.), у роботі 

стверджується, що смисл виникає на стику актуалізованих (а також 

неактуалізованих, але імпліцитно присутніх) у певному контексті значень. Процес 

рецепції передбачає поступальний рух від значення до смислу та від смислу до 

значення, у результаті чого в перекладі відбувається реструктурування джерельних 

значеннєво-смислових єдностей на рівні тексту, частини тексту, художньої деталі. 
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Відомий вислів Р. Барта про смерть автора та народження читача надав 

цільовій аудиторії статус суб’єктного осередку смислопородження літературного 

твору. Читач / перекладач є культурно-заангажованим учасником 

дискурсотворення і тональність його рецепції визначається іншими текстами, 

іншими творами як компонентами літературної полісистеми. Тому одним із 

фундаментальних постулатів рецептивної моделі постає необхідність гармонізації 

тексту перекладу із контекстом читача (реципієнта). Дотриманню цієї вимоги 

сприяє метод перлокутивного прогнозування, за яким стоїть намагання 

інтерпретатора передбачити читацьке сприйняття, виходячи із сукупності фонових 

знань, що характеризують приймаючий соціокультурний контекст. 

Дослідження динаміки української перекладацької рецепції американської 

поезії ХХ століття здійснювалося із залученням методу історичної реконструкції 

(Г. Блум, Дж. Гартман, Г.-Р. Яусс та ін.), який дозволив окреслити особливості 

входження творів трансатлантичних авторів до царини української літературної 

полісистеми. Метод історичної реконструкції націлений не тільки на констатацію 

часу метапоетичного імпорту та, відповідно, панівних соціокультурних умов 

цільового простору, але і на виявлення ступеня готовності приймаючої літератури 

до засвоєння іншості.  

Кристалізація рецептивної моделі поетичного перекладу відбувалася у руслі 

прагмасинергетичного підходу з опорою на ґештальт-синергетичну (А. Безпаленко, 

Л. Кушніна та ін.), лінгвосинергетичну (С. Єнікєєва, Н. Кузьміна, Н. Мишкіна, 

Г. Москальчук, Л. Піхтовнікова, А. Приходько, Г. Хакен, Н. Хруцька та ін.), 

прагматичну (М. Бейкер, Г. Вермеєр, В. Карабан, Дж. Мандей, Ю. Найда, 

А. Нойберт, К. Райс та ін.) парадигми, а також методологію виявлення 

варіативності перекладацької рецепції (Л. Х’юсон, Дж. Мартін). 

Акцентована синергетикою (В. Буданов, О. Князєва, С. Курдюмов, 

І. Пригожин, І. Стенгерс, Г. Хакен та ін.) ізоморфність онтологічних процесів 

фізичного та соціокультурного світів, а також синергетична природа самої науки 

зробили метод інтердисциплінарної екстраполяції одним із ключових інструментів 

пропонованого дослідження, що дозволяє переносити на ґрунт сучасного 

перекладознавства концепції, тактики та прийоми наукового пошуку, породжені 

іншими дисциплінами. Названий прийом відповідає самій суті концептуального 

(теоретичного) моделювання. 

Спираючись на ґештальт-синергетичну методику, у дисертації вводиться 

поняття ґештальт-ланцюжка, під яким розуміється своєрідна концептуальна схема 

розгортання образної тканини поетичного твору. Можливість його моделювання 

доводиться за допомогою стереоскопічного аналізу. 

Стереоскопічний аналіз є модифікацією принципу стереоскопічного читання, 

висвітленого у працях американської дослідниці в царині перекладознавства 

М.Г. Роуз. Він передбачає здійснення комплексного перекладознавчого аналізу (із 

залученням оперативних прийомів сучасної семантики (компонентного, 

трансформаційного, статистичного аналізу), прагматики та синергетики, а також 

методу деконструкції та варіативного підходу) творів, відібраних на основі методу 
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соціокультурної вибірки, у зворотному (стосовно традиційного) напрямку: від 

множинних перекладів до першотвору. 

Алгоритм реалізації стереоскопічного аналізу охоплював такі кроки: 

1) лінгвокультурологічний аналіз множинних перекладів одного першотвору; 

2) ґештальт-синергетичний аналіз кожного перекладу та моделювання 

ґештальт-ланцюжка вихідного тексту; 

3) зіставлення цільових текстів між собою, що передбачало залучення 

дискурс-аналізу у поєднанні зі структурними методами дослідження (зокрема 

компонентного, дистрибутивного та трансформаційного аналізу); 

4) виявлення зон повного, часткового та нульового значеннєво-смислового 

збігу зіставлюваних текстів; 

5) обчислення коефіцієнта лексико-семантичної конвергентності (Kc) 

зіставлюваних цільових текстів за формулою: 

100
21





NtNt

Sc
Kc  

де Sc – кількість лексичних одиниць у зіставлюваних текстах, що потрапили 

до зон повного та часткового збігу; Nt1 та Nt2 – загальне лексичне навантаження 

кожного тексту відповідно. 

У дисертації зауважується, що зазначений метод виконує комплементарну 

функцію і є спробою об’єктивувати визначення ступеню наближення 

зіставлюваних текстів.  

 6) окреслення концептуальної схеми розгортання ґештальт-ланцюжка 

вихідного тексту та звірення її зі змодельованою на основі перекладів схемою; 

7) поперемінне зіставлення кожного цільового тексту з вихідним, окреслення 

зон повного, часткового та нульового збігу, визначення коефіцієнта 

конвергентності; 

8) визначення способів реструктурування джерельних значеннєво-смислових 

єдностей та встановлення закономірностей з огляду на рецептивну модель 

поетичного перекладу. 

Реалізація варіативного підходу до вивчення перекладацької рецепції 

передбачала зіставлення рядів перекладацьких опцій, співвіднесених із горизонтом 

сподіваного цільової аудиторії. Концептуальною опорою цього підходу слугувало 

поняття варіації як комплексу усіх можливих інтерпретацій джерельних 

значеннєво-смислових єдностей, а також утворюваної ними мережі асоціативних 

рядів, що були спроектовані із залученням методу деконструкції. Зазначений підхід 

пройшов апробацію у ході інтроспективного аналізу власних перекладацьких 

проектів дисертанта, присвячених творчості американської поетеси Е. С.-В. 

Міллей.  

У третьому розділі «Стереоскопічний аналіз перекладацької рецепції 

творів американських поетів» досліджуються особливості міжкультурного 

засвоєння американської поезії в Україні, уводиться поняття аксіологічної 

суголосності як одного з домінуючих принципів конструювання перекладацьких 

проектів, здійснюється стереоскопічний аналіз соціокультурно конвергентних 



16 
 

(створених у спільному соціокультурному часопросторі), соціокультурно 

дивергентних та різномовних перекладацьких проектів. 

Серед чинників, що започатковують реалізацію перекладацької рецепції – 

вияви міжлітературних контактів, дотичність тем, мотивів у творчості іншомовних 

авторів та розбудовувачів приймаючої літературної полісистеми, їхня аксіологічна 

суголосність. Так, у текстах українських сімдесятників простежуються певні 

паралелі з американською інтроспективною поезією, твори вісімдесятників 

співзвучні з американською медитативною поезією, дев'ятдесятники близькі до 

американських авторів експериментальної поезії, а двотисячники відлунюють 

екстраспективну поезію світу трансатлантичних митців. Чимало точок збігу 

(авторські неологізми, конвергентність поетичних прийомів, дотичність тем та 

мотивів тощо) виявляється при зіставленні поетичного письма окремих персоналій, 

що було проілюстровано на матеріалі творів  Е.Е. Каммінґса та раннього 

П. Тичини, а також їхніх українських (Б. Бойчук) та англійських (М. Найдан) 

перекладів відповідно, про що свідчать такі приклади: «flowerterrible memories» 

(E.E. Cummings) – «квітожахливі спомини» (Б. Бойчук); «the green- // greetingpale-

// departing irrevocable // sea» (E.E. Cummings) – «зелен- // привітнеблідо-// 

прощавальне невідкличне // море» (Б. Бойчук).  «Не дивися так привітно, // 

Яблуневоцвітно.» (П. Тичина) – «Don’t look so fondly, // So apple-blossomy.» 

(M. Naydan); «Очима чесними, // Христовоскресними» (П. Тичина) – «With honest, // 

Christ-resurrecting eyes» (М. Naydan). «dear girl // How i was crazy how i cried when i 

heard //  overtime // and tide and death // leaping // Sweetly // your voice» 

(E.E. Cummings) – «люба дівчино // Як я божеволів як ридав коли почув // крізь час 

// і припливи і смерть // підстрибуючий // Солодко // твій голос» (Б. Бойчук). «З 

кохання плакав я, ридав… (Над бором хмари муром!) // Той плач між нею, мною 

став – //(Мармуровим муром…)» (П. Тичина) – «I cried from love,   I sobbed // 

(Above the copse clouds like a wall!) // Those tears rose between her and me – (Like a 

marble wall…)» (M. Naydan). 

Класика американської поезії – твори Уолта Уітмена, Емілі Дікінсон, Генрі 

Лонгфелло, Езри Паунда, Томаса Еліота, Роберта Фроста та ін. – продовжує своє 

різномовне буття у метапоетичній поліфонії національних літератур, серед яких 

виразно вчувається українськомовне звучання. Онтологічну відмінність  

літературної полісистеми кожної нації засвідчують не тільки твори власних 

ідіосинкретичних авторів, але і ступінь репрезентованості у ній інших літератур. 

Зважаючи на потужність впливу соціополітичних факторів на формування 

національного світогляду в Україні, віддзеркалюваного її літературою, 

метапоетичне перенесення творів іншомовних класиків, зокрема американських, на 

український ґрунт, не тільки живильно діяло на нього, але і неодноразово протягом 

тривалого періоду було домінуючою формою існування самої літератури 

(О. Рихло). Інтенсивність реалізації перекладацької рецепції творчості зарубіжного 

автора історично визначалася суголосністю його поглядів із домінуючими на 

момент засвоєння соціокультурними цінностями, ідеологією та світоглядною 

спорідненістю із перекладачем. 
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Загальними тенденціями входження американської поезії до української  

літературної полісистеми є невпинне розширення кількості каналів метапоетичного 

імпорту, плюралізація цільових репрезентацій джерельних творів, синхронізація  

процесів у межах полісистем тощо. Якщо онтологічні характеристики значної 

частини радянського періоду буття метапоетичного простору української 

літературної полісистеми визначала «холодна війна» між СРСР та США, що не 

сприяло перенесенню на цільовий ґрунт творів американських сучасників; то для 

пострадянського періоду притаманне інтенсивне різноформатне заповнення лакун 

(Е. Дікінсон у перекладах М. Габлевич, О. Гриценка, О. Зуєвського, Є. Кононенко, 

Г. Кочура, Д. Павличка, М. Стріхи, С. Ткаченка; Т.С. Еліот у перекладах 

М. Габлевич, О. Гриценка, В. Діброви, І. Драча, В. Коротича, Г. Кочура, 

Ю. Лісняка, О. Мокровольського, М. Москаленка, Ф. Неуважного, Д. Павличка, 

М. Стріхи; Е.Е. Каммінґс у перекладах І. Андрусяка та К. Борисенко, Б. Бойчука, 

О. Гриценка; С. Плат у перекладах М. Габлевич, О. Забужко, О. Мокровольського, 

О. Лишеги), еклектичне (Р. Фрост у перекладах В. Бойченка, В. Коротича, 

Д. Павличка, М. Стріхи, М. Удовиченка; бітники у перекладах Ю. Андруховича, 

Г. Скалевської) хоча і досі фрагментарне (Е. Річ у перекладах М. Тарнавської, 

Е. Паунд у перекладах І. Костецького та ін.) відображення творчості іншомовних 

авторів. 

Попри орієнтацію на канонічні твори, з якими асоціюється ім’я поета, одним з 

основних принципів вибору текстів для міжкультурного засвоєння є аксіологічна 

суголосність світоглядних позицій автора і перекладача. Зазначений принцип 

полягає у доборі таких першоджерел, що відлунюють актуальні цінності як 

приймаючого соціокультурного середовища, так і перекладача особисто. Так, у 

Б. Бойчука – це ідея плинності буття, скороминущості усього прекрасного, що 

засвідчено назвою збірки перекладів поезії Е.Е. Каммінґса – «Це проминання всіх 

ясних речей»; в О. Гриценка – виведення на авансцену його метапоетичного 

проекту соціальних мотивів, зокрема текстів, де людина – змінний безіменний член 

суспільної формули; в І. Андрусяка / К. Борисенко – оспівування природи, у 

Г. Скалевської – філософські мотиви; у  Ю. Андруховича – возвеличування 

свободи особистості як основної людської цінності тощо. 

У дисертації стверджується, що перекладацька рецепція є чинником 

генерування метаобразу автора в уяві цільового читача. Своєрідність метаобразу 

автора вимальовується у таких параметрах: 1) ґештальт-аксіологічному оформленні 

проекту перекладачем; 2) послідовності подання текстів у метапоетичному проекті; 

3) конкретних рішеннях щодо реструктурування джерельних значеннєво-

смислових єдностей. 

Перший зазначений параметр вивчався із залученням контент-аналізу кожного 

перекладацького проекту. Векторами реалізації такого виду обробки інформації в 

аспекті якості є 1) аналітичний – виокремлення наскрізних образів досліджуваних 

творів на рівні тексту; 2) синтетичний – зчитування аксіологічних домінант автора 

як ключових тем та мотивів, імпліцитно присутніх у затексті; 3) ґештальт-

синергетичний – синтез здобутків аналітичного та синтетичного напрямків, 

націлений на моделювання перекладацької рецепції метаобразу автора. 



18 
 

Кількісний аспект здійснення контент-аналізу передбачав визначення 

повторюваності як кожного наскрізного образу, так і аксіологічної домінанти і на 

основі отриманих даних конструювання відповідних ієрархій. Для прикладу, 

зведена аксіологічна панорама перекладацьких проектів (ПП) Б. Бойчука, 

О. Гриценка та І. Андрусяка / К. Борисенко, присвячених долученню творчості 

Е.Е. Каммінґса до української літературної полісистеми, має такий вигляд: 

№ Аксіологічна 

 домінанта 

ПП Б. Бойчука ПП О. Гриценка ПП І. Андрусяка 

/К. Борисенко 

1 любов  32% 30% 28% 

2 соціум  4% 19% 17% 

3 трансформація  10% 18% 13% 

4 смерть 21% 18% 12% 

5 краса 11% 6% 9% 

6 природа 16% 6% 18% 

7 поезія 6% 3% 3% 

 100 100 100 

Таблиця 1. Аксіологічна панорама перекладацьких проектів 

Отримані дані допомогли встановити діапазон аксіологічної розбіжності (Dа) 

для кожної пари перекладацьких проектів, а також середнього показника 

дивергентності ( ). 

Перекладацькі проекти Da 
 

ПП О. Гриценка та І. Андрусяка / К. Борисенко 12≥Da≥0 4,28 

ПП О. Гриценка та Б. Бойчука 15≥Da≥2 6,57 

ПП Б. Бойчука та І. Андрусяка / К. Борисенко 17≥Da≥0 6,75 

Таблиця 2. Аксіологічна розбіжність перекладацьких проектів 

Аналогічна процедура застосовувалася і до моделювання ієрархії образів у 

цих та інших перекладацьких проектах. 

Конвергентість аналізованих проектів, встановлена за допомогою контент-

аналізу та статистичних методів дослідження, виявляється у спільному ряді 

найчастотніших аксіологічних домінант та образів, а також у збігові першого 

щабля змодельованих ієрархій. Отримані дані також свідчать про вищий ступінь 

конвергентності перекладацьких проектів, створених у спільному 

соціокультурному часопросторі. 

Іншим важливим засобом генерування метаобразу автора крізь призму 

перекладацької рецепції є послідовність подання текстів у метапоетичному 

проекті. Так, на відміну від російської «Антології поезії бітників», антологія, 

створена та укладена Ю. Андруховичем, поступово готує українського читача до 

зустрічі з Алленом Ґінзбергом. Добірка українських перекладів його творів 

починається не з поеми «Howl» / «Плач» – квінтесенції усього бітницького руху. 

Вона стає його кульмінацією тоді, коли цільова аудиторія достатньо розширила 

власний горизонт сподіваного, відчула особливості авторської стилістики в 

інтертекстуальному плетиві інших визначних поетів, що вплинули на творчість 

Аллена Ґінзберга (Уолт Уітмен, Гійом Аполлінер, колеги-бітники: Джек Керуак, 
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Ґрегорі Корсо та багато інших). Натомість російський путівник у світ бітників 

розпочинається саме з «Howl» («Вопль»), одразу виплескуючи на читача окріп зі 

сліз американського бітника, чи, радше, оглушуючи його нестримним криком.  

Варіанти українського та російських перекладів назви зазначеної поеми 

ілюструють третій названий параметр генерування метаобразу автора в уяві 

цільового читача крізь призму перекладацької рецепції – реструктурування 

джерельних значеннєво-смислових єдностей. У російських версіях авторства 

І. Кормільцева та Д. Борисова – це один із прямих відповідників до англійського 

слова «howl» – «вопль», у семантичній парадигмі якого центральне місце посідають 

семи [різкий], [пронизливий] + [крик] / [стогін]. Такий варіант суголосний 

авторському задуму, адже поема Ґінзберга – це крик зболеної душі за кращими 

людьми його покоління – мандрівними поетами-романтиками, затятими 

пацифістами; це – лють, спрямована на гамівну сорочку злого божества Молоха – 

уряду та розпалюваної ним війни, пропагованих ним цінностей; це розпач через 

запроторення близького друга до божевільні. У всьому цьому виразно вчувається 

«дикий крик» Уолта Уітмена, яким Аллен Ґінзберг захоплювався, чиї ідеї 

сповідував, а творчу манеру не раз наслідував. 

Натомість автор українського перекладу поеми – Ю. Андрухович – обирає 

інший відповідник до назви першотвору – «Плач». Такий крок переводить увесь 

твір у дещо іншу значеннєво-смислову тональність, що, з одного боку, через 

редукцію окремих семантичних компонентів та соціокультурне смислоприрощення 

посилює асоціативні зв’язки з приймаючою літературною полісистемою, у якій 

акустичний образ «плач» є одним із наскрізних як у фольклорі, так і в доробку її 

видатних розбудовувачів, з іншого – пом’якшує його перлокутивну силу. Оскільки 

назва твору – згусток енергії, що іррадіюється на всі сегменти текстового простору, 

викликаючи їхню унікальну синергію, видається можливим передбачити ракурс 

рецепції твору американського бітника різними цільовими аудиторіями. Якщо на 

горизонті сподівань читачів російських версій – «дикий крик» Ґінзберга-бунтаря, 

що різатиме вухо як змістом, так і формою, то український читач готовий почути 

«плач» Ґінзберга-романтика, в якому буде трохи менше бунту і трохи більше 

лірики. 

Стереоскопічний аналіз соціокультурно конвергентних, дивергентних та 

різномовних перекладацьких проектів дозволив виявити основні типи 

реструктурування джерельних значеннєво-смислових єдностей у перекладі, 

зокрема: 

1) рекомбінація – розімкнення меж значеннєво-смислових єдностей та їхнє 

реструктурування як у безпосередньому контексті, так і транслінеарно, наприклад: 

«...The black telephone's off at the root // The voices just can't worm through...» 

(S. Plath) – «…Перетято провід у чорного телефону // І вужам голосів проникнути 

ніяк...» (О. Забужко); «Safe upon the solid rock the ugly houses stand; // Come and see 

my shining palace built upon the sand!» (E. Millay) – «Земля під сірістю споруд 

надійна і тверда; // Ходіть-но, гляньте – на піску я свій палац звела!» (переклад 

наш. – А.П.); 
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2) компресія – виведення деяких актуалізованих компонентів смислу у режим 

неактуалізованих, що приводить до підвищення імпліцитності метапоетичного 

фрагменту, наприклад: «…and the beautiful engineers are all dead, the secret 

technicians conspire for their own glamour // in the Future, in the Future, but now drink 

vodka and lament the Security Forces» (A. Ginsberg) – «…і чудотворні інженери всі 

мертві, а таємничі технологи конспірують в ім’я власного зачарування // Світлим 

Майбутнім, тим часом горілку п’ють і волають на поміч ГеБе» (Ю. Андрухович); 

«kumrads die because they’re told // kumrads die before they’re old» (E.E. Cummings) – 

«таваріщі вмирають бо наказ // таваріщі вмирають перед-час» (Б. Бойчук); 

3) декомпресія – перехід неактуалізованих компонентів смислу у режим 

актуалізованих, що приводить до збільшення експліцитності у перекладі, 

наприклад: «Jack Kerouac sat beside me on a busted rusty iron pole…» (A. Ginsberg) – 

«Джек-Керуак, мій дружбак, сидів поруч зі мною на гнутій іржавій балці…» 

(Ю. Андрухович); «train shrieks echo like souls on hooks...»  (S. Plath)  – «...лунко 

кричать поїзди, наче схоплені дідьком душі...» (О. Забужко); 

 4) перестратифікація – зміщення прагматичних акцентів, наприклад: «The 

Russia wants to eat us alive. The Russia’s power is mad» (A. Ginsberg) – «Раша хочет 

сожрать нас живьем. Шишки Раши все психи.» (Д. Борисов); «And so, as kinsmen 

met at night, // We talked between the rooms» (E. Dickinson) – «І ми вели як земляки // 

Так бесіду удвох» (О. Зуєвський); «І ніби родичі вночі // Розмову ми вели» 

(Д. Павличко); 

5) редукція – вилучення окремих компонентів смислу з огляду на їхню 

надлишковість у цільовому контексті з метою створення формальної відповідності, 

зокрема збереження ритмомелодики, або внаслідок неспроможності розпізнати 

авторський модальний смисл, наприклад: «Should I sit knees together on their 3rd 

degree sofa» (G. Corso) – «должон ли я колени сжав сидеть на их софе отстойной» 

(Д. Борисов); «Igniting its carbon monoxides, by eyes // Dulled to a halt under bowlers» 

(S. Plath) – Поджигает свои запасы угарного газа, // Ни глаза, что потускнев, под 

краями шляпки застыли (Я. Пробштейн); 

6) смислоприрощення – уведення додаткових компонентів смислу в результаті 

проектування на формально-змістову єдність першотвору психосоціокультурної 

особистості перекладача, наприклад: «…and my little sister and i will take hands // 

and looking up at our beautiful tree // we’ll dance and sing // «Noel Noel»» 

(E.E. Cummings) – «а я з сестричкою візьмемося за руки // і подивляючи своє 

прекрасне деревце // будем танцювати і співати // «Нова радість стала!» 

(Б. Бойчук); «а ми з сестричкою візьмемося за руки // і дивлячись на нашу прегарну 

ялинку // затанцюємо й заспіваємо // «новий рік новий рік» (О. Гриценко);  «In the 

room the women come and go // talking of Michelangelo» (T.S. Eliot) –  «Жінки 

базікають: за теревенів тло // Їм служить Мікеланджело» (В. Коротич).  

Нерідко чинником реструктурування (самоорганізації) значеннєво-смислового 

плину поетичного твору є приймаюча мова. Так, наявність у ресурсі російської 

мови синонімів «луна» – «месяц» дозволила Я. Пробштейну увиразнити авторські 

алюзії, зокрема конфесійність поетики С. Плат у перекладі вірша «Rival» / 

«Соперница»: «If the moon smiled, she would resemble you. // You leave the same 
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impression // Of something beautiful, but annihilating» (S. Plath). – «Если б улыбалась 

луна, на тебя похожа была б она. // Ты производишь такое же впечатление // 

Чего-то прекрасного, но и губительного» (Я. Пробштейн). Як і у багатьох інших 

творах, у цьому вірші авторка метафорично змальовує свої стосунки з матір’ю, яку 

наразі уподібнює до небесного світила, прекрасного, але далекого, холодного 

«позичальника світла». Якщо наведені рядки лише пресупонують зазначену 

паралель, то у вірші «The Moon and Yew Tree» / «Місяць і тис» С. Плат відкрито 

про це говорить: «The moon is my mother. She is not sweet like Mary» (S. Plath). 

Натомість в українському перекладі О. Забужко опір мовного матеріалу спричинив 

редукцію авторського модального смислу: «Коли б місяць всміхався, він був би 

подібний на тебе. // Те саме відчуття: щось прекрасне, але нищівне» (О. Забужко). 

Образ небесного світила, у суперництві з яким доводиться жити поетичній героїні 

С. Плат, стає домінантою як російського, так і українського перекладу. Однак, 

якщо у перекладі Я. Пробштейна (суголосному ілокуції джерельного твору) героїня 

звертається до своєї суперниці – «луны» – жінки (матері), то в українському 

варіанті авторства О. Забужко таким антагоністом виступає «місяць» – суперник, 

чоловік, можливо, коханець чи коханий, адже далі за текстом рядок – «із 

регулярністю любовних листів» (О. Забужко), тоді як у першотворі скоріше 

йдеться  про вияв звичайної турботи («Arrive through the mail-slot with loving 

regularity» (S. Plath)). Таким чином, опір мовного матеріалу слугував приводом для 

озвучення особистих переживань перекладача. 

Проведений у третьому розділі стереоскопічний аналіз перекладацьких 

проектів переважно зосереджувався на голістичному висвітленні особливостей 

генерування метаобразу того чи іншого американського поета. Наступний етап 

передбачав перехід на дискретний рівень аналізу. 

У четвертому розділі «Варіативність перекладацьких рішень щодо 

реструктурування джерельних значеннєво-смислових єдностей» вивчається 

прагмасинергетична природа варіативності перекладацьких рішень, 

систематизуються вияви метапоетичного ізоморфізму (метонімічність / 

синонімічність перекладацьких рішень) та аломорфізму (стохастичного / 

інтенціонального), аналізуються їхні причини та наслідки.   

Однією із визначальних характеристик поетичного дискурсу є висока 

значеннєво-смислова концентрація вербального простору, складники якого 

наділені потужним потенціалом до множинної інтерпретації. Складність, а іноді й 

неможливість цілісного відтворення усього спектру значень та смислів джерельних 

єдностей змушує перекладачів жертвувати його частиною і зберігати те, що 

видається релевантним з огляду на обраний ракурс реконтекстуалізації. Тому 

множинні іншомовні версії одного першотвору можуть виявляти оптимальну 

вірність йому і при цьому суттєво відрізнятися одна від одної на окремих 

симетричних сегментах текстового простору.  

У дисертації стверджується, що практично кожна джерельна значеннєво-

смислова єдність може стати точкою метапоетичного розгалуження 

(синергетичний термін – «біфуркація»), завдяки чому виникає проблема вибору, а 

наявність вибору – це передумова творчої свободи перекладача приймати рішення, 



22 
 

що не є наперед визначеним. У ході прийняття перекладацьких рішень 

оприявлюються синергетичні принципи негативного та позитивного зворотного 

зв’язку, що було проілюстровано на прикладі стереоскопічного аналізу множинних 

перекладів (М. Габлевич, О. Забужко, Я. Пробштейн) твору С. Плат «Poppies in 

October». 

Адекватне відображення першотвору в перекладі досягається шляхом 

встановлення метапоетичного ізоморфізму, основними різновидами якого є 

метонімічність та синонімічність перекладацьких рішень. 

Метонімічність актуалізується у комплементарних рішеннях різних 

перекладачів щодо часткового оприявлення джерельних значеннєво-смислових 

єдностей. Відхиляючись від першотвору на відстань редукованих або, навпаки, 

прирощених смислів, метонімічні перекладацькі рішення взаємодоповнюють одне 

одного власною іншістю, а в їхній комплементарності вимальовується джерельна 

синергетика. На цьому етапі дослідження здійснювався аналіз значеннєво-

смислових єдностей у симетричних фрагментах цільових текстів, що на етапі 

зіставлення між собою потрапили до зони нульового збігу, однак кожна у різний 

спосіб демонструвала частковий збіг із відповідними джерельними єдностями. 

Ілюстрацією метонімічності слугують варіанти українського та російського 

перекладів уривка з вірша Л. Ферлінґетті «Sometimes During Eternity» («Буває під 

час вічності» / «Иногда в бесконечности») – бітницької інтерпретації оповіді про 

розп’яття Христа. Читаємо у перекладі Ю. Андруховича: «Висить Собі і висить // 

на Своєму Дереві // з виглядом справді недоПетраним» (Ю. Андрухович). Російська 

версія перекладу авторства М. Гуніна: «Он ведь повешен на нем // на своем Дереве 

// кажется опустошенным» (М. Гунін). Підкреслені одиниці потрапили до зони 

нульової подібності зіставлюваних цільових текстів. Однак, поперемінно 

порівнюючи наведені фрагменти з вихідним текстом («Him just hang there // on His 

Tree // Looking real Petered out» (L. Ferlinghetti), встановлюємо, що обидва 

перебувають у метонімічних відношеннях із першоджерелом. М. Гунін добирає 

один із прямих відповідників до американізму «petered out», у семантичній 

парадигмі якого домінантну позицію посідають семи  [виснаження], 

[спустошення], але при цьому нехтує можливістю створення графічної тотожності 

першотвору, де зазначена одиниця написана з великої літери. Натомість  

Ю. Андрухович вбачає в авторській орфографії маркер словогри і вдається до 

семантично-модульованого віддаленого відповідника, синтагматичну цілісність 

якого він розриває великою літерою у медіальній позиції – «недоПетраний», 

увиразнюючи контекстуально доречний алюзивний зв'язок із ім’ям одного із 

дванадцяти апостолів Ісуса Христа – Петром. 

Головними чинниками метонімічності і, як її наслідку, варіативності у 

перекладі є семантична поліморфність, соціокультурна маркованість, алюзивність 

джерельних одиниць. В основі метонімічності – дивергентні способи 

перестратифікації джерельних значеннєво-смислових єдностей шляхом 

редукування / надання статусу домінантних різним компонентам смислу, апріорно 

присутнім у сегментах першотворів, що стали точками метапоетичної біфуркації. 
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Синонімічність перекладацьких рішень простежується у симетричних 

фрагментах цільових текстів, що потрапили до зони часткового збігу при 

зіставленні між собою, і, відповідно, до зон повної або часткової  конвергентності 

при поперемінному зіставленні з джерельним текстом. Типовими виявами 

синонімічності є випадки створення міжрегістрових паралелей шляхом добору 

стилістично забарвлених відповідників до нейтральних одиниць або, навпаки, 

через нейтралізацію стилістично забарвлених джерельних сегментів; 

метадискурсна гетеромовність як спосіб створення формального збігу з 

першотвором та увиразнення його соціокультурної іншості; смислоприрощення як 

наслідок соціокультурної адаптації; реструктурування джерельних значеннєво-

смислових єдностей, коли повністю зберігається спектр вихідних семантичних 

компонентів, однак певною мірою трансформується прагматичний аспект 

першотвору; декомпресія поліморфних значеннєво-смислових одиниць 

першотвору; перестратифікація джерельних значеннєво-смислових єдностей 

шляхом редукування окремих семантичних компонентів та рекомбінації 

актуалізованих у відмінні сполуки тощо. Так, яскравою ілюстрацією створення 

міжрегістрових паралелей слугують такі приклади російського та українського 

перекладів уривка із твору Ґрегорі Корсо «In the Morgue» («Морг» / «В морге»): «Я 

помню, что видел их портреты в газетах //…//– Смешно было видеть, как эта 

парочка гангстеров напротив // все же пытается поболтать» (Д. Борисов); 

«Пам’ятаю, що бачив їхні фотки в газетах //…// Було смішно бачити отих двох 

бандюків навпроти // що все намагалися потриндіти» (Ю. Андрухович); «I 

remember seeing their pictures in the papers //…// It was funny watching those two 

gangsters across from me trying to talk» (G. Corso). Досить несподіваним місцем 

розгортання поетичного сюжету наразі виступає морг, куди потрапляє герой 

Ґрегорі Корсо, після того, як був застрелений. Комічний ефект твору досягається 

через глузливе, але водночас незворушне змалювання сюрреалістичних подій 

шляхом добору стилістично нейтральної лексики, що адекватно відтворено у 

російській версії Д. Борисова. Ю. Андрухович послідовно дотримується тактики 

міжрегістрового перекладу і переводить вихідний текст до іншої стилістичної 

тональності. Тому відповідниками до нейтральних джерельних одиниць «pictures», 

«gangsters», «to talk» стають українські розмовні вкраплення «фотки», «бандюків», 

«потриндіти». Один із наведених міжрегістрових відповідників – «бандюки» – 

також свідчить про здійснення перекладачем соціокультурної адаптації, у 

результаті якої редукується прагматичний зв'язок зазначеної одиниці із вихідним 

середовищем – типовою Америкою 50-х, а твір набуває одомашненого звучання. 

Виявами метапоетичного аломорфізму слугують перекладацькі рішення, які 

виводять фрагменти цільових текстів до зони нульового значеннєво-смислового 

збігу з першотвором. Основними чинниками аломорфізму є 1) хибнотлумачення 

(стохастичний аломорфізм) та 2) зумисне відхилення від першоджерела 

(інтенціональний аломорфізм). 

Причина хибнотлумачень найчастіше полягає у неспроможності перекладачів 

розпізнати авторський модальний смисл, актуалізований у лексичних одиницях, що 

належать до пласту розмовної лексики (зокрема сленгізми), наділені 
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ідіоматичністю та слугують носіями соціокультурної інформації. Наразі крайніми 

точками діапазону перекладацьких рішень є повна редукція нерозпізнаних 

джерельних значеннєво-смислових єдностей через вилучення їх із цільового тексту 

(«leaning on the john door in the 5 SPOT // while she whispered a song …» 

(F. O’Hara) – «прихилився до дверей на п’ятій вулиці // поки вона наспівувала 

щось…» (Г. Скалевська)) та вихоплення поодиноких семантичних компонентів зі 

значеннєво-смислового плину першотвору, редукування смислових зв’язків між 

ними та рекомбінація їх у аломорфні стосовно першоджерела єдності («I pump him 

full of lost watches» (G. Corso) – «Доверху налито возвращение затерявшемся 

временем» (Ю. Сорокін)). Нерідко в результаті такої рекомбінації та метафоризації 

на площині цільового тексту створюється новий яскравий образ («there is a moon // 

sole in the blue  night» (E.E. Cummings) – «п’ята // місяця // в синьому небі» 

(І. Андрусяк). 

Метапоетичний аломорфізм також може бути спричинений класичними 

«хибними друзями перекладача» («I’m with you in Rockland // where the faculties of 

the skull no longer admit the worms of the senses» (A. Ginsberg) – «Я с тобою в 

Рокленде // где на факультеты черепа прекратили прием червей впечатлений» 

(І. Кормільцев); «Я с тобой в Рокленде // где на кафедру черепа не принимают 

больше личинок чувства» (Д. Борисов) або банальним недоглядом («In a forest of 

frost, in a dawn of cornflowers» (S. Plath) – «В морозном лесу, кукурузной заре» 

(Я. Пробштейн). 

Причина інтенціонального аломорфізму (окрім виявів авторського двобою) 

переважно полягає у прагненні перекладачів здійснити адаптацію окремих 

сегментів вихідного тексту, вдаючись до ряду смислоприрощень, у яких 

оприявлюється психосоціокультурна особистість інтерпретатора («songs containing 

the words country home and // mother when sung at the old howard» (E.E. Cummings) – 

«пісням які вміщають слова батьківщина дім // матір що їх співають у дрантивих 

кнайпах» (Б. Бойчук), «пісень де є слова вітчизна домівка та // рідна мати моя 

співаних на всіх майданах» (О. Гриценко). 

Наслідками таких деформацій можуть бути як незначна модифікація 

джерельного ґештальт-ланцюжка, так і спотворення авторського задуму. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми перекладацької 

рецепції як чинника моделювання метаобразу автора та уособленої ним 

лінгвокультури, що постає результатом осмислення індивідуально-авторської 

творчості перекладачем з увагою до цільового соціокультурного середовища. 

Вирішення наукової проблеми виявляється у розбудові рецептивної моделі 

поетичного перекладу на матеріалі українських та російських перекладів творів 

англомовної американської поезії ХХ століття. 

 Сучасний стан розвитку рецептивних студій зумовлює необхідність 

посилення перекладознавчого аспекту вивчення антропоцентричного процесу та 
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результату міжкультурного сприйняття художніх творів, зосередження уваги як на 

загальних принципах конструювання перекладацьких проектів, так і на конкретних 

рішеннях перекладачів щодо репрезентації першотвору, коли об’єктом 

перекладацької рецепції є поетичний твір.  

Проведене дослідження дозволяє виснувати про таке: 

1. Концептуальною призмою формування рецептивної моделі, що 

тлумачить поетичний переклад як процес та результат перекладацької рецепції, 

слугують принципи рецептивної естетики, зокрема тези про необхідність 

врахування дослідниками не тільки тексту, але і форм відгуку на цей текст; 

перетворення тексту на літературний твір та набуття ним завершеності лише із 

появою реципієнта; позиціонування реципієнта як генератора значущості 

літературного твору; важливість аналізу інтерсуб’єктних парадигм рецепції 

(горизонту сподіваного); відкритість твору до множинних інтерпретацій тощо. 

Завдяки семантичній насиченості, вербальній компактності та потужності впливу 

поезія має високий потенціал до множинної інтерпретації, чим засвідчує свою 

репрезентативність у розбудові рецептивної моделі перекладу. 

Кристалізація рецептивної моделі поетичного перекладу відбувалася у руслі 

прагмасинергетичного підходу, в основі якого – вчення про поліморфність, 

дисипативність смислу та його рецептивну генезу. Стрижневим методом 

рецептивної моделі поетичного перекладу є так званий стереоскопічний аналіз, що 

передбачає здійснення комплексного перекладознавчого аналізу (із залученням 

оперативних прийомів сучасної семантики, прагматики та синергетики) у 

зворотному (стосовно традиційного) напрямку: від множинних перекладів до 

першотвору. Такий напрямок дозволяє здійснити методологічну перефокусацію 

сучасних перекладознавчих студій, що полягає у переході від вивчення авторського 

(апріорного модального) смислу до смислу, народженого у процесі інтерпретації. 

2. У рецептивній моделі поетичного перекладу перекладач постає 

антропоцентром міжкультурної діяльності, результатом якої є цільовий твір як 

органічна складова приймаючої культури. Тому вторинність друготвору стосовно 

першотвору є лише хронологічною. Психосоціокультурна особистість перекладача 

оприявлюється у комплексі прийнятих рішень щодо вибору автора, твору, стратегії 

(тактики, прийому), відповідника. Перекладацька рецепція є актом співтворчості з 

автором, націленої на інтелектуальну та естетичну стимуляцію цільового читача, 

що, з одного боку, приводить до популяризації творчості іншомовного автора, її 

світоглядної, націоментальної та художньо-естетичної специфіки; з іншого – 

сприяє розширенню репертуару виражальних засобів, стилістичних прийомів 

приймаючої мови, а також розкриттю рецептивного потенціалу приймаючої 

літератури тощо.  

3. Передумова здійснення ефективної перекладацької рецепції – глибоке 

розуміння онтології приймаючої літератури, знання історії інтерпретативного 

засвоєння нею творчості іншомовних авторів та еволюції сприйняття доробку 

співвітчизників, культури читання їх творів. Серед чинників, що започатковують та 

урізноманітнюють перекладацьку рецепцію – потужність впливу постаті 

іншомовного автора на світовий літературний процес, бажання переосмислити 
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творчість іншомовного автора у зв’язку з розширенням горизонту сподіваного, 

вияви міжлітературних контактів, дотичність тем, мотивів, подібність поетичних 

прийомів у творчості іншомовного автора та розбудовувачів приймаючої 

літературної полісистеми тощо. Про дотичність сучасного поетичного простору 

України та США свідчать певні паралелі, виявлені у творах представників різних 

напрямків та літературних угрупувань. Чимало точок збігу простежуються під час 

зіставлення поетичного письма окремих персоналій (Е.Е. Каммінґс – П. Тичина). 

Якщо реалізація перекладацької рецепції творів американських поетів завжди 

була засобом самовираження інтерпретаторів, легітимізації власних поетичних 

експериментів, то інтенсивність оприлюднення її результатів історично 

визначалася суголосністю поглядів американського автора з домінуючими 

соціокультурними цінностями та ідеологією приймаючого середовища. «Холодна 

війна» між СРСР та США не сприяла перенесенню на цільовий ґрунт творів 

американських сучасників. Тому закономірним було пришвидшення розвитку 

метапоетичного виміру української літературної полісистеми на її діаспорній гілці 

(1956 р. – у канадському часописі «Нові дні» виходять друком вірші Е. Дікінсон, 

перекладені О. Зуєвським, 1963 р. – публікація у м. Мюнхен перекладеного 

З. Тарнавським твору Т.С. Еліота «Вбивство у соборі» та ін.).  

 Пострадянському періоду притаманне інтенсивне заповнення лакун 

(Е. Дікінсон у перекладах М. Габлевич, О. Гриценка, О. Зуєвського, В. Кикотя, 

Є. Кононенко, Г. Кочура, Д. Павличка, М. Стріхи, С. Ткаченка; Т.С. Еліот у 

перекладах М. Габлевич, О. Гриценка, В. Діброви, І. Драча, В. Коротича, 

Г. Кочура, Ю. Лісняка, О. Мокровольського, М. Москаленка, Ф. Неуважного, 

Д. Павличка, М. Стріхи; Е.Е. Каммінґс у перекладах І. Андрусяка та К. Борисенко, 

Б. Бойчука, О. Гриценка, В. Кикотя; С. Плат у перекладах М. Габлевич, 

О. Забужко, О. Мокровольського, О. Лишеги), еклектичне (Р. Фрост у перекладах 

В. Бойченка, В. Коротича, Д. Павличка, М. Стріхи, М. Удовиченка; бітники у 

перекладах Ю. Андруховича, Г. Скалевської) хоча і досі фрагментарне (Е. Річ у 

перекладах М. Тарнавської, Е. Паунд І. Костецького) відображення творчості 

американських авторів. 

Сучасними тенденціями долучення американської поезії до української 

літературної полісистеми є невпинне розширення каналу метапоетичного імпорту 

(зокрема поява віртуального інтерактивного виміру перекладацької рецепції та 

«мережевого» читача), плюралізація цільових репрезентацій джерельних творів, 

синхронізація літературних процесів тощо. Виразною прикметою метапоетичного 

виміру літературної полісистеми є те, що його активно розбудовують самобутні 

національні поети (І. Андрусяк, Ю. Андрухович, І. Драч, О. Забужко, О. Лишега, 

Д. Павличко та ін.), чия автентична творчість викликає неупереджене зацікавлення 

на Заході.  

4. Одним із основних принципів добору текстів для перекладу є аксіологічна 

суголосність світоглядних позицій авторів першотворів та друготворів. Наслідком 

реалізації принципу аксіологічної суголосності стає увиразнення у метаобразі 

автора таких рис, що віддзеркалюють психосоціокультурні пріоритети 

перекладача. Так, у Б. Бойчука – це ідея плинності буття, скороминущості усього 
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прекрасного, в О. Гриценка – соціальні мотиви, в І. Андрусяка / К. Борисенко – 

оспівування природи, у Г. Скалевської – філософські мотиви та ліризм, у 

Ю. Андруховича – возвеличування свободи особистості як основної людської 

цінності, в авторів російських перекладів творів американських бітників 

(Д. Борисова, А. Голова, М. Гуніна, О. Касьяненка, І. Кормільцева, А. Сергеєва) – 

ревалоризація образу Росії. 

5. Принцип аксіологічної суголосності простежується у ґештальт-

аксіологічному оформленні перекладацького проекту, що є одним із засобів 

моделювання метаобразу автора в уяві цільового читача крізь призму 

перекладацької рецепції. Серед інших засобів – послідовність подання текстів у 

метапоетичному проекті та варіативність перекладацьких рішень щодо 

реструктурування джерельних значеннєво-смислових єдностей, що було окреслено 

під час стереоскопічного аналізу соціокультурно конвергентних / дивергентних та 

різномовних метапоетичних проектів. Отримані у результаті дослідження дані 

свідчать про вищий ступінь суголосності метапоетичних проектів, створених у 

спільному соціокультурному часопросторі. 

6. Репрезентативність у виявленні психосоціокультурної особистості 

перекладача довели фрагменти друготворів, що потрапили до зон часткового та 

нульового значеннєво-смислового збігу з першотворами. Компонентний аналіз зон 

часткового збігу вихідних та цільових текстів дозволив виявити основні типи 

реструктурування джерельних значеннєво-смислових єдностей у перекладі, серед 

яких найвищу питому вагу мають такі: 

– перестратифікація (зміщення прагматичних акцентів); 

– рекомбінація (розімкнення меж значеннєво-смислових єдностей та їхнє 

реструктурування як у безпосередньому контексті, так і транслінеарно); 

– компресія (виведення деяких актуалізованих компонентів смислу в режим 

неактуалізованих, що приводить до підвищення імпліцитності 

метапоетичного фрагменту); 

– декомпресія (перехід неактуалізованих компонентів смислу до режиму 

актуалізованих, що приводить до збільшення експліцитності у перекладі).  

Зонам нульового збігу переважно властиві такі випадки значеннєво-

смислового реструктурування:  

– редукція (вилучення окремих компонентів смислу з огляду на їхню 

надлишковість у цільовому контексті з метою створення формальної 

відповідності (зокрема збереження ритмомелодики) або внаслідок 

неспроможності розпізнати авторський модальний смисл); 

– смислоприрощення (уведення додаткових компонентів смислу в 

результаті проектування на формально-змістову єдність першотвору 

психосоціокультурної особистості перекладача). 

7. Психосоціокультурна адаптація вихідних текстів простежуються як у 

наскрізності стратегій, тактик, так і в окремих перекладацьких рішеннях, що 

перебувають у таких значеннєво-смислових відношеннях із першотвором: 

метапоетичний ізоморфізм (метонімічність, синонімічність), метапоетичний 

аломорфізм. Метонімічність актуалізується у взаємодоповнюючих способах 
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часткового оприявлення джерельних значеннєво-смислових єдностей у множинних 

перекладах одного першотвору. Головними чинниками метонімічності і, як її 

наслідок, варіативності у перекладі є семантична поліморфність, соціокультурна 

забарвленість, алюзивність джерельних єдностей. Типовими виявами 

синонімічності стають випадки реструктурування джерельних значеннєво-

смислових єдностей, коли зберігається спектр вихідних семантичних компонентів, 

однак певною мірою трансформується прагматичний аспект першотвору; 

декомпресія поліморфних значеннєво-смислових одиниць першотвору; створення 

міжрегістрових паралелей шляхом добору стилістично забарвлених відповідників 

до нейтральних одиниць, або, навпаки, через нейтралізацію стилістично 

забарвлених джерельних фрагментів; метадискурсна гетеромовність як спосіб 

створення формального збігу з першотвором та увиразнення його соціокультурної 

іншості; смислоприрощення як наслідок психосоціокультурної адаптації у межах 

допустимої дивергентності; реструктурування джерельних значеннєво-смислових 

єдностей шляхом редукування окремих семантичних компонентів та рекомбінації 

актуалізованих компонентів у відмінні сполуки тощо.  

Метапоетичний аломорфізм актуалізується у хибнотлумаченнях, спричинених 

неспроможністю перекладачів розпізнати ілокутивну силу першотвору. Наразі 

крайніми точками діапазону перекладацьких рішень є 1) повна редукція 

нерозпізнаних значеннєво-смислових єдностей та 2) вихоплення поодиноких 

компонентів зі значеннєво-смислового плину першотвору, редукування смислових 

зв’язків між ними та рекомбінація їх у аломорфні стосовно першоджерела єдності. 

Іншим виявом метапоетичного аломорфізму постає інтенціональна дивергентність, 

до якої перекладачі вдаються свідомо з різних причин, насамперед – з метою 

самовираження, легітимізації власних поетичних експериментів, або ж гармонізації 

тексту перекладу з контекстом цільового читача, вписування метаобразу автора у 

метаобраз репрезентованої ним лінгвокультури. 

У подальших дослідженнях перспективним видається розбудова рецептивної 

моделі перекладу в руслі когнітивного підходу шляхом експериментального 

занурення у проблему сприйняття метапоетичного дискурсу читачами.  
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АНОТАЦІЯ 

Пермінова А.В. Рецептивна модель поетичного перекладу (на матеріалі 

перекладів американської поезії ХХ століття). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми перекладацької 

рецепції як засобу моделювання метаобразу автора та уособленої ним 

лінгвокультури у результаті засвоєння його творчості перекладачем крізь призму 

приймаючої літературної полісистеми та цільового соціокультурного 



32 
 

часопростору. Вирішення наукової проблеми полягає у розбудові рецептивної 

моделі поетичного перекладу на матеріалі українських та російських перекладів 

американської поезії ХХ століття. У роботі досліджено динаміку міжкультурного 

засвоєння творів американських поетів в Україні. Визначено принципи 

конструювання перекладацьких проектів. Здійснено параметризацію моделювання 

метаобразу автора та уособленої ним лінгвокультури з огляду на перекладацьку 

рецепцію. Розроблено алгоритм стереоскопічного аналізу множинних перекладів 

та встановлено закономірності за кожним параметром. Вивчено природу, причини 

та наслідки варіативності перекладацьких рішень.  

Ключові слова: рецептивна модель, поетичний переклад, перекладацький 

проект, аксіологічна суголосність, стереоскопічний аналіз, варіативність 

перекладацьких рішень. 

 

АННОТАЦИЯ 

Перминова А.В. Рецептивная модель поэтического перевода (на материале 

переводов американской поэзии ХХ века). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

В диссертации приведено теоретическое обобщение проблемы переводческой 

рецепции как средства моделирования метаобраза автора и олицетворенной им 

лингвокультуры в результате усвоения его творчества переводчиком сквозь призму 

принимающей литературной полисистемы и целевой социокультурной среды. 

Решение научной проблемы заключается в разработке рецептивной модели 

поэтического перевода на материале украинских и русских переводов 

произведений американских поэтов ХХ века. В работе исследована динамика 

межкультурного усвоения произведений американских поэтов в Украине. 

Определены принципы конструирования переводческих проектов. Осуществлена 

параметризация моделирования метаобраза автора и олицетворенной им 

лингвокультуры сквозь призму переводческой рецепции. Разработан алгоритм 

стереоскопического анализа множественных переводов и установлены 

закономерности по каждому параметру. Изучены природа, причины и результаты 

вариативности переводческих решений. 

Ключевые слова: рецептивная модель, поэтический перевод, переводческий 

проект, аксиологическая созвучность, стереоскопический анализ, вариативность 

переводческих решений. 

 

ABSTRACT 

Perminova A. V. A Reception Model of Poetry Translation (Based on 

Translations of  XX th century American Poetry). – Manuscript. 

A Thesis for the Academic Degree of Doctor of Philology, Specialty 10.02.16 – 

Translation Studies. – The Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2015. 

The thesis provides theoretical generalization on the issue of a translator’s reception 

as a means for modeling the meta-image of the source text author through the filter of a 
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translator’s creative individuality, recipient literary polysystem and sociocultural milieu. 

The research is based on Ukrainian and Russian translations of works by American poets 

of the twentieth century and elaborates the reception model of poetry translation. 

The conceptual core of the model consists of the principles of reception aesthetics 

that emphasize each particular reader's interpretation in making sense of a literary text. 

From the perspective of the reception model the translator is the human locus of 

intercultural activity that leads to the creation of a target text as a rightful and fully-

fledged component of the recipient literary polysystem. 

The translator’s individuality manifests itself through a number of choices 

(including the selection of the author, text, strategy, and words) aimed at intellectual and 

aesthetic stimulation of the target readership. During Soviet times the degree of the 

Ukrainian and Russian audience’s awareness of the works of particular American poets 

greatly depended on how consistent the author’s views were with prevailing social and 

political values imposed by the state. Therefore, some American poets were not welcome 

(e.g., Emily Dickinson, T.S. Eliot, Ezra Pound, E.E. Cummings, Sylvia Plath, and the 

Beat Generation). Others were more likely to appear in a role that would help amplify the 

target audience’s sociocultural ideals and create the illusion of intercultural homogeneity 

(the image of Robert Frost as a farmer and a poet of nature). 

Nevertheless, American poetry has always been an effective means of translators’ 

self-expression, allowing them to legitimize their own poetic experiments (e.g., 

Yu. Andrukhovych’s strategy of “abusive fidelity” to the Beat Generation). Post-Soviet 

times encouraged the reevaluation of the existing models of reception, as well as 

intensified intercultural importation through gap-filling, value-matching, and multiplicity. 

One of the idiosyncrasies of the metapoetic dimension of the Ukrainian literary 

polysystem is that it is being enriched by authentic Ukrainian poets (I. Andrusyak, 

Yu. Andrukhovych, I. Drach, O. Zabuzhko, O. Lysheha, D. Pavlychko, etc.) whose 

original work enjoys high critical acclaim in the West. 

One of the key principles for constructing metapoetic projects is axiological 

consonance of the author’s and translator’s worldviews. While making a decision as to 

which poems to import into the recipient literary polysystem, translators tend to choose 

works of a poet whose motifs and ideas reflect their own values and preferences. As a 

result the synergetic meta-image of the author might differ in various projects of different 

translators. Other factors that promote intercultural resonance include: understanding an 

author’s impact on the world literary process, the appreciation of the significance of a 

particular poetic work in his / her creative activity, discerning the signs of intertextuality 

that reinforce parallels between the source and target literary polysystems (as exemplified 

by the multiple evidence of an affinity between E.E. Cummings and P. Tychyna 

(linguistic creativity, various poetic techniques, the recurrence of acoustic images, 

thematic consonance, etc.) and their translations by B. Boychuk and M. Naydan into 

English and Ukrainian respectively). 

The means of creation of the image of the author through the filter of the translator’s 

reception include the following: 1) the Gestalt-axiological arrangement of a translation 

project; 2) the order in which poems are presented in the project; 3) specific decisions as 

to the restructuring of the source meaning and sense unities. With regard to the above 
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criteria, translation projects created in the same socio-cultural milieu reveal a higher level 

of convergence. 

The key method applied in the framework of the reception model of poetry 

translation is a stereoscopic analysis that needs to be conducted in a reverse (opposed to a 

traditional approach) direction – from multiple translations to the original. This method 

proved to be effective in determining variability of translators’ decisions in restructuring 

the source meaning and sense unities in poetry translation – recombination, compression, 

decompression, restratification (pragmatic shift), reduction, and augmentation. The 

objective factors leading to restructuring include the semantic ambiguity of poetic 

speech, its high potential for multiple interpretation, the abundance of stylistically (and 

culturally) marked units, the need for balance between rendering the form and content of 

the source text, etc. One of the major subjective factors for restructuring is the 

translator’s conscious decision to deviate from the semantic flow of the original either as 

a means of socio-cultural adaptation (an ethnocentric approach), or the so called 

“author’s duel” (an egocentric approach). The latter often results in metaphorization of 

the target text, whereas the first leads to metapoetic convergence (metonymic / 

synonymic) and divergence (intended / unintended – false interpretation). 

Key words: reception model, poetry translation, translation project, axiological 

consonance, stereoscopic analysis, variability of translators’ decisions. 



 

Підписано до друку 19.02 .2016 №  10194.

Формат 60х90 1/16. Папір офсетний. Друк –  

Наклад  100 прим. Ум. друк. арк. 1,8. 

Друк «ЦП «КОМПРИНТ», Свідоцтво ДК №4131, від 04.08.2011 р. 

м. Київ, вул. Предславинська, 28 

528-05-42, 067  -209-54-3  0

 р. Зам. 

: komprint@ukr.net email

ризографія.


