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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
 Переклад української художньої прози такими європейськими мовами як 

англійська, німецька та іспанська посідає чільне місце у творенні потенціалу 

можливостей інтеграції української культури до глобального західно-європейсько-
домінантного контексту. Порівняно з дослідженнями україномовних перекладів перлин 

світової літератури, перекладові українського художнього слова присвячено мало 
уваги в студіях українських перекладознавців. Зокрема не висвітленою залишається 

бінарність перекладу української літератури, а саме наявність непрямих (поряд з 
прямими) її перекладів. 

Актуальність дисертації зумовлено потребою розробки в Україні 
систематичної критики художнього перекладу, практичним та теоретичним інтересом 
до труднощів перекладу художнього тексту, до яких належить не лише збереження 

форми і змісту, а й здатність перекладача до розуміння та відтворення  стилю 
письменника, а також кореляції непрямого перекладу з прямим перекладом та їхньої 

співвіднесеності з проблемою відтворення ідіостилю автора. 
Актуальність цього дослідження підсилюється потребою напрацювання 

необхідної теоретико-методологічної та практичної бази знань, які б сприяли 
вирішенню проблеми неповноцінного представлення українського художнього слова 

на іноземному літературному ринку. 
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. 

Мета дослідження полягає у дослідженні бінарності перекладу української 
художньої прози такими європейськими мовами, як англійська, німецька та іспанська з 
позицій соціологічного, комплексно-наративного та пост-перекладознавчого підходів 

до перекладу, визначенні можливості редукції цієї бінарності та дослідженні такого її 
аспекту як особливості опосередкованих цільових текстів та їхня відмінність від 

безпосередніх перекладів. 
 Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 

– дослідити кореляцію прямих та непрямих перекладів української художньої 
прози з відтворенням ідіостильових та національно-специфічних рис, притаманних їх 

оригіналам; 
– встановити чинники, причини та імплікації непрямого перекладу, зокрема 

його вплив на формування іміджу української літератури закордоном; 
– розмежувати та розглянути функціонування прямих перекладів творів 

українських письменників у діахронії, порівняти status quo української перекладної 
літератури ХІХ-ХХ ст. та сучасної української літератури; 
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– здійснити зіставний аналіз оригінальних та перекладних текстів, 
функціонування лексико-стилістичних домінант у кожному з них і розглянути 

закономірності, особливості та можливості їхнього відтворення; 
 – визначити можливості редукції бінарності перекладу українського 

художнього слова, зважаючи на особливості західноєвропейської традиції перекладу; 

– узагальнити результати аналізу теоретико-методологічних джерел та 
ілюстративних матеріалів з позицій соціологічного підходу (виокремлення ролі 

перекладача, встановлення його відповідальності), комплексно-наративного (аспекти 
ренарації, впливи фреймування, паратекстів тощо) та пост-перекладознавства (чинник 

периферійності або меншої поширеності української мови/ літератури та перспективи 
його подолання); 

– запропонувати своє бачення можливих варіантів розвитку перекладацької 
справи у напрямі українсько-європейських культурних обмінів (література за 

посередництва перекладів) з урахуванням ситуації на міжнародному літературному 
ринку. 

Об’єктом дослідження постає бінарність перекладу української художньої  
прози. 

Предметом дослідження  виступає специфіка відтворення особливостей 
оригіналу, зокрема й авторського ідіостилю, у прямих і непрямих перекладах та її 

кореляція з роллю перекладача, зокрема з впливом чинників відповідальності, етики та 
мотивації на процес та результат перекладу. 

Матеріалом дослідження є такі твори української літератури та їхні переклади:   
роман “Тигролови” І. Багряного та його прямий англомовний (перекл. Ю. Луцький) і 

непрямий німецькомовний (перекл. М. фон Кес) переклади, повість  “Boa Constrictor”  
І. Франка та її прямий російськомовний (перекл. А. Дейча) і непрямий англомовний 

(перекл. Ф. Соласко) переклади, повість “Захар Беркут” І. Франка та її прямий 
російськомовний (перекл. П. Карабан) і непрямий німецькомовний (перекл. М. Борк) 
переклади, драма “Украдене щастя” І. Франка та її прямі російськомовні (перекл. В. 

Радиеця, А. Дейча) і непрямий іспаномовний (перекл. Х. Лопез Ганівет) переклади, 
роман  “Собор”  О. Гончара та  його  прямий німецькомовний (перекл. Е. Коттмейер та  

І. Костецький) переклад, новели “Побожна”, “Новина”, “Камінний хрест” В. Стефаника 
та їхні англомовні переклади (Д. Струка та Ю. Тарнавського), оповідання “Розмова” 

Лесі Українки та його англомовний переклад (П. Канді), акварель “На камені” й 
оповідання “Сміх” М. Коцюбинського та їхні англомовні переклади (відповідно                 

П. Килини   та   Ю. Тарнавського, А. Микитяка), оповідання “Чорна підкова”,    
“Весілля    Опанаса    Крокви”,    “Думка   про   Діда” В. Симоненка та їх англомовні 

переклади (А. М. Фр.-Чировський), оповідання “Русалка” братів Капранових та його 
німецькомовний переклад (А.-Г. Горбач), роман “Депеш Мод” С. Жадана та його 

англомовний переклад (М. Шкандрія), роман “Дванадцять обручів” Ю. Андруховича та 
його німецькомовний переклад (С. Штьор). Загалом опрацьовано приблизно 12000 

сторінок матеріалу. Зокрема, до джерел ілюстративного матеріалу були включені й 
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проміжні переклади, себто переклади-посередники, виявлення яких є безумовно 
цінним, зважаючи на твердження тих перекладознавців, які розглядали тему непрямого 

перекладу (наприклад, Я. Спірк), про неможливість, а відтак і надлишковість 
встановлення всієї текстової основи під час дослідження перекладу через третю мову. 
Не погоджуємося з другою частиною цього твердження (про надлишковість) і 

пропонуємо при розгляді прикладів непрямого перекладу винятково повні текстові 
основи: оригінал, переклад-посередник, (не-) остаточний непрямий переклад. 

Вважаємо, що це є передумовою виконання поставлених нами завдань. 
          Мета і завдання дослідження сформульовані у відповідності з ключовими 

позиціями теоретико-методологічного підґрунтя дисертації, яке становлять 
дослідження таких відомих українських перекладознавців, як В. Коптілов, Р. Зорівчак,  

М. Рильський,   В. Карабан,    Л. Коломієць,    О. Чередниченко,  Т. Кияк,    О. Ребрій,  
М. Іваницька, іноземних теоретиків перекладу – Я. Рецкер, С. Влахов і С. Флорін,                               

Ю. Найда, Р. Якобсон, М. Бейкер, Е. Честерман, Е. Пім, Л. Венуті, К. Доллеруп,                       
І. Гамб’є, Т. Германс, Г. Кіттель, К. Райс, Г. Співак, М. Роуз та ін.    

           Вибір методів дослідження обумовлений його метою і завданнями роботи. У 
дисертації було використано, крім власного перекладацького досвіду, такі 

вузькопрофільні методи: контекстуальний аналіз  оригіналів з метою  визначення 
головних особливостей  ідіостилів письменників  та їхнього функціонального значення 
у творах, комплексний компаративний перекладознавчий аналіз, який синтезує методи 

зіставного, контекстуального, компонентного, аналітико-оцінкового та 
лінгвостилістичного аналізу текстів оригіналів і їх прямих та непрямих перекладів. У 

дослідженні також використано філософський метод – герменевтичний (тлумачення 
текстів). З-поміж загальнонаукових методів використано: аналітичний (досліджено 

різні підходи до перекладознавства), узагальнення (на окремих прикладах), описовий 
(для виявлення перекладацьких труднощів і способів їх  подолання  цільовою мовою) 

та гіпотетичний метод для обґрунтування можливих об’єктивних факторів впливу на 
процес здійснення прямого, а потім непрямого перекладу, пошуку перекладачами 

способів (вдалих/ невдалих) подолання труднощів інтерпретації тих чи інших лексико-
стилістичних елементів тексту оригіналу чи тексту перекладу (при непрямому 

перекладі). 
           Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше:  
            – у контексті перекладознавчого аналізу комплексно проаналізовано та 

систематизовано непрямий переклад української художньої прози та його кореляцію зі 
звичайним, себто прямим перекладом; 

            – встановлено причину бінарності перекладу української літератури та 
розроблено концепт перекладацького диспаритету як еманації непрямого перекладу та 

решти негативних корелятів перекладу українського художнього слова іншими 
європейськими мовами; 

            – розглянуто status quo перекладів української літератури ХІХ-ХХ ст. та 
сучасної української літератури з позицій соціологічного (інтеркультурний простір 

перекладача, його етика, відповідальність тощо), комплексно-наративного 
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(фреймування та ренарація) та пост-перекладознавчого (проблема периферійності, 
пост-колоніальний контекст, гібридність) підходів до перекладознавства; 

            – запропоновано інструмент подолання перекладацького диспаритету, а відтак і 
альтернативу непрямому перекладу.  
            Новизна дослідження відображена у положеннях, що виносяться на захист: 

1. Дослідження українсько-англійських, -німецьких чи –іспанських перекладів 
минулого століття та сьогодення має враховувати існування як прямих, так і непрямих 

перекладів. Врахування цього факту вимагає здійснення порівняльного аналізу 
оригіналів та їхніх прямих і непрямих версій на всіх рівнях текстової основи з метою 

чіткого встановлення тексту-посередника. 
2. Головним чинником непрямого перекладу є перекладацький диспаритет, який 

полягає у нерівності обмежень перекладачів з менш поширених мов, себто вимог до 
іхнього телосу, відповідальності у ситуації перекладу ВГОРУ, за термінологією               

Д. Беллоса, або перекладу з так званих периферійних мов. В умовах сучасної 
глобалізації побутує думка, що порівняно з англійською мовою кожна інша є 

периферійною. Таке твердження вважаємо хибним з погляду потенційних шляхів 
подолання перекладацького диспаритету у відтворенні української прози. 

3. Наслідком перекладацького диспаритету є урівнювання (егалітаризм) прямого 
та непрямого перекладу, оскільки апріорна нерівність, покладена в його основу, 
зумовлює цілу низку відхилень у будь-якому тексті перекладу, незалежно від того, чи 

йдеться про проміжний, чи про остаточний текст перекладу. 
4. Головними чинниками непрямого перекладу є відсутність перекладачів зі 

знанням мови оригіналу, їхні особисті настанови, політика літературних ринків інших 
держав, несприйняття міжнародною спільнотою перекладу на нерідну мову, тощо. 

5. Непрямий переклад не завжди призводить до спотворення ідіостилю автора та 
функцій оригіналу в перекладі. Це переважно спостерігається у випадках англомовного 

посередництва у передаванні українського художнього тексту зарубіжній аудиторії 
завдяки відсутності чинника цензури. При російськомовному посередництві наслідки 

перекладу переважно є негативними.   
6. Канонічні твори української літератури (І. Франка, В. Стефаника, Лесі 

Українки та ін.), незалежно від виду їхнього перекладу (прояв егалітаризму як наслідку 
перекладацького диспаритету), з огляду на численні лексико-семантичні та 
ідіостильові втрати, потребують нових перекладів. 

7. Поява нових прямих перекладів канонічних творів української літератури 
сприятиме успішному входженню українського пострадянського художнього дискурсу 

(Ю. Андрухович, С. Жадан) з притаманними йому гібридністю та комплексом 
приниженого до глобального європейського літературного контексту. 

8. Для перекладів українського художнього слова Україна має залучати 
природних білінгвів, себто людей, які володіють обома мовами (оригіналу та цільового 

тексту) – українською та другою мовою (англійською, французькою, німецькою і т.        
д.) – на рівні рідної. Для цього варто запозичити досвід таких країн, як Японія, і 

створити умови для заохочення перекладачів з української (гранти, обмінні програми, 
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перекладацькі школи, нагороди тощо). Мова не тільки про фінансовий капітал, за 
термінологією   П. Бурдьє, а й про символічний (визнання) та соціальний. Збільшення 

кількості перекладів з української мови сприятиме популяризації українських 
письменників та їхніх творів, а відтак інтерес до української культури та мови 
зростатиме. Вона перестане бути "периферійною". У цьому вбачаємо можливий 

інструмент подолання перекладацького диспаритету, усунення бінарності видів 
перекладу, а відтак і могутню інвестицію у майбутнє, в якому переклад з української 

мови рідною мовою (М 1 переклад) стане престижним та прецедентним у всьому світі. 
Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

розроблені у ньому теорії бінарності та концепти перекладацького диспаритету 
перекладу української художньої прози є внеском до загальної теорії перекладу. 

Використання висновків цієї дисертаційної роботи сприяє уточненню та вирішенню 
дискусійних моментів перекладацьких теорій, присвячених дослідженню понять 

“непрямий переклад” та “перекладач.” Крім того, завдяки розгляду особливостей 
перекладу української художньої прози ця робота вносить нові аналітичні знання у 

сферу перекладу українських художніх текстів. Результати здійсненого дослідження 
поглиблюють розуміння “непрямого перекладу” та розкривають специфіку його 

малодослідженості. 
Практична цінність дослідження полягає у тому, що напрацьований у цій 

дисертації теоретично-методологічний та практично-перекладацький матеріал може 

використовуватися безпосередньо в перекладацькій діяльності, а також у навчальному 
процесі: у таких нормативних курсах, як “Теорія та практика перекладу”, “Порівняльна 

стилістика”, а також у спецкурсах “Жанрові теорії перекладу”, “Інтерпретація тексту”, 
“Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів”, а також для 

укладання науково-практичних посібників із художнього перекладу.  
Апробація результатів роботи. Основні теоретичні положення й висновки 

дисертації  було апробовано  на ХХІ Міжнародній науковій конференції “Мова і 
Культура” імені проф. Сергія Бураго (Київ, 2013), Міжнародній науковій конференції 

“Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність” (Київ, 2013), 
Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених “Мова, свідомість, 

художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій” (Київ, 2013), 
Міжнародній науковій конференції “Етнознакові функції культури: мова, література, 
фольклор” (Київ, 2013), Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 

учених “Філологічна наука в інформаційному суспільстві” (Київ, 2014), ХXІІ 
Міжнародній науковій конференції  “Мова і культура” імені проф. Сергія Бураго (Київ, 

2014), Міжнародній науковій конференції “Сучасна філологія: парадигми, напрямки, 
проблеми” (Київ, 2014), конференції за участі молодих учених “Дух нового часу у 
дзеркалі слова і тексту” (Київ, 2015), Міжнародній науковій конференції “Сучасна 

філологічна наука в міждисциплінарному контексті” (Київ, 2015), Всеукраїнських 

наукових читаннях за участі молодих учених “Мова і література в глобальному і 
локальному медіапросторі” (Київ, 2016). Результати дослідження непрямого перекладу 

також було включено у зміст наукової роботи до серії праць “Українська проза в 
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англомовних перекладах: особливості відтворення ідіостилю письменника” (Розділ 7. 
“Роман Івана Багряного “Тигролови” у перекладах іншими мовами”), які було 

удостоєно Премією Національної Академії Наук України для Студентів Вищих 
Навчальних Закладів від 15.03.2013. 

 Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 13-ти одноосібних 

наукових публікаціях, з яких 11 науково-практичних статей опубліковано у фахових 
виданнях України, акредитованих ДАК МОН України, 2 статті — в іноземних 

збірниках, внесених до міжнародних наукометричних баз. 
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

загальних висновків, переліку використаної літератури, який містить 245 позицій, і 
шести додатків А-І. Загальний обсяг дисертації становить 223 сторінки, з них 179 

сторінки основного тексту.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення роботи, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання й методи 

дослідження, сформульовано положення, що виносяться на захист, подано відомості 

про апробацію результатів дослідження. 

Перший розділ “Бінарність перекладу української художньої прози: прямий 

та непрямий переклад” присвячено розглядові бінарності видів перекладу 

українського художнього слова, а відтак співіснування як прямих, так і непрямих 

перекладів творів української літератури європейськими мовами, зокрема встановлено 

причину виникнення альтернативи прямого перекладу українськомовних художніх 

творів минулого та сьогодення, а саме – перекладацький диспаритет. 

Перекладацький диспаритет  виникає при перекладі літератур так званих 

“периферійних мов,” до яких, в умовах світової гегемонії англійської мови, можна 
зараховувати усі решта мов світу. Українська мова також належить до “малих” мов. 

Нами встановлено, що нерівність обмежень та вимог при перекладі, яка виникає в 
умовах перекладацького диспаритету (коли у самому факті перекладу вбачається 

найвище благо), є причиною не повного представлення української літератури на 
міжнародній інтелектуальній арені: наразі на світовому літературному ринку 

український продукт присутній фрагментарно й мінімально (наприклад, у книжкових 
супермаркетах Німеччини з-поміж українських авторів наявні переважно книги тільки 
Ю. Андруховича, С. Жадана та А. Куркова). Однією з причин тому є відсутність 

контексту. Книги сучасних українських письменників та їхня проблематика часто 
незрозумілі іноземному читачеві, як і Україна в цілому. Твори класиків української 

літератури ХІХ та ХХ століть, що крім своєї мистецької цінності є носіями української 
ідентичності та історії невідомі іноземним інтелектуалам, попри те, що вони 

перекладалися іншими мовами. Часто це були переклади з фреймуванням, що 
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представляло твори українських письменників як твори письменників іншої країни або 
ж непрямі переклади.   

Про непрямий переклад як маргінальну практику в академічному дискурсі мало 

що відомо. Проте історія перекладу знає чимало прикладів непрямих перекладів різних 
творів, починаючи з найпершого надбання християнського світу – Біблії. Нами 

виокремлено причини непрямого перекладу як явища, з-поміж яких нестача 
компетентних перекладачів, колоніальна політика припасовування, антагоністична та/ 

ізоляційна політика іноземних літературних ринків, особисті настанови перекладачів, 
внутрішня політика окремих видавництв та несприйняття М 2 перекладу міжнародними 

інституціями (наприклад, Європейським парламентом).  
Встановлено, що у межах українського контексту ХХ століття непрямий 

переклад переважно слугував інструментом ідеологізації. Російська мова найчастіше 
виступала мовою-посередником і водночас мовою-цензури. Проте нами було також 

зафіксовано    й    досліджено   випадок    англомовного   посередництва   ( “Тигролови”  
І. Багряного) при перекладі на інші європейські мови (німецьку, італійську та інші 

мови).  Таким чином, непрямі переклади української художньої літератури не 
обмежувалися російськомовним посередництвом, а причини їхнього здійснення не 

були винятково ідеологічними. 
Крім того, у цьому розділі розглянуто status quo української перекладеної 

літератури з 19 століття й до сьогодення (сучасна українська література) з позицій 

соціологічного, наративно-комплексного та пост-перекладознавчого підходів до 
перекладу. Головний акцент зроблено на ролі агента цільового тексту –           
перекладача– та відповідно на інтеркультурному просторі й на відповідальності 

перекладача. Адже перекладач відповідальний за представлення твору у перекладі й 
саме він може втрутитися як в оригінальний наратив, так і у фреймування, 
встановивши пакт перекладу або створити дискордантний переклад. Відтак 

соціологічний підхід є особливо актуальним для українського контексту, адже багато 
творів української літератури зазнали не тільки втрат, пов’язаних із західними 

традиціями обрання стратегій перекладу іноземних творів, а й суттєвих ідеологічних 
ренарацій. На нашу думку, це почасти є причиною малої зацікавленості в 

україномовному літературному продукті закордоном зараз. 
 Українське художнє слово у перекладі потребує виходу за межі бінарності 

(елімінації непрямих перекладів як явища) та беззаперечного подолання 

перекладацького диспаритету. Вважаємо, що просування сучасної української 
літератури неможливе без створення контексту, себто одночасної  “ретрансляції” 

канонічних творів української літератури, насамперед тих, які є наслідком 
посередництва (непрямий переклад). Оскільки ідеологічну основу цієї праці становить 

віра у власні сили (все починається з нас), вважаємо за необхідне звернути увагу на 
посилення мотиваційних, як економічних так і символічних, чинників (капіталів) 

роботи перекладачів-білінгвів, щоб заохотити та спрямувати їх до праці над старими й 
новими перекладами рідного слова. 
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У другому розділі “Урівнювання прямого та непрямого перекладу 
української художньої прози” розглянуто егалітаризм, себто рівність прямого та 

непрямого перекладів української художньої прози, особливості їхнього тривалого 
співіснування   в   континуумі   українсько   - англійських /  - німецьких / - іспанських /  
-російських літературно-культурних контактів. 

 Урівнювання двох видів перекладу зумовлене перекладацьким диспаритетом, 

а відтак засвідчує потребу у подоланні цього складника процесу літературного обміну 

України зі світом. Крім того, особливої уваги заслуговує й тенденція на українському 
літературному ринку до продукування непрямих перекладів творів світової літератури, 

зроблених з російськомовних текстів. Скандали, які час від часу спалахують довкола 
таких видавничих вчинків (наприклад, видання романів С. Кінга видавництвом “Клуб 

сімейного дозвілля” тощо) підтверджують нагальну потребу звернути увагу 
громадськості на наслідки функціонування непрямих перекладів на книжкових ринках 

різних країн. 
Найбільшим викликом для розгляду непрямого перекладу в академічних колах 

вважається малоймовірність або неможливість, як то стверджують окремі 
перекладознавці (наприклад, Я. Спірк), встановлення його вичерпної текстової 

основи: текст-джерело, текст-переклад-посередник, кінцевий непрямий переклад (який, 

до речі, може бути також тільки “проміжною ланкою”). Наше головне положення 
полягає у запереченні можливості достеменного дослідження непрямого перекладу як 

явища за умови відсутності всіх його текстів-складників. У цій студії звертаємося та 
пропонуємо до розгляду приклади з непрямих перекладів, пошук текстової основи 

яких ми здійснили самостійно, послуговуючись комплексим компаративним 
перекладознавчим аналізом. 

Розглянуті приклади російськомовного та англомовного посередництва при 
перекладах творів таких українських письменників, як І. Франко та І. Багряний, на 

англійську, німецьку та іспанську мови підтвердили гіпотезу про повтор та збільшення 
кількості відхилень (втрат у відображенні ідіостилю письменника)  текста-посередника 

у кінцевому непрямому перекладі та зростання дистанції між автором оригіналу та 
читацькою аудиторією з кожним повторним перекладом. Непередбачуваним 

результатом комплексного компаративного перекладознавчого аналізу стала 
можливість позитивної кореляції непрямого перекладу та відтворення особливостей 
оригіналу (англомовне посередництво). Так, наприклад, у своєму романі “Тигролови”     
І. Багряний вдало поєднує радянські реалії з реаліями української культури (панни, 
панії), а саме “товаришки” панни та “товаришки” панії. Cлово товаришки недарма 

стоїть у лапках, адже це переклад радянського звернення “товарищи”, який у 
поєднанні зі шляхетними українськими формами звернення до жінки (пані – заміжньої, 

панна – незаміжньої) набуває комічного ефекту. Причому натрапляємо на ці 
словосполучення у паралельних конструкціях: “відповідальні” панії, і ексцентричні, 

але так само “відповідальні” панни, чи то так “товаришки” пані і “товаришки” 
панни. Слова  відповідальні та товаришки насправді стосуються популярного 

радянського словосполучення “ответственный товарищ”. Розбиваючи його на окремі 
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частини, перекладаючи та сполучаючи зі  справжніми  українськими реаліями панна та 
пані і створюючи таким чином комічний ефект, письменник іронізує над радянською 

дійсністю. Отож реалії виступають інструментами творення однієї з провідних рис 
ідіостилю І. Багряного – іронії. У прямому англомовному перекладі (and “responsible 
matrons” and eccentric but equally responsible “lady comrades”) при відтворенні 

українських реалій пані та панна перекладач використовує методи уподібнення, за 
класифікацією способів трансляційного перейменування реалій Р. Зорівчак, тобто 
відтворення їх за допомогою аналога-реалії мови-приймача (matron – заміжня жінка) 
та пошуку ситуативного відповідника (lady – на позначення дівчини, незаміжньої 

жінки). До обох реалій у перекладі додається прикметник responsible (відповідальний), 

що не викликає жодних оригінальних асоціацій, більше того – додавання слова 
товариш (comrade) до lady  не є зрозумілим для читача, бо жодним чином не 

відтворює радянської реалії “товарищ”, хіба що дає хибну (відсутню в оригіналі) 

інформацію про характер стосунків між молодими дівчатами (нібито вони друзі, 
товариші між собою). Однак, чи можливо було відтворити це “сплетіння” реалій і 

воднораз іронію, яку вони створюють? Відповідь знаходимо у непрямому 
німецькомовному перекладі, оригіналом для якого слугував англомовний текст. 
Перекладачка почасти відтворює реалії калькою “verantwortliche Genossinnen” 
(відповідальні товаришки), додаючи пояснення до прикметника відповідальний 
(“verantwortliche”, d.h. mit staatswichtigen Aufgaben betraute “Genossinnen” älterer and 

jüngerer Jahrgänge – тобто такі товаришки старшого та молодшого віку, яким 
довірили державні завдання). Genossin – термін, що позначає жінку-члена партії/ 

товаришку, який є прямим відповідником оригінальної реалії (метод уподібнення). 
Його існування в німецькій мові та відсутність в англійській (саме з конотацією 

марксистської ідеології) безумовно зумовлені різним історичним та ідеологічним тлом 
(існування НДР тощо). Отже, цей приклад демонструє, що попри втрату паралельних 

конструкцій та поєднання справжніх українських реалій з радянськими (панни та пані 
втрачено у перекладі через опис їх як товаришок старшого й молодшого віку),  у 

непрямому німецькомовному перекладі відтворено іронію, притаманну оригіналові 
(завдяки наявності у цільовій мові семантико-стилістичного відповідника реалії) та 

втрачену в англомовному перекладі. Таким чином, непрямий переклад виявляється у 
цьому випадку ближчим до оригіналу. Подібні приклади є доволі рідкісними і 
потверджують потенціал деяких перекладачів (які здійснюють непрямі переклади) до 

створення якісних прямих перекладів, а також могутній вплив факторів часу та місця, 
що здатні як наближати (у випадку німецькомовного перекладу українсько-радянських 

реалій), так і віддаляти (англомовний переклад українсько-радянських реалій) 
переклади від оригіналу.   

Відмінність таких висновків відображає відмінність мотивів непрямого 
перекладу за різних “проміжних ланок,” себто вибір мови посередництва може 

безпосередньо вказувати на причини здійснення перекладу через третю мову. Так, в 
уморах російськомовного посередництва головною метою непрямого перекладу, як і 

проміжного, є цензура, а у випадку з англомовним посередництвом дуже часто 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


10 
 

головною причиною стає несприйняття М 2 перекладу. Це підтверджує еманацію 
непрямого перекладу з перекладацького диспаритету, адже, саме статус української 

мови стає на заваді продукуванню більшої кількості якісних перекладів українських 
художніх текстів. 

У цьому розділі також на прикладах розглянуто механізми впливу паратекстів, 

фреймування, а відтак і відповідальності перекладача на формування потенційного 

іміджу твору в іншомовному просторі та його (не-)сприйняття іншомовним 

реципієнтом. Встановлено, що подібні перекладацькі маніпуляції з текстом перекладу 
мають потенціал до нівеляції або елевації українського культурного та літературного 

“я”.   Саме   тому,  вважаємо,   що  переклади   творів   таких   українських   класиків  
як І. Франко, В. Симоненко та ін. потребують перегляду та оновлення.  

 У третьому розділі “Шляхи подолання бінарності в перекладі української 
художньої прози” у рамках дослідження функціонування та наслідків перекладацького 

диспаритету, ми розглянули прямі англомовні переклади української прози Лесі 
Українки, В. Стефаника та М. Коцюбинського з позицій відтворення особливостей 

ідіостилю автора у перекладі. Вважаємо твори цих письменників одними з найкращих 
прикладів української літератури XIX-XX ст., а якість їхніх англомовних перекладів 

безпосереднім чинником проблеми відсутності контексту сучасної української 
літератури та незрозумілості її тематики для європейського читача. 

Розгляд творів цих канонічних для української літератури авторів та їхніх 

перекладів з позицій відтворення ідіостильових, етнокультурних, соціальних та 
темпоральних компонентів засвідчив потребу нових перекладів. Вони допоможуть 

встановити   динаміку цільового контексту для входження в нього українського 
літературного продукту та подолати перекладацький диспаритет, що має місце в 

перекладі українського художнього слова. 
 У цьому розділі ми розглянули особливості перекладу, здійсненого іноземцем, 

який вивчив українську мову, а саме перекладу оповідання Лесі Українки “Розмова” 
канадським місіонером П. Канді. Цей приклад проілюстрував нашу тезу про 
необхідність та можливість заохочення білінгвів та іноземців до перекладу 

українського літературного продукту не тільки як потенційно ефективний механізм 

подолання непрямого перекладу, але й як більш ефективну початкову схему перекладу 
українського художнього слова на інші європейські мови. Переклад білінгвів у 
перспективі може подолати перекладацький диспаритет, оскільки він сприятиме 

зростанню кількості перекладів українських текстів, а відтак українська мова перестане 
бути “малою” або “периферійною”, отже, і українська література стане більше, ніж 

літературою однієї з “сімнадцяти східноєвропейських мов”.  Таким чином, 
популяризація перекладу з української мови закордоном може стати вирішенням 

проблеми фрагментарного представлення українського літературного продукту 
закордоном та популяризації української мови як цільової мови перекладу.  

Крім того, у розділі було здійснено аналіз перекладів сучасної української 
літератури, яка є літературою пострадянського періоду (твори Ю. Андруховича та    С. 

Жадана). Враховано гетеролінгвальні особливості третього простору української 
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літератури, а також сформульовано та розроблено концепт комплексу приниженого, 
котрий можна вважати безпосереднім наслідком та проявом гібридності. Суржик, 

радянські та пострадянські реалії, на які натрапляємо у творах Ю. Андруховича та                      
С. Жадана є яскравими виразниками комплексу приниженого. Вони становлять 
проблему перекладу, адже не є зрозумілими для, наприклад, західноєвропейського 

читача, але водночас становлять основу розглянутих у нашому дослідженні творів. 
Підтверджено, що через відсутність належного літературного контексту, а саме 

малознаність та малопопулярність, наприклад, творів письменників XIX-XX ст., 
сучасний український літературний продукт, хоч і викликає інтерес іноземного читача, 

не має належної потуги задля створення резонансу або бодай відповідного розуміння 
на рівні мікро- та макро-контекстів. 

Отже, можемо зробити висновок, що так само як без минулого немає 
майбутнього, без нових перекладів української “класики” неможливе повноцінне 

функціонування на рівні рецепції перекладів української пострадянської літератури. 
Найголовнішою вимогою/ потребою при здійсненні всіх цих перекладів є фахова 

заповзятливість, себто надзусилля, яке під силу докласти тільки перекладачеві, аби 
зробити наймогутнішу інвестицію у своє творіння– дати історію, контекст, а відтак і 

майбутнє українському художньому слову у призмі іноземного сприйняття.  
 

ВИСНОВКИ 

 

  Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 
1. У результаті комплексного перекладознавчого дослідження, здійсненого у 

рамках представленої дисертаційної роботи, було підтверджено актуальність 
аналітичних напрацювань у сфері дослідження видів перекладу української художньої 
прози, зокрема її непрямого перекладу. 

2. За допомогою компаративного та індуктивного аналізів, а також аналітичного 
й герменевтичного методів було виконано усі поставлені на початку дисертаційного 

дослідження завдання, в результаті чого було встановлено причину бінарності 
перекладу української художньої прози, себто перекладацький диспаритет , який 

становить нерівність умов перекладу, вимог до перекладача, його телосу, 
відповідальності й має місце в умовах перекладу з міноритарних чи периферійних мов, 

якою є українська. Воліємо зазначити, що такий статус української мови жодним 
чином не повинен вважатися незмінною константою та демотиваційним фактором для 

потенційних перекладацьких проектів, адже в умовах глобалізації будь-яка мова світу, 
крім англійської, вважається периферійною чи малою. 

3. Відповідно до поставлених завдань було висвітлено основні положення та 
концепти соціологічного, наративно-комплексного та пост-перекладознавчого 

підходів, що існують у перекладознавстві та наразі активно розробляються 
теоретиками та практиками перекладу. Спільною основою їхніх теорій є підхід до 
процесу перекладу з позицій ролі агента / продуцента перекладу, себто перекладача. 
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Дедалі більше перекладачів та перекладознавців наголошують на домінантній ролі 
перекладача, його телосу та етики. Стратегії перекладу української прози та явище 

непрямого перекладу були досліджені переважно з позицій трансляторознавства, себто 
аналізуючи всі ланки текстової основи перекладу. Ми брали до уваги усі гіпотетичні 

та фактичні чинники роботи перекладачів та відповідно до них аналізували 

каузальність негативної та позитивної динаміки відтворення семантико -стильових 
особливостей оригіналів у перекладах. Таким чином, нами було встановлено, що для 

якомога успішнішого перекладу однаково важливими є не тільки темпоральні та 
ідеологічні чинники, а й особисті, себто мотивація перекладачів за допомогою 

економічного, соціального та символічного капіталів. Це потвердили парадоксальні 
приклади позитивної кореляції непрямого перекладу з оригіналом (не тексту-

посередника) та негативного кореляції прямого перекладу з текстом-джерелом. 
4. Досліджуючи прямі та непрямі переклади зразків української художньої прози 

на рівні мікроодиниць тексту та аналізуючи відтворення ідіостильових та етно-
специфічних рис оригіналів у перекладах, нами було встановлено егалітаризм прямого 

та непрямого перекладу української художньої прози. Вважаємо, що його 
безпосередньою першопричиною є перекладацький диспаритет, який породжує 

апріорну  нерівність  вимог  перекладу, а  відтак  допустиму  невідповідність  цільових   
(не-) прямих текстів перекладу оригіналам. 

5. До встановлених причин непрямого перекладу загалом належать: (1) 

відсутність компетентних перекладачів для здійснення М 1 перекладу, (2)  особисті 
настанови перекладачів, (3) ідеологічний (колоніальна політика припасовування), (4) 

економічний (внутрішня політика окремих видавництв, що спирається на  
прибутковість публікацій), (5) політика антагонізму та несприйняття прямих 

перекладів літературними ринками інших держав (велика кількість прецедентів на 
літературних ринках Великої Британії та США відмови навіть від спроб продукування 

прямих перекладів з інших мов), (6) міжнародне несприйняття М 2 перекладу 
(наприклад, Європейським парламентом і т. ін.).  

6.  Найпоширеніші види посередництва для української літератури в текстах 
іноземними мовами є російськомовне та англомовне. З вищезазначених чинників 

непрямого перекладу найбільш поширеним для українського контексту є ідеологічний  
(використання російської мови як мови цензури), економічний (українська мова 
порівняно рідкісна для Європи, тож для видавництв не рентабельним є пошук 

перекладачів з неї) та чинник несприйняття М 2 перекладу. Більше того, останній 
чинник, що є безпосереднім проявом перекладацького диспаритету, однаково 

релевантний як для непрямих, так і для прямих перекладів української художньої 
прози та виступає чинником егалітаризму двох видів перекладу, що знаходить 

вираження в їх однаково негативній  кореляції з оригіналами.  
7. Похідним висновком з останнього положення про негативну кореляцію як 

прямих так і непрямих перекладів української літератури з оригіналами, що потвердив 
комплексний компаративний перекладацький аналіз цілої низки канонічних для 

української літератури творів письменників ХІХ-ХХ ст., є потреба здійснення їх нових 
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перекладів та створення нового фреймування (багато з них були представлені ледь не 
як зразки російського дискурсу та російської культури).  

8. Специфіка перекладу сучасної української художньої прози обумовлена 
явищами гібридності (гетеролінгвальність третього простору) та пост-колоніальним 
комплексом приниженого. Вважаємо, що її переклад потребує неабиякої 

пасіонарності. Крім того, на заваді її успішного входження до європейського 
контексту стоїть відсутність відповідного літературного контексту (див. попереднє 

положення) та перекладацький диспаритет, який, попри здобуття Україною 
незалежності у 1991 році, не припиняє свого існування у літературно-перекладацькому 

просторі. Таким чином, вважаємо необхідною одночасну роботу над здійснення нових 
перекладів канонічних творів української літератури (що охоплює також роботу над 

відповідним їх фреймуванням) та прямих перекладів сучасної української літератури. 
Оскільки будь-які позитивні зрушення потребують часу, найреальнішим та 

найефективнішим наразі вважаємо залучення білінгвів до перекладу української 
художньої прози минулого й сьогодення як інструмент подолання перекладацького 

диспаритету, остаточної редукції бінаризму видів перекладу (відмирання практики 
непрямих перекладів) та популяризації української літератури, відтак і української 

мови і культури. Для імплементації таких практик пропонуємо запозичити іноземний 
досвід (наприклад Японії, де перекладачі художньої літератури прирівнюються до 
зірок кіно й телебачення) мотивації перекладачів, що полягає не тільки у фінансовому 

заохоченні (економічний капітал), а й у можливостях здобуття та накопичення 
соціального (розробка контактів) та, головне, символічного (визнання у формі нагород, 

слави) капіталів. Подібні практики можуть стати прибутковою інвестицією не тільки у 
промоцію українського літературного продукту, а й у розбудову престижу М 1 

перекладу з української мови закордоном, а відтак і в елімінацію перекладацького 
диспаритету при перекладі української літератури на інші європейські мови. 

9. Напрацьований у ході представленого дисертаційного дослідження 
теоретично-методологічний та практично-перекладацький матеріал відкриває великий 

потенціал для розширення концептуально-методологічної бази програм цілої низки 
перекладознавчих та загально-філологічних курсів, таких як, наприклад, жанрові теорії  

перекладу, теорія та практика перекладу, теорія інтерпретації текстів, стилістика і 
переклад та т. ін. Крім того, напрацювання цього дисертаційного дослідження 
відкривають нові перспективи для діючих практиків перекладу. 
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АНОТАЦІЯ 

Плющ Б.О. Прямий та непрямий переклад української художньої прози 

англійською, німецькою, іспанською та російською мовами. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дослідження присвячено вивченню бінарності перекладу української художньої 

літератури, зокрема її непрямого перекладу. У дисертації встановлено причину 

урівнювання прямого та непрямого перекладу української художньої прози, а саме 

перекладацький диспаритет, який полягає у нерівності обмежень та вимог до 

перекладачів з менш поширених мов, себто вимог до іхнього телосу, відповідальності у 

ситуації перекладу з так званих периферійних мов.  Крім того, у дисертаційному 

дослідженні розглянуто особливості, метамову, причини та наслідки непрямого 

перекладу загалом. Також встановлено, що при перекладі української літератури 

чинники непрямого перекладу відрізняються залежно від мови-посередника, тобто 

мови тексту перекладу, який є джерелом наступних непрямих перекладів. У дисертації 

запропоновано інструмент редукції бінарності перекладу української художньої прози ,  

що полягає у залученні та заохоченні на державному рівні перекладачів білінгвів. 

Розглянуто прямі переклади творів кращих представників української художньої 

літератури ХІХ-ХХ століття та встановлено потребу здійснення їх нових перекладів з 

метою створення контексту для творів сучасних українських письменників, що також 

сприятиме популяризації української літератури і мови закордоном, а відтак і 

поширенню М 1 перекладу з української мови. 

Ключові слова: переклад, непрямий переклад, перекладацький диспаритет, М 1 

переклад, перекладач, відповідальність перекладача, телос, мова-посередник. 
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АННОТАЦИЯ 

Плющ Б.О. Прямой и непрямой перевод украинской художественной прозы 

на английский, немецкий, испанский и русский язык. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Исследование посвящено изучению бинарности перевода украинской 

художественной литературы, в том числе и ее непрямому переводу. В диссертации 

установлена причина уравнивания прямого и непрямого перевода украинской 

художественной прозы, а именно переводческий диспаритет, который состоит в 

неравности ограничений и требований к переводчикам с менее распространенных 

языков, речь идет о требованиях к их тэлосу, ответственности в ситуации перевода из 

так называемых периферийных языков. Кроме того, в диссертационном исследовании 

рассмотрены особенности, метаязык, причины и последствия непрямого перевода.  

Также установлено, что при переводе украинской литературы причины непрямого 

перевода отличаются в зависимости от языка-посредника – языка текста перевода, 

используемого для последующих непрямых переводов. В диссертации предложен 

инструмент редукции бинарности перевода украинской художественной прозы – 

задействовать и заинтеросовать на государственном уровне переводчиков билингвов.  

Рассмотрены прямые переводы произведений передовых представителей украинской 

художественной литературы ХІХ-ХХ cтолетий и установлена необходимость 

осуществления их новых переводов, чтобы создать контекст для произведений 

современных украинских писателей. Это поможет популяризовать украинскую 

литературу и язык заграницей, а значит и Я 1 перевод с украинского языка.  

 Ключевые слова: перевод, непрямой перевод, переводческий диспаритет, Я 1 

перевод, переводчик, ответственность переводчика, тэлос, язык-посредник. 

 

ABSTRACT 

Pliushch B.O. Direct and indirect translations of Ukrainian literary prose into 

English, German, Spanish and Russian. – Manuscript.  

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

Translation Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2017. 

The thesis studies binarism in translation of Ukrainian literary prose manifested in its 

direct and indirect translations. The main reason for it never being a subject research in the 

field of translation studies in Ukraine or anywhere else is the specificity of indirect 

translation.    
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Indirect translation is scarcely covered in translation studies. Even its metalanguage is 
unsettled and is one of the discussion points of the given thesis. Pieta and Assis Rosa state 

that indirect translation “remains one of the most understudied phenomena in translation 
studies today”. Ringmar, a Lund university researcher and probably one of the most p rolific 
researchers of the translation through the third language, explains it by the fact that it’s very 

often concealed by the publisher that a translation was done through the mediated language. 
Hence the difficulty of detecting the whole textual base (source text, mediating text, target 

text/ -s), which Spirk in his latest book on the reception of Czech literature in 20
th

-century 
Portugal (2014) outlines as another reason for such a scarce research on indirect translation. 

The Czech scholar postulates that it is possible to study indirect translations having an 
incomplete textual base. In this thesis we argue the opposite and present research results 

obtained after analysis of the whole textual base.   
In this thesis we’ve analyzed and singled out causes  and implications of indirect 

translations. It was concluded that the main factors of indirect translation are ideological 
(political), the source language circulation factor and the factor of prestige of the mediating 

language. This list is undoubtedly not exhaustive but it represents the most common causes of 
indirect translation in general and of Ukrainian literature in particular.  

The source language circulation factor is of critical importance in terms of translation 
from Ukrainian. According to Orthofer, less widely spoken languages (the Scandinavian ones, 
for example) might be subject to the second hand route.  In this study we present a concept of 

translator disparity which stands for inequality of limitations and requirements to translators 
from the so-called minor or small languages. These include requirements to translator telos, 

responsibility etc. Translator disparity creates a fertile ground for translations of low quality 
as well as eliminates all limitations in translation situation. Thus, it is the main reason for the 

binarism of Ukrainian literary prose translation – that is the egalitarianism of direct and 
indirect translations. 

In terms of Ukrainian context the mediating language is another important factor to 
take into consideration.  According to Ringmar, indirect translations may be used as a means 

to control the contents of the translated text, e.g. for political or religious reasons. This aspect 
is likely to have played a role in the frequent use of Russian as a mediating language in the 

former Soviet Union. During the period of 1950-1980s the publication of English translations 
of the Ukrainian literary prose was mostly undertaken by Moscow Foreign Languages 
Publishing House, which partly explains a great number of indirect translations through 

already existing direct Russian ones. The second most common mediating language used for 
translations of Ukrainian literature is English. Therefore, Ukrainian literary texts are first 

translated into English as lingua franca and then into other Western European languages. 
Bellos calls this practice translation UP (as opposed to translation DOWN), which stands for 

“translation towards a language of a greater prestige than the source/ towards a language with 
a larger readership”. After analysis of textual bases with English as a mediating language we 

were able to infer that indirect translation is not always dependent on its source – the 
intermediary translation. That causes both negative and positive correlation between indirect 

translation and the rendering of stylistic peculiarities of the original. The results of 
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comparative translation analysis show that despite the imminent dependency of the target 
(indirect translation) text from the intermediary (direct translation) text, indirect translation 

can be far closer to the original than the direct, for example, in terms of realia rendering. 
Thus, although many culture specific terms of the novel “Tyhrolovy” by I.Bahriany were 
omitted in its English translation (“The Hunted and the Hunters”), they were preserved 

through transliteration and explanatory footnote in its indirect German counterpart (“Das 
Gesetz der Taiga”). In some cases, there was no need for explanation due to some shared 

historical and cultural heritage. That occurs if there is some common historical background 
between the original and the source culture (of the indirect translation). 

Since this thesis is focused on the binarism of translation of Ukrainian literary prose, it 
also analyses direct translations of works by such canonic Ukrainian authors of XIX-XX c. as 

Lesya Ukrainka, V. Stefanyk, I. Franko, M. Kotsiubynsky, I. Bahriany, V. Symonenko etc. as 
well as contemporary Ukrainian writers – Y. Andrukhovych, S. Zhadan, Braty Kapranovy 

etc. Based on comparative translation analysis as well as hermeneutical analysis of the texts 
by the above mentioned authors and their translations it was concluded that the main tool to 

promoting translation from Ukrainian as a source language is retranslation – works by 
renown Ukrainian authors need to be retranslated. New translations of XIX-XX Ukrainian 

literature will assist in creating context for translations of modern Ukrainian literature. In our 
thesis we suggest that the state should aspire to engage bilinguals in translation projects 
aimed at promotion of Ukrainian literary product, thus Ukrainian. That in the long run can 

boost L1 direct translations from Ukrainian.  
Key words:  translation, indirect translation, translator disparity, L1 translation, 

translator, translator responsibility, telos, mediating language. 
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