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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертація присвячена окресленню ролі особистості перекладача в еволюції 

українсько-німецького художнього перекладу та впливу перекладачів на розвиток 

українсько-німецьких літературних взаємин від середини ХІХ до початку ХХІ 

століття. Застосований у роботі інтердисциплінарний підхід дає можливість 

комплексно описати особистісні аспекти перекладацтва, функції перекладачів та 

соціокультурні контексти їхньої діяльності, а звідси – визначити місце перекладача 

у репрезентації української літератури на німецькомовних теренах.  

Переклад художньої літератури був і залишається тим містком, що поєднує 

різні країни й народи, культури й соціуми. Центральною ланкою у процесі 

художнього перекладу постає перекладач як один з головних суб’єктів 

міжлітературних і ширше – міжкультурних взаємодій. Незважаючи на вагомість 

ролі перекладача для міжкультурної комунікації та порозуміння між народами, 

особистісні аспекти перекладу довго залишалися на периферії перекладознавчих 

студій: перекладач привертав увагу дослідників не як основний об’єкт вивчення, а 

як абстрактна величина у процесі вирішення лінгво- чи текстоцентричних 

перекладознавчих завдань, у рамках яких наукові пошуки концентрувалися 

переважно на аналізі продукту перекладу в порівнянні з першотвором 

(В. Коміссаров, В. Коптілов, Г. Турі, А. Федоров), на відтворенні окремих одиниць 

оригіналу (С. Влахов, А. Гудманян, Р. Зорівчак, Н. Любчук, К. Мізін, О. Кучма, 

Т. Некряч, А. Содомора, С. Флорін), на принципах і стратегіях перекладу залежно 

від типу тексту (В. Демецька, Дж. Кетфорд, Ю. Найда, К. Норд, П. Ньюмарк, 

Т. Сейворі), питаннях перекладності − неперекладності (В. Гак, Н. Галєєва, 

В. Коллер, О. Кундзіч) тощо. Особистість перекладача потрапляє до кола наукових 

зацікавлень, коли перекладач визначається як міжкультурний посередник 

(Д. Бахманн-Медік, М. Беннет, М. Зимомря, Ж. Мунен, Ю. Оболенська, М. Снелл-

Горнбі), коли вивчаються його компетенції (В. Бархударов, Ґ. Вотьяк, 

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

свобода прийняття рішень (А. Швейцер, В. Беньямін), його творчість (Г. Богін, 

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

М. Ледерер, Ж. Деліл). Переважна більшість науковців трактують діяльність 

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

носії інтерпретації та дієвість позамовних чинників, які надають особистості 

перекладача текстотворчого характеру, впливають на його картину світу, 

формують мотиви й настанови. Серед цих чинників особливу роль відіграють 

суспільні контексти діяльності перекладача, адже переклад виконує передусім 

соціальну функцію, яку "суспільство покладає на цей вид діяльності, на 

перекладачів і продукт цієї діяльності" (Ґ. Турі).  

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

ХХІ століття: йдеться передусім про дослідження творчої особистості Григорія 

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

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

історії українського перекладу в особистостях (Л. Коломієць, М. Москаленко, 
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М. Стріха), а також праці, що тематизують індивідуальний стиль перекладача 

(А. Науменко, М. Новікова, П. Топер, О. Хан, О. Шевченко), контексти його 

діяльності (О. Чередниченко, О. Мазур), зокрема й у аспекті імагології 

(О. Зимомря). Усе ж бракує діахронічних студій, які містили б аналіз особистості 

перекладача як центрального суб’єкта репрезентації української літератури в 

інших культуромовних просторах, зокрема й у німецькомовних країнах. Наявні 

ґрунтовні дослідження в царині українсько-німецького художнього перекладу 

(М. Зимомря, Я. Погребенник) висвітлюють переважно дорадянський і радянський 

періоди міжлітературних відносин. Тому вивченою виявляється діяльність лише 

окремих перекладачів кінця ХІХ − початку ХХ століття.  

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлено  зростанням 

наукового інтересу до антропоцентричних параметрів перекладознавства і 

визначається необхідністю комплексного вивчення історії українсько-німецького 

художнього перекладу крізь призму особистості перекладача як чинника 

міжкультурних взаємин, з одного боку, та вагомістю ролі перекладачів у 

формуванні іміджу української літератури за межами України – з іншого. 

Доцільність та своєчасність такого дослідження продиктована тим, що досі 

недостатньо висвітлені суспільно-політичні, культурні й фахові аспекти діяльності 

перекладачів української літератури та готовність іншомовних соціокультурних 

спільнот сприймати результати цієї діяльності. Звідси – зріз запитань стосовно 

рецепції України та її літератури в інших країнах, а також стосовно внеску 

перекладачів у цей процес. У час глобальної інформаційної війни вивчення ролі 

перекладача як творчої особистості, що спроможна впливати на рецепцію 

української держави та співтворити образ її культури, постає важливою інтенцією.  

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

виконано в межах комплексної наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка "Мови та літератури народів 

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

освіти і науки України. 

Метою дослідження є побудова комплексної теорії соціокультурної кореляції  

між особистістю перекладача та еволюцією українсько-німецького художнього 

перекладу. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. Запропонувати антропоцентричну візію історії українсько-німецького 

художнього перекладу від середини ХІХ століття до сьогодення, подати його 

періодизацію та окреслити визначальні риси, характерні для кожного періоду. 

2. З’ясувати соціокультурні передумови створення німецькомовних перекладів 

української літератури в різних хронотопних ситуаціях та умови рецепції 

української літератури в німецькомовних країнах, розглядаючи їх як контексти 

художнього перекладу.  

3. Охарактеризувати поняття особистості перекладача, чинники її формування 

та контексти діяльності. Довести, що реалізація особистості перекладача 

детермінується біографічними даними, умовами становлення, суспільною 

діяльністю, а його культурний, соціальний і символічний капітал мають 

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

формування та характер розвитку українсько-німецьких літературних взаємин, 

виокремити при цьому роль головних представників українсько-німецького 

художнього перекладу, простежити їхню взаємодію з іншими учасниками 

міжкультурної комунікації, продемонструвати вагомість соціальних функцій 

перекладачів української літератури. 

5. Розкрити можливості впливу перекладачів української літератури на 

формування образу України, її культури  / літератури в німецькомовному 

соціокультурному просторі. Висвітлити зміни в процесі рецепції перекладених 

творів українських авторів у Німеччині.  

6. Проаналізувати стратегії перекладачів української літератури, спрямовані на 

подолання міжкультурної асиметрії, зробити висновки щодо прийнятного рівня 

інакшості / чужості для рецепції твору української літератури німецькомовним 

читачем.  

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

170 років у широкому особистісному, соціополітичному, культурному контексті.  

Предмет дослідження − мовні та соціокультурні риси особистості 

перекладача української літератури як суб’єкта художнього перекладу з їхніми 

детермінантами: біографією, геокультурним простором, соціальними функціями та 

поглядами, які спричиняють безпосередній вплив на: а) процес перекладу (вибір 

тексту, настанови, стратегії, тактики); б) результат перекладу (текст перекладу); 

в) розміщення продукту в полісистемі цільової літератури (міжлітературні 

взаємини).  

Матеріалом дослідження стали німецькі переклади українських прозових та 

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

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

щоденникові записи, які стосуються аналізованих перекладів), що розглядаються 

як безпосередня маніфестація особистості перекладача. Особливе місце займають  

рецензії на перекладені твори, оскільки вони відображають рецепцію мовленнєвої 

продукції перекладача і свідчать про суспільну вагомість перекладацької 

діяльності. Зокрема, проаналізовано переклади й інші продукти мовленнєвої 

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

О. Кобилянської, В. Горошовського, О. Грицая, Ф. Вольфа, О. Бурґгардта, 

В. Державина, Г. Коха, А.-Г. Горбач, І. Колінько й О. Колінька, Й. Ґрубера, 

А. Вольдана, З. Штьор, К. Дате та ін. (загальний обсяг –  понад 20 000 сторінок). 

Переклади розглянуті у зіставленні з оригіналами, серед яких − твори 

Т. Шевченка, І. Франка, П. Куліша, Лесі Українки, М. Коцюбинського, Марка 

Вовчка, Б. І. Антонича, В. Собка, М. Стельмаха, О. Довженка, Г. Тютюнника, 

Ю. Андруховича, М. Матіос, С. Жадана, О. Забужко, І. Калинця та інших 

українських письменників (загальний обсяг − понад 10 000 стор). Матеріалом 

дослідження послужили також словникові статті в шести багатотомних 

німецькомовних літературних енциклопедіях. Окрім того, висновки дисертації 

базуються на результатах проведених опитувань читачів та інтерв’ю, взятих у 

перекладачів української літератури К. Дате, О. Кратохвіля, Г. Фляйшмана, 
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літературної редакторки видавництва Suhrkamp К. Раабе, письменника 

Ю. Андруховича.   

Теоретико-методологічною основою дослідження слугують праці з теорії та 

практики художнього перекладу Й. Альбрехта, Г. Гачечиладзе, Д. Дюришина, 

М. Зимомрі, Р. Зорівчак, Л. Коломієць, В. Коміссарова, В. Коптілова, І. Корунця, 

Б. Крьобера, А. Лефевра, Ї. Лєвого, Ж. Мунена, М. Новікової, А. Поповича, 

В. Пьокля, В. Радчука, Ґ. Турі, А. Федорова, О. Чередниченка, Д. Швейцера; 

положення соціології перекладу у тлумаченнях Н. Бахляйтнера, П. Бурдьє, 

Л. Венуті, М. Вольф, Й. Гайльброна, К. Лаубер, Е. Честерманна; концепції мовної 

особистості, розроблені Г. Богіним, Ю. Карауловим, Л. Кушніною, Л. Засєкіною, 

Дж. Гендерсоном, О. Лавріненко; культурологічні засади перекладознавства, 

запропоновані В. Коллером, Г. Бгабгою, М. Беннетом, С. Басснетт, А. Садохіним; 

уявлення про подолання міжкультурної асиметрії та "своє" й "чуже" у перекладі 

Ф. Шляєрмахера, Ф. Льонкера, Н. Мекленбурґа, М. Гольденрід, В. Демецької, 

Т. Некряч, а також розробки з імагології Г. Баузінґера, М. Беллера, Д. Наливайка.  

Стрижневі методологічні принципи роботи пов’язані з антропоцентризмом, 

інтердисциплінарністю, системністю, цілісністю, історизмом. Антропоцентризм 

передбачає пріоритетне дослідження особистості перекладача як суб'єкта 

перекладацтва і важливого аґенса міжлітературних взаємодій, 

інтердисциплінарний підхід спрямовує дослідника на вивчення контекстів 

перекладацької діяльності, проаналізованих з перспективи перекладознавства, 

соціології, історії, культурології, імагології. Принцип системності дає можливість 

розглядати перекладача як полівекторну особистість у комплексі її функцій, 

світоглядних позицій, мотивацій тощо, натомість цілісність передбачає аналіз 

українсько-німецького художнього перекладу в різноманітті фактів, оцінок, явищ, 

з урахуванням соціокультурних умов діяльності перекладачів, їхньої взаємодії з 

іншими учасниками міжкультурної комунікації, їхнього внеску до репрезентації 

української культури. Принцип історизму спонукає оцінювати феномени 

українсько-німецького художнього перекладу з огляду на відповідну історичну 

ситуацію.  

Багатоаспектність дослідження зумовила застосування інтегрованої 

методики: поряд із загальнонауковими методами (спостереження, опис, 

систематизація, аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, індукція) використані 

методи лінгвістичного, перекладознавчого, літературознавчого аналізу. 

Порівняльно-перекладознавчий аналіз − базовий у дослідженні. Він застосовувався 

для зіставлення текстів оригіналів та перекладів у синхронічному й діахронічному 

планах і дав можливість виявити перекладацькі проблеми та труднощі, особливо з 

огляду на мовну та культурну асиметрію, шляхи їхнього вирішення, простежити 

перекладацькі стратегії, оцінити різні переклади тих самих творів. Порівняльний 

аналіз множини перекладних версій став підґрунтям для отримання висновків 

щодо еволюції підходів до перекладу, а також щодо ваги позамовних чинників, які 

впливають на стратегію перекладача. З-поміж лінгвістичних методів використано: 

дефінітивний метод для тлумачення ключових понять дисертаційної роботи та 

окремих аналізованих одиниць, компонентний аналіз − для визначення 
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семантичної структури одиниць лексичного рівня та оцінки ваги в ній певних сем, 

на основі яких перекладач вибирає варіант перекладу, контекстуальний аналіз − 

для осмислення рішень перекладача щодо відтворення певних одиниць залежно від 

горизонтального та вертикального контекстів, лінгвостилістичний аналіз − для 

виокремлення стилістично маркованих одиниць, для характеристики стилю автора 

та стилю перекладача, функціонально-стилістичний аналіз − для виявлення 

функцій виражально-зображальних засобів і стилістичних прийомів в оригіналі й 

перекладі.  Інтерпретаційний аналіз було задіяно для визначення ідейно-естетичної 

та смислової інформації твору, контекстуально-інтерпретаційний аналіз − для 

тлумачення певних одиниць тексту, виокремлення дискурсивно значущих 

контекстів, інваріантних елементів художніх творів, для визначення ролі мовного 

та позамовного контексту при перекладі. Функціональний аналіз був необхідний 

для виявлення комунікативно-прагматичних цілей автора / перекладача. Елементи 

концептуального аналізу застосовано для визначення домінантних вербалізованих 

концептів, які характеризують когнітивний рівень мовної особистості перекладача 

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

для такого аналізу слугували передмови й післямови у перекладних виданнях, 

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

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

мірою в інших текстах, створених ним. Тому до аналізу залучалася різножанрова 

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

також рецензій на перекладені твори методологічно спирається на уявлення 

рецептивної естетики.   

Порівняльно-історичний метод дав можливість простежити еволюцію 

літературних взаємин, виокремити певні періоди, висвітлити міжлітературні 

взаємодії в діахронічному плані. Імагологічний аналіз забезпечив усвідомлення 

ролі перекладача у створенні образу країни, її культури / літератури у певному 

соціокультурному просторі, він спирався на вивчення передмов і післямов, 

літературно-критичних статей, дописів у енциклопедії та словники, рецензій на 

перекладні твори.  

Лінгвокультурологічний та культурно-історичний аналіз забезпечили 

результативну характеристику культурно-історичного тла діяльності перекладачів 

у діахронічному аспекті, що дало можливість осмислити художній переклад як 

динамічний культурний феномен на перехресті літературних полісистем.  

Серед допоміжних методів використані власні інтерв'ю з перекладачами і 

літературними редакторами, опитування німецькомовних респондентів стосовно 

перекладів окремих творів української літератури, а також стосовно рецепції цих 

творів носіями німецької мови. 

 Наукова новизна дослідження визначається відсутністю цілісної наукової 

картини українсько-німецького художнього перекладу та недостатньою увагою 

дослідників до особистості перекладачів, які знайомили іншомовного читача з 

українською літературою. У дисертації вперше: 
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 осмислено й узагальнено історію українсько-німецького художнього 

перекладу як динаміку репрезентації української культури в німецькомовному 

культурному просторі;  

 розкрито поняття "українсько-німецького перекладацького поля" як 

соціокультурного простору на перетині відповідних літературних полісистем, 

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

огляду на соціокультурні контексти діяльності перекладачів та рецепцію 

української літератури на німецькомовних теренах; 

 висвітлено роль особистості перекладача в історії розвитку українсько-

німецьких літературних взаємин і у створенні образу української літератури в 

німецькомовних країнах; 

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

порівнянні чи протиставленні, проаналізовано їхні функції на рівні 

соціокультурного посередництва;  

 виявлено межі прийнятності "чужого" у німецьких перекладах української 

літератури, охарактеризовано стратегії перекладачів, спрямовані на подолання 

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

літератури в німецькомовному культурному просторі. 

Наукова новизна роботи відображається у таких положеннях, що виносяться 

на захист: 

1. Художній переклад і входження творів вихідної літератури до літературної 

полісистеми цільової культури детерміновані суспільними, особистісними, 

культурними, політичними, економічними контекстами та позиціонуванням 

літератур на світовому літературному ринку.  

2. Особистісний контекст художнього перекладу маніфестується у впливі 

особистості перекладача на процес і продукт перекладу, а також на процес і 

результат репрезентації вихідної культури в умовах чужої культуромовної 

дійсності. Особистість перекладача − це суспільний феномен із низкою 

індивідуальних ознак, який формується під впливом соціокультурного простору і 

оприявнюється в усіх видах діяльності перекладача, його здатностях, світогляді, 

компетенціях. Центральним компонентом особистості перекладача є його мовна 

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

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

метатекстах.     

3. Перекладач є центральною фігурою перекладацького поля, яке формується 

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

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

символічним), взаємодіють між собою заради репрезентації літератури однієї 

соціокультурної спільноти у чужомовному соціокультурному просторі. Вплив 

окремого перекладача на розвиток міжлітературних взаємин залежить від 

суспільних умов, від рис його особистості та позиції перекладача щодо інших 

суб’єктів перекладацького поля, серед яких виокремлюємо такі: автор; 

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

літературний критик, журналіст; науковець (філолог, а також історик, культуролог, 
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соціолог, політолог, краєзнавець, етнолог); інституція / організація (партія, спілка, 

фонд, книжкова виставка); читач. Взаємодія перекладача з цими носіями 

міжкультурних відносин є запорукою успіху художнього перекладу як 

репрезентації певної культури.    

4. Українсько-німецькі літературні взаємини демонструють кількісну та якісну 

асиметрію: німецька література презентована в Україні значно повніше, ніж 

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

тривалій відсутності української державності, а звідси − у домінуванні стереотипу 

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

зазнає якісних змін лише за останнє десятиліття, значною мірою завдяки 

перекладній літературі.  

5. Художній переклад з німецької мови відрізняється від перекладу з 

української функціями та роллю перекладача: переклад творів української 

літератури був спрямований здебільшого на поширення інформації про українську 

націю та культуру; функції перекладачів визначалися потребою формувати канон 

сприйняття української нації як окремої суб’єктної величини, а української 

літератури − як самобутньої частини світової. Перекладач з української мови – 

переважно більш активний, ніж перекладач з німецької, він бере на себе низку 

суміжних з перекладом функцій, зокрема й суспільних, поєднуючи кілька 

соціальних ролей.  

6. Основні періоди українсько-німецького художнього перекладу відрізняються  

типовими рисами мовної особистості головних представників кожного періоду, 

позицією перекладача в системі міжлітературних відносин, соціокультурними 

контекстами перекладацької діяльності, а також рівнем готовності цільової 

аудиторії до рецепції української літератури.  

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

війни − визначається активним розвитком міжкультурних відносин в обох 

напрямках, вагомістю ролі особистості перекладача, розбудовою повноцінного 

перекладацького поля на основі галицько-буковинської спільноти 

поліфункціональних міжкультурних посередників – дво- чи кількамовних 

полікультурних особистостей переважно координативного типу.  

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

відчуження культур та інституціалізація міжлітературних взаємин, роль 

особистості перекладача зменшується, рівень білінгвізму та міжкультурної 

компетенції перекладачів знижується.    

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

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

формуються два перекладацькі поля з антагоністичними настановами та 

відмінними функціями перекладача. Роль особистості перекладача мінімізується в 

НДР при одночасному збільшенні кількості перекладачів, зростанні ролі партії та 

спілки письменників; переклад виконується переважно за посередництва 

російської мови. У ФРН над художнім перекладом з української систематично 

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

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

зацікавлення українською літературою з боку німецькомовного реципієнта, 

зростанням ролі культурних інституцій, суспільною активністю особистості 

перекладача української літератури, що є полікультурним носієм німецької мови, 

білінгвом координативного типу.  

7. Найбільш плідними суб’єктами українсько-німецького художнього 

перекладу, які визначили епохи в рецепції української літератури в 

німецькомовному культурному просторі, були перекладачі / видавці / 

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

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

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

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

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

8.  Особливо продуктивним перекладачем з української стала Анна-Галя 

Горбач, яка фактично самостійно сформувала сегмент українсько-німецького 

перекладацького поля в Західній Німеччині і зробила найбільший внесок у 

популяризацію та формування іміджу української літератури в умовах 

бездіяльності потенційних учасників міжкультурних взаємин. Особистість А.-

Г. Горбач характеризуємо як двомовну та полікультурну координативного типу з 

багатовекторною поліфункціональністю, що постала з усвідомлення необхідності 

політичної заангажованості діяча культури бездержавної нації.  

9.  Існування соціокультурної асиметрії між українським та німецькомовним 

світами накладає відбиток на стратегії перекладачів щодо подолання чужості. 

Історія українсько-німецького перекладу засвідчує поступове вироблення 

перекладацького канону, який балансує у межах прийнятного рівня чужості в 

тексті перекладу, що визначається достатньою кількістю невідомих елементів для 

забезпечення зацікавлення з боку німецькомовного читача та обмеженням 

вживання несвоїх елементів задля читабельності та розуміння тексту.     

Теоретична значущість дисертації полягає в розбудові інтердисциплінарної 

теорії кореляції між особистістю перекладача, соціокультурними контекстами його 

діяльності і характером еволюції українсько-німецького художнього перекладу. Це 

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

українсько-німецького перекладу. Аналіз соціокультурних ролей перекладача та 

розкриття сутності діяльності перекладача з української, зокрема й в аспекті анти- і 

постколоніалізму, розширює об’єкт перекладознавчих студій і розвиває соціологію 

перекладу. Вивчення впливу перекладача на створюваний образ країни та її 

культури є внеском до теорії перекладацької імагології. Дослідження культурної 

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

в перекладі, поглиблюють когнітивну теорію перекладу. Теоретична цінність 

дисертації полягає також у тому, що в ній проаналізовано і критично осмислено 

особистість і творчий доробок цілої низки перекладачів, що постає внеском у 

перекладацьку персонологію.    

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

результати можуть використовуватися в лекційних курсах з теорії та історії 
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перекладу, стилістики й порівняльної стилістики, компаративістики, у спецкурсах 

із теорії і практики художнього перекладу, соціології перекладу, імагології, 

перекладацької персонології, на практичних заняттях з перекладу, при укладанні 

методичних розробок та бібліографічних покажчиків, у фаховій діяльності 

літературних перекладачів.  

Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертаційного дослідження, 

які винесені на захист, належать автору. Дисертаційне дослідження, монографія, 

40 наукових публікацій написані добувачем одноосібно.  

Достовірність висновків забезпечується застосуванням комплексної 

методики дослідження, широким теоретичним підґрунтям, достатнім обсягом 

досліджуваного матеріалу, залученням до оцінювання перекладів носіїв німецької 

мови.   

Апробація дослідження. Основні теоретичні положення, результати аналізу, 

загальні й часткові висновки дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

теорії і практики перекладу з німецької мови Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, на наукових конференціях у Київському 

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

Міжнародній науковій конференції германістів "По слідах німецької мови та літератури в 

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

2002), Міжнародній науково-практичній конференції "Соціокультурні аспекти 

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

"Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства" 

(Київ, 2007), ІІІ Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми 

германської філології", присвяченій 70-річчю від дня нар. проф. Левицького В.В 

(Чернівці, 2008), Міжнародних наукових конференціях "Мова як світ світів. 

Граматика і поетика текстових структур" (Київ, 2010-2011), Міжнародній науковій 

конференції "Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та 

самобутність" (Київ, 2012), ІІІ, VІ і VІІ Міжнародних науково-практичних 

конференціях "Мови і світ: дослідження та викладання" (Кіровоград, 2009, 2012 і 

2013), Міжнародній науковій конференції "Німецько-українські дискурси: 

лінгвістичні та культурологічні перспективи" (Київ, 2012), VI Міжнародній 

науково-практичній конференції "Міжкультурна комунікація: мова − культура − 

особистість" (Острог, 2012), Міжнародній науковій інтердисциплінарній 

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

науковій конференції з україністики "Діалог мов − діалог культур" (Мюнхен, 

2013), Міжнародній конференції "Polyslav XVII" (Київ, 2013), ІV і V Міжнародних 

наукових конференціях "Іноземна філологія у ХХІ столітті" (Запоріжжя, 2012 і 

2013), VІІ Міжнародній науковій конференції "Мова, культура, суспільство" 

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

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

конференції "Дунай − основа європейської ідентичності" (Ізмаїл, 2013), 

I Міжнародній науково-практичній конференції "Текст у сучасному 

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

конференції "Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу 
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українства" (Київ, 2014), VІІІ науковій конференції з міжнародною участю 

"Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу" (Харків, 

2015), Всеукраїнській науково-методичній конференції “Актуальні проблеми 

підготовки перекладачів” (Луцьк, 2002), Всеукраїнській науковій конференції 

"Шляхом твоїх Голгот і слав, народе мій! (Пам’яті репресованих письменників)" 

(Київ, 2007), Всеукраїнській науковій конференції "Етнічні мовно-культурні 

моделі світу в контексті українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи 

Лукаша" (Київ, 2009), Всеукраїнській науковій конференції "Людина і соціум у 

контексті проблем сучасної філологічної науки" (Київ, 2012), ІІ Всеукраїнській 

науковій конференції германістів "Германістика у XXI столітті" (Харків, 2012), 

Всеукраїнській науковій конференції пам'яті професора Д.І. Квеселевича 

"Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу" 

(Житомир, 2013), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Тенденції 

розвитку та функціонування слов’янських та германських мов" (Миколаїв, 2013), 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених "Мова, свідомість, 

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

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Українське слово мовами народів 

світу", присвяченій 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (Дрогобич, 

2015), науковій конференції "Мовні конфлікти і гармонізація суспільства" (Київ, 

2001), на ХХІІ науково-практичній конференції Асоціації українських германістів 

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

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

подіумної дискусії "Переклади австрійської літератури в Україні"  (Київ, 2013), під 

час циклу доповідей у Берлінському університеті імені Гумбольдта (Берлін, 2014), 

у рамках доповіді в університеті Ебергарда й Карла м. Тюбінґен (Німеччина, 2014), 

під час презентації монографії на Форумі видавців (Львів, 2015) та на фестивалі 

"Дні перекладу" (Київ, 2015). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 

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

виданнях, акредитованих ДАК МОН України, 7 закордонних публікаціях, 

6 матеріалах і тезах міжнародних конференцій (всі публікації – одноосібні). 

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

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

науково-критичних праць та матеріалів періодики, 74 позиції джерел 

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

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

основного тексту − 416 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

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

дослідження, мету та завдання роботи, окреслено матеріал і методи його аналізу, 

розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення, зазначено форми 

апробації результатів дисертаційного дослідження. 
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У першому розділі "Художній переклад крізь призму особистості 

перекладача" подаються теоретико-методологічні засади дослідження: 

визначається місце художнього перекладу в міжлітературних взаєминах, 

пропонується огляд праць з українсько-німецького художнього перекладу, 

розкривається поняття особистості перекладача як інтердисциплінарна категорія, 

висвітлюється роль перекладача у міжкультурній взаємодії, доводиться вагомість 

місії перекладача у створенні іміджу країни й культури оригіналу за кордоном, 

вводиться поняття українсько-німецького перекладацького поля, аналізуються 

причини асиметрії українсько-німецьких літературних взаємин, окреслюються 

функції перекладача з погляду соціології перекладу та імагології, розглядається 

проблема чужості як одна з основних проблем художнього перекладу. 

Художній переклад є одним із найважливіших шляхів ознайомлення з 

чужомовною літературою, засобом для реалізації міжлітературних взаємин, 

мірилом інтеграції певної літератури у світовий культурний простір. У 

пропонованій роботі конкретизується, але разом з тим і розширюється розуміння 

перекладу як міжкультурного посередництва. Конкретизація відбувається завдяки 

розгляду конкретної пари літератур та часової епохи: переклади творів української 

літератури для німецькомовного реципієнта від середини ХІХ століття до середини 

другого десятиліття ХХІ століття, розширення − шляхом висвітлення діяльності 

перекладачів як соціокультурних посередників та популяризаторів української 

літератури в широкому контексті  культурних і суспільно-політичних взаємин. 

Аналіз наявних праць з історії українсько-німецького художнього перекладу 

демонструє, що: 1) переважна більшість з них присвячені проблемам 

міжлітературних контактів кінця ХІХ – середини ХХ ст. (Ю. Бойко-Блохин, 

Б. Гавришків, В. Гладкий, А.-Г. Горбач, Р. Ґебнер, Д. Дорошенко, М. Зимомря, 

П. Кірхнер, Я. Лопушанський, О. Матвіїшин, Ю. Михайлюк, Я. Погребенник), 

тільки поодинокі розвідки тематизують період кінця ХХ ст. (А. Вольдан) і початку 

ХХІ ст. (М. Ткачівська, О. Турченко); 2) науковці радянського часу, зібравши 

багатий фактологічний матеріал, змушені були тлумачити художній переклад і 

літературні взаємини з ідеологічних позицій, тому їхні дослідження ігнорували / 

критикували перекладацький доробок української діаспори; 3) цілісної картини 

історії українсько-німецького художнього перекладу немає, як і періодизації та 

аналізу епох у порівнянні; 4) у переважній більшості наявних праць діяльність 

перекладача проаналізовано з точки зору літературознавства, рідше – 

дескриптивного перекладознавства, і лише в працях М. Зимомрі, 

Я. Лопушанського, О. Матвіїшин, Л. Прими звернено увагу на особистісні 

параметри перекладу; 5) навіть у роботах, що тематизують перекладачів як 

важливу ланку міжлітературних контактів, розглянуто суто їхній перекладацький 

доробок і не враховано інших граней особистості, які мали вирішальний вплив на 

їхню перекладацьку діяльність. 

Під особистісним виміром художнього перекладу в дисертації розуміється 

вплив особистості перекладача на розвиток міжлітературних взаємодій, починаючи 

від його рішень щодо відтворення певних одиниць першотвору і аж до виконання 

ним функції культурного посередництва. Особистість перекладача розглядається 
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як суспільний феномен і водночас як носій індивідуальних рис у сукупності його 

мовних, міжкультурних, перекладацьких і соціальних компетенцій, перекладацької 

діяльності, мотивів і настанов, що зумовлені біографією перекладача, 

соціокультурними, національними, історичними, політичними умовами 

формування й розвитку його особистості, і проявляються в його перекладацьких 

рішеннях, в індивідуальному стилі, у соціальних ролях, які бере на себе перекладач 

задля репрезентації однієї культури на літературному ринку іншої. 

Центральним компонентом особистості перекладача є його мовна особистість, 

яка може мати ознаки бі- чи полілінгва координативного або субординативного 

типу, а також риси бі- чи полікультурності. З метою вивчення мовної особистості 

виокремлюють її рівні: вербальний (вербально-семантичний), когнітивний, 

мотиваційно-прагматичний (Ю. Караулов, Г. Богін, А. Бушев, В. Карасик, 

Л. Кушніна) або компоненти: когнітивний, емоційний, мотиваційний 

(Є. Боринштейн, Л. Засєкіна, О. Лавриненко), які виявляють взаємозалежність і 

взаємовпливи, так що більшість досліджуваних явищ у контексті мовної 

особистості перекладача торкаються як мінімум двох її рівнів / компонентів 

одночасно. Вербальний рівень мовної особистості перекладача проявляється у 

володінні мовами, мовленнєвих пріоритетах, у виборі певних мовних одиниць. 

Когнітивний рівень, що характеризує мовну й концептуальну картину світу 

перекладача, проявляється у "прирощеннях", зсувах та адаптаціях, які можна 

виявити на основі перекладознавчого аналізу. Для дослідження когнітивного рівня 

перекладача доречно залучати паратексти і метатексти, оскільки саме в них 

оприявнюються його світогляд і картина світу, які впливають на мовну свідомість, 

мовну поведінку та перекладацькі рішення. Мотиваційно-прагматичний рівень 

перекладача також виявляє залежність від його когнітивного рівня і стосується 

мотивів тих чи інших перекладацьких стратегій і настанов, спрямованості на 

досягнення мовних і позамовних цілей, що, зрештою, виражається як у 

мовленнєвій діяльності, так і в тих функціях, які виконує перекладач заради 

досягнення мети перекладацьких зусиль. Емоційний компонент мовної особистості 

можна розглядати як складник мотиваційно-прагматичного рівня, він надає 

особливого особистісного смислу творчості перекладача і простежується в його 

ставленні до об'єктів дійсності та у сприйнятті мовної реальності. Для 

перекладознавства релевантними виступають соціальні та психологічні емоції 

перекладача, котрі регулюють його суспільну діяльність та оцінку власної 

особистості як носія певної мови й культури. Вивчення мотиваційно-

прагматичного рівня особистості перекладача спирається на дослідження 

контекстів його діяльності.  

Із рівнями мовної особистості корелюють компетенції перекладача: 

віддзеркаленням вербального рівня є мовна компетенція, когнітивний рівень 

пов'язаний з міжкультурною компетенцією, мотиваційно-прагматичний рівень 

відображається в прагматичній і соціальній компетенції, які разом породжують 

перекладацьку компетенцію, що, у свою чергу, неможлива без широких знань про 

світ та його певні сегменти. Індивідуальний стиль перекладача формується завдяки 
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взаємодії усіх рівнів його мовної особистості, так само і його психоментальні 

характеристики мають точки дотику з усіма рівнями.  

Пропонована нижче схема узагальнює спостереження щодо складників та 

ідентифікаторів мовної особистості перекладача, а також їхньої соціокультурної 

детермінованості. 

 

 
Рис. 1. Особистість перекладача: складники, детермінанти й ідентифікатори  

 

Історію українсько-німецького художнього перекладу можна охарактери-

зувати на основі поняття про перекладацьке поле (П. Бурдьє), яке визначається як 

соціокультурний простір на перетині відповідних літературних полісистем (І. Івен-

Зогар), що формується різнорівневими зв'язками між "гравцями" цього поля, які, 

володіючи певним капіталом, взаємодіють між собою заради репрезентації 

культурного феномену однієї соціокультурної спільноти на літературному полі 

іншої. З точки зору соціології перекладу перекладач постає фігурою / аґенсом / 

гравцем (Akteur) перекладацького поля (Н. Бахляйтнер, М. Вольф), що має 

освітній, культурний, соціальний капітал і реалізує його, виступаючи в певних 

соціальних ролях. До капіталу перекладача належать мови, якими він володіє, його 

перекладацькі компетенції та знання про світ (освітній капітал), (між)культурні 

компетенції (культурний капітал), суспільні та професійні контакти з іншими 
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аґенсами перекладацького поля, а також уміння цими контактами скористатися 

(соціальний капітал), визнання перекладача, його авторитет і позитивна рецепція 

його діяльності (символічний капітал).  

Оскільки переклад виконується для суспільства, то процес і результат 

перекладу визначаються завданнями, які перекладач ставить перед собою, 

співвідносячи їх із суспільними потребами й очікуваннями. Останні позначаються і 

на настановах перекладача: від вибору твору для перекладу до стратегій з 

поширення перекладів на іншомовному літературному ринку, іншими словами – на 

процесі переміщення літературного капіталу з однієї країни до іншої.  

Соціальна роль перекладача може бути виконана лише у взаємодії із 

суспільством, тому аналіз внеску особистості перекладача в міжкультурні 

взаємини буде об'єктивним лише за умови включення до перекладознавчого 

дослідження інших дійових осіб, котрі впливають на процес, продукт і рецепцію 

перекладу, а саме: літературних агентів та видавців, що знаходять твори для 

перекладу; літературних редакторів та цензорів, які можуть вносити суттєві зміни 

в перекладений текст; літературознавців, залучених до критики та рецензування 

перекладів; науковців суміжних галузей, що готують ґрунт для рецепції 

перекладених творів; преси, Інтернету, культурних установ, літературних виставок 

та проектів, покликаних поширювати інформацію про перекладний твір, і читачів, 

на яких розрахований переклад. 

Відповідно до цих міркувань у дисертації поняття художнього перекладу 

розуміється широко: не лише як відтворення іншою мовою конкретного твору, а як 

репрезентація вихідної культури на чужомовних теренах (Д. Бахманн-Медік) та 

забезпечення рецепції її культурно-естетичного феномену в культурі-реципієнті. 

Адже художній переклад можна вважати таким, що виконав свою функцію, коли 

його прочитали і сприйняли читачі, а зусилля перекладача виявилися 

ефективними, якщо результат його діяльності став явищем культурного життя 

іншої країни, для читацького загалу якої створено переклад. Тож не сам факт 

перекладу певного твору є формою міжлітературних взаємодій, а факт його 

входження в іншомовну літературну полісистему та факт його рецепції 

іншомовними читачами.  

Німецьке перекладознавство оперує в цьому випадку терміном "літературний 

трансфер" (М. Бахляйтнер, М. Вольф, Т. Боденмюллер, Т. Ґабор). Це поняття 

охоплює не лише переклад одного твору чи низки творів, а всю систему заходів, 

спрямованих на входження феноменів однієї літератури до іншої літературної 

полісистеми. Окрім суто перекладу, літературний трансфер забезпечують 

літературознавчі праці як засіб тлумачення перекладної літератури, рецензії як 

моделі рецепції, літературні читання й презентації перекладів як інструмент 

популяризації / залучення потенційного читача до ознайомлення з твором 

іншомовної літератури. Переклад, критика та науковий аналіз чужої літератури є 

невід’ємними сторонами літературного трансферу, вони набувають у час 

комерціалізації літературних процесів усе більшої ваги. Поняття літературного 

трансферу розширює об’єкт перекладознавства, додаючи йому 

інтердисциплінарної спрямованості.  
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Відповідно до цих міркувань розглядаються фази художнього перекладу / 

літературного трансферу сучасності, що виявляють деякі відмінності від процесу 

міжлітературних взаємодій минулого:  

1. Вибір твору для перекладу поступово закріплюється за літературними 

агентами, видавництвами, культурними інституціями, вплив перекладача на 

прийняття таких рішень зменшується.  

2. Власне переклад включає систематичне спілкування перекладача з автором 

та літературним редактором видавництва, що передбачає активну співпрацю над 

текстом у процесі перекладу. Проведені опитування та інтерв'ю з перекладачами, 

літературними редакторами й видавцями, а також аналіз текстів перекладів 

свідчить про те, що оцінювати виданий переклад як результат творчих пошуків 

перекладача можна лише із застереженнями, оскільки в опублікованому тексті 

представлені не тільки його рішення, а й результати компромісів між 

перекладачем, автором, редактором та видавцем, які керуються як уявленнями про 

адекватність перекладу, так і знаннями про комерційний успіх, очікування 

цільового читача, тенденції літературного ринку в країні реципієнта. 

Перекладознавство досі не брало до уваги цей чинник, але – відповідно до 

результатів дослідження − він набагато вагоміший, аніж уявлялося раніше.   

3. Фаза "професійного" читача − літературного критика чи літературознавця − 

визначає, чи досягнув переклад своєї мети. Рецензії у впливових ЗМІ підвищують 

шанси перекладу повноцінно увійти до іншомовної літературної полісистеми і 

впливають на формування в цільової аудиторії імаготипу вихідної літератури.  

4. Фаза рецепції з боку іншомовних реципієнтів забезпечується низкою 

заходів з популяризації твору, оскільки в сучасних умовах без ефективного 

маркетингу твори "малих літератур" не можуть конкурувати з оригінальною 

літературою та перекладами з "домінантних" мов;  

5. Остання фаза передбачає вузькоспеціалізованого читача − письменника чи 

науковця цільової аудиторії, котрий аналізує твір, цитує автора, звертається до 

його доробку у власній творчості.  

Лише за умови реалізації всіх фаз відбувається повноцінне міжкультурне 

посередництво, а переклад створює практичні передумови для взаємодії літератур і 

є одночасно її вираженням. Таке широке розуміння перекладу передбачає 

систематизацію соціокультурних передумов і контекстів перекладацтва, а також 

висвітлення ролі перекладача у взаємодії з іншими суб'єктами міжкультурних 

взаємин у процесі посередництва між соціумами, культурами, літературами.  

Українсько-німецьке перекладацьке поле характеризується асиметрією, яка 

постає з геополітичних причин і тяжіє над рецепцією української літератури на 

німецькомовних теренах як "малої" / "периферійної" літератури (М. Кундера, 

К. Дате, С. Гьоне). Згідно з уявленнями західноєвропейських соціологів перекладу 

взаємини між вихідними та цільовими літературами на глобальному  

перекладацькому полі (Н. Бахляйтнер, М. Вольф) залежать від відносної ваги мови 

й літератури на міжнародній літературній арені, а позиція літератури на 

глобальному перекладацькому полі корелює не з кількістю мовців, а радше з 

кількістю читачів, зацікавлених ознайомитися з перекладами з відповідних мов.  
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Ця асиметрія на перекладацькому полі відображається і в настановах та 

рішеннях перекладачів української літератури, що мають певну специфічну 

особливість порівняно з перекладачами з інших мов: своєю діяльністю впродовж 

усього аналізованого перекладач з української  бореться проти стереотипу 

"малості" / меншовартості української літератури та за визнання її відмінності від 

літератури російської. Тому суспільна функція українсько-німецького перекладу 

не поступається місцем функції художній та естетичній. 

У будь-якому разі переклад виконує ширші функції, ніж твір оригінальної 

літератури  (О. Чередниченко): він презентує не лише автора, а й країну 

походження першотвору; низка перекладів творів певної літератури поступово 

формує уявлення про чужомовну дійсність, конструює образ іншої культури, 

зрештою, – образ цієї країни у представників цільової культури. У процесі 

міжлітературних контактів виробляється і перекладацький канон, який у випадку 

українсько-німецьких літературних взаємин знаходиться лише на стадії свого 

становлення. Переклади із менш уживаної мови сприяють зростанню престижу 

вихідної літератури як акт певної сакралізації перекладеного твору, слугують 

визнанню "малої" літератури як частини світової та додають їй символічного 

капіталу (П. Бурдьє), що, у свою чергу, веде до подальшого поширення інформації 

про неї та наступних перекладів. Роль перекладачів української літератури досить 

вагома порівняно з перекладачами з поширених мов: частка власного внеску 

кожного окремого перекладача у створюваний образ української літератури і, 

зрештою, України значно більша, аніж це відбувається між літературами з великою 

кількістю перекладів та широкими систематичними контактами.  

Репрезентація творів певної літератури в іншомовному культурному просторі 

натикається на культурну асиметрію, на чужість оригіналу для іншомовного 

реципієнта (Ф. Шляєрмахер, К. Леві-Стросс, А. Тіппнер, А. Содомора). "Чуже" як 

риса першотвору проявляється у чужій мові, системі образів, картині світу автора 

й персонажів, у чужій літературній традиції, поетиці та естетиці. Стратегії 

перекладача, спрямовані на збереження чи подолання цієї чужості (Ф. Льонкер), 

характеризують рівні його мовної особистості і дають зріз асиметрій між 

українською та німецькою культурами. Перекладацький канон німецькомовної 

аудиторії допускає досить високий рівень чужості в перекладі (В. Покль), 

німецький реципієнт вбачає в перекладеному творі певний герменевтичний виклик 

для себе і привід для ознайомлення з чужою культурою.  

Уявне протиріччя між очуженням та одомашненням вирішується 

перекладачами шляхом балансування між цими стратегіями, а якість художнього 

перекладу оцінюється за ступенем їхньої врівноваженості та інтеграції 

(Б. Крьобер), оскільки на зміну протистоянню двох стратегій приходить 

усвідомлення стратегії "золотої середини" (І. Войнич, О. Ребрій).  

У другому розділі "Українсько-німецький художній переклад у ХІХ-

ХХ ст.: кореляція особистісних та соціокультурних чинників" детально 

аналізуються три періоди перекладу української літератури з проекцією на 

особистості перекладачів, їхні перекладацькі стратегії та контексти діяльності, а 
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також соціокультурний простір як один з основних детермінантів мовної 

особистості перекладача. 

Початки перекладу української літератури пов’язані із зацікавленням 

українським фольклором та діяльністю німецького славіста Ф. Боденштедта, у 

перекладацькій стратегії якого проявилися характерні риси пошуку "золотої 

середини", що можна проілюструвати таким прикладом:    

Стоїть явір над водою, в воду 

похилився; 

Steht am Wasser ein Platane, / tief 

hiernieder hängend; 

На козака пригодонька, козак 

зажурився. 

Sorgen quälen den Kosacken, / ihm das 

Herz bedrängend. 

Не хилися, явороньку, ще ж ти 

зелененький; 

Senk dich, Bäumchen nicht herunter,/ Bist 

noch grün und blühend! 

Не журися, козаченьку, ще ж ти 

молоденький! 

Gräm' dich nicht, Kosack, sei munter,/ Bist 

noch jung und glühend! 

Ой поїхав з України козак 

молоденький, 

Ritt mit Lanze und Geschosse, / und im 

Kriegsgewande, 

Оріхове сіделечко, ще й кінь 

вороненький (М. Максимович). 

Ritt auf schwarz gemähntem Rosse / Fern 

zum Russenlande (Bodenstedt. Die 

poetische Ukraine. 1845). 

До ознак цієї стратегії належать: одомашнення образів (mit Lanze und Geschosse), 

заміна етнокультурем гіперонімами (Bäumchen), стилістичні зсуви (Rosse) як 

інструмент культурної адаптації, зниження рівня чужості завдяки вживанню більш 

відомих, хоча й "несвоїх" одиниць (Platane), але водночас і висока частотність 

транскрибованих реалій (Kosack) та онімів, посторінкових коментарів, а також 

детальні пояснення феноменів чужої культури у передмовах. Ця стратегія зазнає 

незначних змін з розвитком регулярніших літературних контактів.   

 У перший період (кінець ХІХ − початок ХХ ст.) художній переклад 

української літератури забезпечувався майже рівноважно представниками 

українства та носіями німецької мови, особистості яких сформувалися великою 

мірою в умовах мультикультурного простору Західної України. Межовий ареал 

Галичини та Буковини давав численні імпульси та можливості для функціонування 

транснаціонального перекладацького поля, важливими ознаками якого були 

взаємодія кількох культур і висока частка полікультурних посередників різних 

національностей. Завдяки цьому українська література спромоглася на суттєвий 

прорив на німецькомовний літературний ринок, який на той час був відкритий для 

її рецепції і сприймав її як частину європейського культурного дискурсу.  

Більшість перекладачів цього періоду були багатомовними й полікультурними 

особистостями координативного типу, деякі з них − з гібридною картиною світу. 

Перекладачі з рідною мовою українською, які переважали кількісно, − І. Франко, 

О. Грицай, С. Шпойнаровський, брати Поповичі, О. Роздольський та ціла низка 

інших − вбачали своє завдання у виведенні української літератури на європейську 

арену, вибудовували стратегію її поширення, з цією метою створювали товариства 

й друковані органи, тобто виконували набагато ширші суспільні функції, аніж суто 

перекладацькі, поєднуючи ролі письменника, журналіста, літературознавця, 
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критика, перекладача, видавця. Активна соціальна заангажованість дозволила їм 

розбудувати спільноту міжкультурних посередників, яка гуртувалася навколо 

журналів та газет Львова й Чернівців і поступово поширилася на Відень як 

екстериторіальний центр української культури, де українські німецькомовні 

часописи стали феноменом систематичного знайомства чужомовних читачів із 

українською літературою і продемонстрували роль літератури та перекладу як 

інструменту представництва культурних та політичних інтересів. Багатовекторним 

діячем українсько-німецького перекладацтва цього періоду був І. Франко, 

найпродуктивнішими – О. Кобилянська та О. Грицай, а також тісно пов'язані з 

українськими представниками перекладацького поля австрійський журналіст і 

перекладач В. Горошовський та німецька поетеса Ю. Вірґінія.   

Після Першої Світової війни − у другий період художнього перекладу −  

українсько-німецьке перекладацьке поле розпадається на неповні сегменти. Його 

продовжують творити українці, які опинилися у Відні (О. Грицай) чи Берліні 

(Б. Лепкий, родина Мірчуків, О. Бурґгардт), у польськомовному середовищі 

Львова (В. Сімович, родина Крушельницьких), окремі письменники Радянської 

України (І. Микитюк, М. Качанюк) та перекладачі радянських видавництв 

(М. Овруцька), німецькі письменники й науковці, які співпрацюють з українською 

діаспорою (Ґ. Шпехт, А. Ш. Вутцкі), німецькі письменники-революціонери 

(Ф. Вольф), а пізніше − антифашисти, що виїхали до СРСР та залучалися до 

перекладу українських класиків (Е. Вайнерт, А. Курелла, Г. Ціннерт, Г. Гупперт). 

У цей час кількість перекладачів і перекладів німецькою зменшується, німецькі 

видавці не виявляють зацікавлення до публікації перекладів українських авторів; 

представники української діаспори не реалізують своїх перекладацьких проектів; 

українськомовні перекладачі, що здійснюють українсько-німецькі переклади в 

Радянському Союзі, не можуть забезпечити повноцінного відтворення оригіналів 

через недостатні мовні й міжкультурні компетенції, а терор 30-х років знищує 

українських представників цієї групи майже повністю. Тому міжвоєнний період 

можна вважати часом відносного відчуження та перших контактів пролетарських 

літератур, де роль особистості перекладача поступово редукується, відбувається 

інституалізація міжлітературних взаємин, зростає вплив ідеології.  

Особистість більшості перекладачів українсько-німецького напрямку цього 

періоду можна охарактеризувати як двомовну субординативного типу, 

полікультурність властива лише окремим особистостям цього періоду, що 

проявляється, наприклад, в оригінальній творчості А.-Ш. Вутцкі та Ґ Шпехта. В 

ній засвідчено глибоке проникнення в українську ментальність і розуміння 

української культури, прочитуються ремінісценції з фольклору й художніх творів 

українських авторів. Наприклад, у збірці казок А-.Ш. Вутцкі звучить лейтмотивом 

"Per aspera ad astra − Ukraina!": авторка персоніфікує Україну, оперує образами 

недолі, запорожця, поета-пророка, висловлює впевненість у тому, що Україна 

добереться через терни до зірок. Водночас її переклади демонструють високий 

рівень адекватності, відтворення ідейно-смислових домінант, рими, ритму, стилю й 

атмосфери першотворів:  

Стояла я і слухала весну, Ich stand und horchte auf den Frühlingslaut, 
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Весна мені багато говорила, 

Співала пісню дзвінку, голосну 

То знов таємно-тихо шепотіла. 

 (Леся Українка) 

Der Frühling hatte viel mir zu verkünden, 

Er sang ein Lied, wie einer Glocke Laut, 

und flüsterte in heimlich-leisen Winden. 

(переклад А.-Ш. Вутцкі)  

Третій період − після Другої світової війни − характеризується двома 

перекладацькими полями, створюваними, з одного боку, у відносинах між СРСР та 

НДР, а з іншого боку − українською еміграцією у ФРН. Вони займають 

антагоністичні позиції як у світоглядному, так і в мотиваційному аспектах. Мережа 

радянських (Москва, Харків, Київ) та східнонімецьких видавництв (Берлін, 

Лейпциґ) розвивають потужну перекладацьку діяльність, що характеризується 

сильною позицією інституційних "гравців" перекладацького поля (партія, 

видавництво, спілка письменників) і незначною роллю особистості перекладача, а 

також державною підтримкою перекладів, що уможливлює великі тиражі та 

залучення великої кількості перекладачів. Більшість літературних перекладачів 

цього поля були двомовними особистостями субординативного типу, що володіли 

німецькою та російською мовами, і лише одиниці перекладали з українського 

оригіналу (Л. Робіне, Й. Ґрубер, подружжя Коліньків, подружжя Штайнів).  

Переклади української літератури в НДР мають такі особливості: головним 

критерієм вибору твору для перекладу став ідейний зміст, політично насичені 

паратексти забезпечили тлумачення літературних творів відповідно до радянських 

ідеологічних настанов, основною стратегією українсько-німецького перекладу 

можна вважати ідеологічну адаптацію. У НДР / CРСР твори українських 

радянських письменників перекладалися здебільшого з російської мови, що було 

додатковим інструментом цензури та формувало канон сприйняття української 

літератури як частини російськомовного культурного простору. Останнє сприяло 

промоції багатонаціональної радянської літератури як русофонної, закріплювало 

домінантну позицію російської культури серед культур соціалістичних країн, тоді 

як українська література свої позиції на перекладацькому полі втрачала. Тому про 

канон представлення української літератури в НДР, особливо в перші повоєнні 

десятиріччя, можна говорити досить умовно. У цей час літературний переклад став 

інструментом ідеологічного трансферу, політичних маніпуляцій і пропаганди, 

інструментом поляризації світу.  

Як приклад маніпуляцій цього часу можна навести переклади, що 

здійснювалися за посередництва російської мови. Введені у текст перекладу 

концепти російської лінгвокультури маркували перекладний твір в уяві німецького 

реципієнта як феномен російськомовної культури: 

Укр. оригінал: Так, − сказав Макс Дальгов, − добра штука (В.Собко).  

Рос. переклад: Да, как говорят русские, хорош гусь! − проговорил Дальгов 

(переклад Ц. Дмитриевой, Н.Треневой, 1951 р.).  

Нім. переклад: Ja, ein schöner Gänserich, sagt der Russe in solchen Fällen 

(переклад Г. Шніттке, 1951р.). 

Подібне підпорядкування твору вихідної літератури до культуромовного 

простору мови-посередника стостерігалося навіть у перекладах казок, де  
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траплялися русифіковані оніми та заміни реалій ("Aljonka" замість "Оленки", 

"балалайка" замість "бандури" в руках у котика тощо). 

У наведеному нижче прикладі ідеологічні адаптації розширюють парадигму 

соціалістичного, антифашистського виховання, вводячи у переклад концепт 

"нацистських злочинців" та увиразнюючи "бідних селян": 

Укр. оригінал: А ти розказала б про розподіл землі між селянами, про 

передачу заводів народові (В. Собко). 

Рос. переклад: А ты разказала бы там о разделе земли между крестьянами, 

о передаче заводов народу (переклад Ц. Дмитриієвої, Н.Тренньової). 

Нім. переклад 1: Und wenn du erst davon erzählst, wie der Boden unter den 

Bauern aufgeteilt worden ist, wie die Betriebe dem Volk übereignet worden sind? 

(переклад Г. Шніттке, 1951 р.). 

Нім. переклад 2: Du solltest erzählen, daß hier der Grund und Boden an die armen 

Bauer verteilt wurde. Daß die großen Industrieunternehmen den Naziverbrechern 

abgenommen und in die Hände des Volkes gegeben wurden  (переклад Р. Ґерул-

Кардас, 1954 р.)  

На зламі 70-х − на початку 80-х рр. спостерігається становлення українського 

сегмента перекладацького поля. Водночас недостатня увага до тексту як 

естетичної єдності на макрорівні та пропаганда української літератури як 

радянської применшували власне літературну значущість перекладених творів 

українських авторів. Попри великі тиражі перекладної літератури та захоплені 

відгуки преси пересічні читачі радше не ідентифікували українську літературу як 

окреме самобутнє явище.   

У той же час такі спільноти української діаспори, як МУР чи УВУ, не змогли 

сформувати повноцінного перекладацького поля у ФРН та Австрії: діяльність 

окремих його репрезентантів (В. Державин, родина Мірчуків, родина І. Костецький 

– Е. Коттмаєр, родина Горбачів, І. Качанюк-Спєх) привернула увагу досить 

обмеженого кола науковців та читачів, оскільки Західна Німеччина й Австрія, за 

невеликими винятками, не виявляла жодного інтересу до України як суб'єкта 

культурного обміну. У перше повоєнне десятиліття, коли українська діаспора 

проявила найбільшу активність, на західнонімецький та австрійський літературний 

ринок вийшло у десятки разів менше перекладів української літератури, ніж на 

літературну сцену НДР. 

Серед останніх представників німецькомовної спільноти, котра сформувалася 

на полікультурних просторах східних провінції Габсбурзької монархії, 

виокремлюємо Г. Коха. Серед частотних стратегій перекладача назвемо 

розгортання образу завдяки розумінню історичного підґрунтя першотвору та 

глибокому знайомству з усією творчістю більшості авторів. Так, Шевченкове 

"кайдани порвіте / і вражою злою кров'ю / волю окропіте" Г. Кох передає "Sprengt 

die Sklavenbande / und im Blute der Despoten / Tilgt des Landes Schande!", 

замінюючи образ ворога на образ деспота, а образ "окропити волю" – на "змити 

ганьбу". Таке перекладацьке рішення продиктоване розумінням авторського 

задуму та ідеї; образи деспота та сорому / стиду / срамотної години тематизуються 

в поезії Т. Шевченка так, як їх подає перекладач, тому можна стверджувати, що 
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йдеться про адекватний переклад як репрезентацію культурно-естетичного 

феномену українського поета.  Для Г. Коха характерна інтерпретативна 

методологія перекладу, для якої важливі не самі мовні знаки, а їхня смислова 

наповненість, що актуалізується не лише найближчим семантичним оточенням, а й 

затекстом. Цим відрізняється його перекладацька стратегія від перекладачів 

радянсько-німецького поля.  

Наступні десятиліття літературний трансфер у цьому сегменті 

перекладацького поля забезпечувався майже виключно А.-Г. Горбач.  

Схематично зобразити українсько-німецьке перекладацьке поле в аналізовані 

періоди можна як перетин літературних полісистем, де прямі лінії відображають 

перекладацькі потоки у двох напрямках, ламана лінія – переклад за посередництва 

інших мов, кількість ліній вказує на відносну кількість перекладів: 
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Рис. 2. Українсько-німецьке перекладацьке поле кінця ХІХ − початку ХХ ст. 
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Рис. 3. Українсько-німецьке перекладацьке поле у 20-30-х рр. ХХ ст. 

 

У третьому періоді українська літературна полісистема постає частиною 

багатонаціональної радянської літератури і лише її невеликий сегмент, 

створюваний українською діаспорою, виступає окремим полем. Основні потоки 

прямого літературного трансферу зображені прямими, криві лінії унаочнюють 

велику частку перекладів за посередництва російської мови: 
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  Рис. 4. Українсько-німецьке перекладацьке поле після Другої світової війни до 

90-х рр. ХХ ст.  

 

У третьому розділі "Перекладач на межі культур та епох: Анна-Галя 

Горбач − унікальна постать українсько-німецького перекладацтва" детально 

аналізується мовна особистість перекладачки А.-Г. Горбач, її перекладацька, 

наукова і популяризаторська діяльність. Переклади А.-Г. Горбач розглядаються у 

зіставленні з іншими перекладами, визначається внесок перекладачки до історії 

українсько-німецьких міжкультурних взаємин. 

А.-Г. Горбач − найпродуктивніша перекладачка української літератури на 

німецькомовних теренах. За 50 років перекладацької діяльності вона зробила 

величезний внесок у знайомство німецькомовних читачів з класиками української 

літератури (М. Коцюбинський, Марко Вовчок, П. Куліш), авторами Західної 

України (М. Черемшина, Г. Хоткевич, В. Стефаник, А. Чайковський), 

письменниками еміграції (В. Винниченко, А. Любченко, Ю. Липа), поетами й 

прозаїками "розстріляного відродження" (М. Хвильовий, В. Підмогильний, 

Є. Плужник, М. Івченко, Г. Косинка, О. Слісаренко), письменниками радянської 

доби (П. Тичина, Ю. Яновський, Ю. Збанацький, О. Довженко, Л. Первомайський, 

О. Гончар, Григорій та Григір Тютюнники, М. Малик, В. Дрозд, Є. Гуцало, 

І. Сенченко), шістдесятниками (В. Стус, Л. Костенко, В. Симоненко, Є. Сверстюк, 

І. Драч, В. Шевчук, І. Калинець, С. Сапеляк, М. Руденко, І. Світличний, 

О. Бердник), авторами сучасності (В. Голобородько, І. Римарук, В. Кордун, 

В. Герасим'юк, О. Ірванець, Л. Демська, Ю. Андрухович, О. Лишега, 

Н. Білоцерківець, В. Неборак, І. Малкович), з творами різних жанрів і стилів, 

репрезентуючи розмаїття й багатство української культури. А.-Г. Горбач була 
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однією з останніх представників галицько-буковинської полікультурної спільноти, 

які популяризували українську культуру, перекладаючи з рідної мови.   

Перекладацька, наукова, видавнича й посередницька діяльність А.-Г. Горбач 

проторувала шлях для поступової рецепції в Західній Німеччині українських 

письменників, правозахисників, української культури, зрештою, самої України, 

дала поштовх для того, щоб у час після розпаду Радянського Союзу німецька 

читацька аудиторія змогла виокремити українську літературу з категорії "колишніх 

радянських". А.-Г. Горбач поєднала два періоди українсько-німецького 

художнього перекладу − повоєнний і період після проголошення Незалежності, 

перші 15 років якого вона усе ще залишалася головною фігурою перекладацького 

поля. 

Особистість перекладачки визначається такими рисами: походження з 

полікультурного регіону Західної України, формування під впливом патріотичних 

поглядів оточення, ґрунтовна освіта в Німеччині, наполеглива праця над 

перекладацькими компетенціями, соціальними контактами, популяризацією 

української культури, настанова на свою посередницьку місію, багатовекторність 

діяльності заради презентації своєї батьківщини спільноті її нової вітчизни, 

цілеспрямованість у досягненні цієї мети.  

Мовна особистість А.-Г. Горбач характеризується координативною 

двомовністю та полікультурністю. Перекладаючи з рідної мови, вона глибше 

розуміла авторський задум та образну систему, могла краще простежити усі 

контексти певного твору, ніж ті перекладачі, що перекладають з іноземної. Чужість 

оригіналу для такого перекладача є лише уявною категорією, яка проектується на 

знання іншомовного реципієнта. Для А.-Г. Горбач характерне прагнення передати 

самобутність української культури, її оригінальні образи та відтворити авторський 

стиль і підтексти.   

Оригінал: "[...] розумів, про що канькає каня, [...] і коли оповідав про все те 

вдома, мати непевно позирала на нього: може, воно до нього говорить? Знав, що 

на світі панує нечиста сила, що арідник (злий дух) править усім; що в лісах повно 

лісовиків, які пасуть там свою маржинку, [...] що там блукає веселий чугайстир, 

який [...] роздирає нявки; що живе в лісі голос сокири. [...] а по скелях ховається 

щезник. Міг би розказати і про русалок" (Коцюбинський. Тіні забутих предків). 

Переклад: "Er konnte das Klagen der Gabelweide deuten (3) [...]; und wenn er 

daheim über all diese Dinge redete, blickten ihm seine Mutter verängstigt an; war es 

"ER", der Böse (4), der ihm alles zuflüsterte?" Iwan wußte wohl, daß unreine Geister die 

Welt beherrschten und Aridnyk, der Erzfeind (1), über alles gebot, daß die Wälder 

voller Geister stecken, die dort ihr Vieh weideten [...]; daß der lustige behaarte 

Berggeist Tschuhajster (1) im Wald herumschweifte [...], daß er die Elfen (2) in Stücke 

riß und daß im Wald die Axtstimme lebte […] und in den Felsspalten hielt sich der 

Unhold (2) verborgen. Er hätte auch von den Russalkamädchen (1) erzählen können" 

(переклад А.-Г. Горбач). 

У відтворенні міфічного світу гуцулів перекладачка намагається 

дотримуватись серединної стратегії: вона почасти комбінує транскрипцію з 

поясненням (1) (пом'якшене очуження), почасти використовує аналоги (2) 
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(одомашнення), почасти нейтралізує стилістично марковану лексику (3) або 

експлікує й інтерпретує (4) авторське висловлювання. Ця стратегія зберігає 

маркери територіального / національного колориту, але визначається орієнтацією 

на цільового читача. Домінування нейтралізації пояснюємо тим, що сам факт 

презентації незнайомої української літератури з яскраво вираженою інакшою 

картиною світу був достатньо екзотичним явищем на німецькій літературній сцені. 

Прагнення познайомити німецькомовного читача з цією чужою літературою 

визначило ієрархію перекладацьких стратегій щодо відтворення національно 

маркованої лексики.   

На виклики культурної та естетичної асиметрії між українським та німецьким 

світом А.-Г. Горбач відповідала джерелоцентричним підходом щодо відтворення 

змісту й образів оригіналу, але прагнула мінімізувати формальну та естетичну 

чужість, що проявлялося у дефразеологізації, нейтралізації чужих 

лінгвокультурем, відтворенні римованої поезії білим віршем у руслі сучасної 

німецької поетичної та перекладацької традиції. Як приклад можна навести вірш 

Л. Костенко у перекладі А.-Г. Горбач: 

Примучений народ. Зацьковані 

поети. 

В цивільних піджаках 

дрімають пістолети. 

Політика як танці паралітика. 

У душах намул не осів. 

Криміногенні патріоти. 

Іхтіозаври сталінських часів.  

(Л. Костенко) 

Zerquält das Volk. Völlig abgehetzt die 

Dichter. 

Pistolen schlummern in zivilen Jacken. 

Die Politik – ein Tanz der Lahmen. 

Die Seelen voller Bodensatz. 

Kriminele Patrioten. 

Ichthyosaurier der Stalinzeit.  

(переклад А.-Г. Горбач) 

Мовна особистість перекладачки яскраво проявляється в паратекстах і 

метатекстах, створених нею: передмовах, коментарях, критичних статтях і статтях 

для літературних енциклопедій, у листуванні. Аналіз цієї мовленнєвої продукції 

засвідчує домінування концептополя "Україна" у всіх без винятку текстах, 

написаних перекладачкою, що функціонує як основна ментальна одиниця її 

картини світу, як інтегральна ідея, яка визначає перекладацькі мотиви й настанови. 

У центрі цього концептополя знаходяться такі концепти, як "важка історія" / 

"страждання", "самобутність", "багата культура", "місія літератури", останній з 

яких тлумачиться як "шлях виживання нації". У межах цього поля А.-Г. Горбач 

послідовно створює для німецькомовного реципієнта образ української літератури.   

Розглядаючи мовну особистість А.-Г. Горбач із позицій постколоніалізму, 

наголосимо на антиколоніальних мотивах її перекладацької діяльності до 1991 р. 

та боротьбу з постколоніальним синдромом в українській культурі після 1991 р. За 

своєю функцією вона була важливою екстериторіальною ланкою українства у 

ФРН, підтримуючи націєтворчу працю українських культурних діячів і 

перекладачів. Порівнюючи сегменти українсько-німецького перекладацького поля 

періоду протистояння політичних систем, можна вважати переклади з української 

в НДР та СРСР інструментом імперського дискурсу, оскільки вони посилювали 
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позиції радянської культурної політики, а переклади українських емігрантів і 

передусім А.-Г. Горбач − інструментом національного спротиву.  

З огляду на продуктивну перекладацьку діяльність А.-Г. Горбач у різних 

жанрах, на її широку наукову та суспільну заангажованість в умовах еміграції, 

умовах відірваності від рідної культури та психологічного дискомфорту через 

критику з боку офіційних українських установ, через нерозуміння сподівань 

українства з боку німецьких представників перекладацького й літературного поля, 

через відсутність реальної підтримки з боку української еміграції вважаємо її 

перекладачкою-подвижницею, найвизначнішою особистістю українсько-німецько-

го перекладацтва. 

У четвертому розділі "Перекладач як чинник змін в українсько-

німецькому перекладі початку ХХІ століття" висвітлено поступ українсько-

німецького перекладу в новітню добу. Охарактеризовано особистості сучасних 

перекладачів української літератури, здійснено перекладознавчий аналіз видань від 

початку ХХІ ст., проаналізовано рецензії на переклади українських авторів і 

розкрито значення перекладної літератури для формування іміджу України та її 

культури в епоху інформаційної війни, продемонстровано діяльність 

перекладацьких спілок та роль літературного редактора для успіху перекладного 

твору, виокремлено місце перекладача в літературних проектах як нових формах 

міжкультурних взаємин.  

Четвертий період українсько-німецького художнього перекладу починається 

після проголошення Незалежності України, але в перші його роки на 

перекладацькому полі були присутніми лише кілька поодиноких фігур, окрім А.-

Г. Горбач: у середині 1990-х рр. починають формувалися нові спільноти 

українсько-німецького перекладацтва: філологи й історики Віденського 

університету (Ш. Сімонек, А. Вольдан) та новостворена кафедра україністики в 

університеті м. Ґрайсвальд (Р. Ґебнер, А. Кратохвіль).  

Позитивна динаміка відзначається лише на початку ХХІ століття з 

публікацією у великому німецькому видавництві Suhrkamp збірки есеїв 

Ю. Андруховича. Німецькі переклади творів письменника заклали фундамент для 

якісних змін українсько-німецького перекладацького поля, завдяки яким українські 

автори вперше вийшли за межі марґінесу німецької літературної полісистеми, а 

Україна отримала культурне лобі. Аналіз рецензій на переклади творів 

Ю. Андруховича в діахронії засвідчує поступове розширення знань німецького 

читача про Україну та формування в нього образу української літератури як 

результат рецепції перекладів. Це підтверджує можливості впливу перекладача на 

творення іміджу вихідної культури.   

Входженню творів українських авторів до літературної полісистеми 

Німеччини сприяли багатолітня підготовча робота А.-Г. Горбач, активна позиція 

літературної редакторки німецького видавництва Suhrkamp К. Раабе, 

посередницька функція Ю. Андруховича, події Помаранчевої революції та 

Майдану. У цей час збільшується кількість перекладів і кількість професійних 

перекладачів з рідною німецькою, що є бі- та полілінгвами координативного типу, 
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полікультурними особистостями з глибокими знаннями української мови, 

культури, історії та сучасної ситуації.  

Схематично українсько-німецьке перекладацьке поле сьогодення можна 

зобразити так:  

 

 

 

українська  німецька  

літературна  літературна 

полісистема полісистема 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Українсько-німецьке перекладацьке поле на початку ХХІ ст.  

 

Найбільший внесок у стрімке зростання зацікавленості українською 

літературою роблять перекладачки К. Дате й З. Штьор (у тандемі з Ю. Дуркотом), 

перекладачі спілки "Трансліт", міжнародні літературні проекти. Велику роль у 

просуванні творів української літератури на німецькомовній літературній сцені 

відіграє літературна редакторка К. Раабе, яка значно впливає на політику 

перекладу й популяризації української літератури та на самі тексти перекладів. Її 

рішення щодо окремих явищ тексту перекладу важать не менше, аніж рішення 

перекладача. 

Відповідно до проведених інтерв’ю та аналізу початкових версій перекладу, 

наданих перекладачами, у зіставленні з опублікованими версіями, літературні 

редактори можуть змінювати до 30% тексту перекладу, зокрема й концептуально 

важливі текстові одиниці, орієнтуючись на свої уявлення про комерційний успіх 

книги, фонові знання та очікування читача. Наприклад, переклад твору М. Матіос 

"Солодка Даруся" отримав компромісну назву "Darina, die Süße“ після довгих 

перемовин між видавництвом, авторкою та перекладачкою і відмови останніх від 

запропонованої версії видавництва з онімом "Даша". Це свідчить про те, що 

кінцевий продукт перекладу стає компромісом між стратегіями перекладача та 

літературного редактора, а також авторським баченням, тому перекладацьку 

діяльність сьогодення оцінюємо не стільки на рівні тактик і стратегій перекладача, 

скільки в широкому контексті презентації вихідної культури в чужому 

соціокультурному просторі.  

 Завдяки активній маркетинговій політиці на українсько-німецькому 

перекладацькому полі посилюють свої позиції культурні інституції, які беруть 

активну участь у поширенні перекладної літератури. Вони стають місцем 

знайомства читачів з творами, авторами, перекладачами, місцем дискусій і нових 

прочитань першотвору. Під час таких імпрез перекладач перестає бути 

"непомітним", виходить на публіку і стає інтегральною частиною промоції 
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перекладеного твору. Сучасні представники українсько-німецького художнього 

перекладу активно заявляють про себе й на літературознавчій та політичній арені. 

З особливою інтенсивністю це проявилося під час протистоянь на Майдані та 

інформаційної війни, коли саме з ініціативи перекладачки з української К. Дате на 

початку 2014 р. в Німеччині вийшла книга про Майдан, перша за межами України.    

Як приклад стратегії сучасного перекладача, спрямованої на пошук "золотої 

середини" між збереженням та адаптацією чужості, наведемо уривок із роману 

"Солодка Даруся" М. Матіос у перекладі К. Дате, в якому контекстуальні синоніми 

"мамалига" і "кулеша" відтворюються двічі експлікаторно та двічі за допомогою 

транскрипції: з української  − "Kulescha" і з румунської − "Mămăligă". Так само й  

"бринза": у першому випадку перекладачка запозичує чужу лексему, у другому 

випадку експлікує її:  

Оригінал: "мaмaлиґa пaрує білим димком. Ніщо тaк не любить Михaйло після 

тяжкої роботи, як гaрячу кулешу з овечою бринзою. Мaтронкa […] клaде у 

виїмку бринзу, мaйже тaку сaму жовту, як кулешa, […] пори гaрячої мaмaлички 

[…]" (М. Матіос).  

Переклад: "Maisbrei dampfte. Nichts liebte Mychajlo nach schwerer Arbeit so 

sehr wie heiße Kulescha mit Brynza, Matronka […] legte den Schafskäse in die Mulde, 

der fast so gelb war wie der Maisbrei, […] die gelben Poren der heißen Mămăligă" 

(переклад К. Дате).  

 Як приклад невиконання перекладеним текстом своїх функцій через повне 

очуження наведемо уривок із твору О. Забужко "Польові дослідження з 

українського сексу": 

Оригінал: "[…] тип краси, козацький бароковий портрет упродовж трьох 

століть: Роксолана – Варвара Апостол – Варвара Ланґишівна, – ех була колись 

Гетьманщина, а тепер пропала! – кругловидно-плахтянисті, ой-під-вишнею-

під-черешнею кралі ще водяться […]" (Забужко.) 

Переклад: "[…] Typ der Schönheit, ein Kosaken-Barockportrait dreihundert Jahre 

später: Roksolana – Warwara Apostol – Warwara Langyschiwna – ach, es war einmal 

die Zeit der Hetmanschtschina, doch jetzt ist es verloren! – rundgesichtige, mit der 

Plachta bekleidete Königinnen, oj-unter-der Weichsel-unter-der Kirsche gibt es sie 

noch […]" (колективний переклад чотирьох перекладачок DAJA.) 

Орієнтація на букву оригіналу, дослівне відтворення незнайомих реципієнту 

етнокультурем / ремінісценцій з поезії та пісень, транскрипція чужих онімів, які 

стали в українській культурі символами – маркерами історичної пам'яті, приводять 

до втрати інформативної, експресивної, апелятивної й фатичної функцій 

друготвору, до втрати когезії та інтертекстуальності, зрештою, перешкоджають 

його розумінню. Тоді як більшість перекладачів знаходять вирішення проблеми у 

врівноважуванні стратегій одомашнення й очуження в тексті перекладу, у 

поясненнях феноменів чужої культури в коментарях, передмовах чи глосаріях, 

повна відсутність такого інструментарію в аналізованому творі виявляється 

винятком з перекладацького канону. 

Новим явищем українсько-німецького перекладу стала спілка перекладачів 

української літератури "Трансліт", яка реалізувала низку перекладацьких і освітніх 
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проектів, створюючи можливості для виховання молодого покоління професійних 

перекладачів.  

Останні 10-15 років можна вважати періодом взаємного зацікавлення між 

німецькомовним і українськомовним літературним світом. Характерними ознаками 

цього періоду є вагомість особистості перекладача, його соціальна активність і 

входження в орбіту політичних дискусій, формування повноцінного 

перекладацького поля і його новий якісний рівень, а також готовність німецького 

читача сприймати українську літературу як повноцінний складник світової.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми особистісного 

виміру художнього перекладу, що базується на дослідженні українсько-німецьких 

літературних взаємин від середини ХІХ до початку ХХІ століття. Вирішення 

наукової задачі виявляється у розробці теорії соціокультурної кореляції між 

особистістю перекладача та еволюцією українсько-німецького художнього 

перекладу, у створенні персоналізованої історії репрезентації української 

літератури німецькою мовою з урахуванням соціокультурних та суспільно-

політичних контекстів діяльності перекладачів.  

У дисертаційному дослідженні художній переклад розглядається в широкому 

сенсі − як комплексне явище, покликане репрезентувати феномени однієї культури 

в іншому соціокультурному просторі. Оскільки будь-який переклад є продуктом 

діяльності певної особистості, то історія художнього перекладу визначається 

особистостями перекладачів. Під особистістю перекладача розуміється індивід як 

суспільний феномен, розглянутий у сукупності його перекладацької діяльності, 

компетенцій, поведінки, мотивів, а також соціальних ролей. Релевантний для 

філології центральний компонент особистості перекладача − його мовна 

особистість − постає значущою, але недостатньою категорією для характеристики 

перекладача в контексті українсько-німецького перекладу, оскільки для виведення 

української літератури на німецькомовну літературну сцену переважна більшість 

перекладачів з української виконували низку суміжних з перекладом функцій 

(науковця, видавця, журналіста), в яких риси їхньої особистості виявлялися з 

більшою силою і впливали на суто перекладацькі рішення.   

Становлення та діяльність особистості перекладача визначаються 

соціокультурним простором, який має вагомий вплив на реалізацію всіх рівнів 

його мовної особистості. Мовна особистість перекладача маніфестується в його 

індивідуальному стилі, у мовленнєвих пріоритетах, стратегіях, трансформаціях. 

Але оцінювати особистісні аспекти перекладу лише на основі перекладених текстів 

виявляється недостатнім, адже опублікована версія містить результати співпраці 

перекладача, автора й літературного редактора. Окрім того, переклади в певні 

періоди підлягали цензурі, а в останній час зазнають все більшого впливу 

комерційних чинників. Тому важливим ідентифікатором особистості перекладача 

стає його додаткова мовленнєва продукція: передмови й післямови, коментарі й 

глосарії, а також літературознавчі, науково-популярні, щоденникові тексти.   
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Комплексний підхід до вивчення особистісних параметрів художнього 

перекладу з таких позицій дає можливість осмислити мотиви тих чи інших 

перекладацьких рішень: від вибору тексту для перекладу до вибору додаткових 

суспільних ролей.  

Перекладачі постають важливими, але не єдиними суб’єктами 

міжлітературних взаємин: задля забезпечення адекватного перекладу та 

розміщення перекладеного твору в іншомовній літературній полісистемі вони 

взаємодіють з іншими аґенсами міжкультурних відносин – особами (авторами, 

видавцями, редакторами, журналістами, критиками) та організаціями 

(видавництвами, спілками, партіями, книжковими виставками тощо). Така 

співпраця дозволяє перекладачеві реалізувати себе як особистість та виконати взяті 

на себе функції.  

Різнорівневі зв’язки між учасниками міжлітературного посередництва 

формують на перетині літературних полісистем перекладацьке поле − відносно 

замкнену систему, характеристики якої залежать від позиціонування учасників 

один щодо одного та контекстів перекладацької діяльності. Вплив окремого 

перекладача на міжлітературні взаємини коливається залежно від соціального й 

політичного контексту, від його позиції у структурі взаємозв’язків між носіями 

міжкультурної комунікації, від рис його особистості. 

Динаміка українсько-німецьких літературних контактів чітко доводить 

вагомість ролі перекладача й культурного посередника у взаєминах між країнами: 

особистість перекладача часто творила контекст і канон культурних зв'язків і 

визначала певну епоху рецепції чужомовної літератури. 

Німецько-українські літературні взаємини характеризуються асиметрією. Це 

зумовлено низкою політичних причин, які призвели до стереотипу рецепції 

України та її літератури крізь призму російської культури. Тому більшість 

перекладачів з української ставили як основну мету знайомство іншомовних 

читачів з українським народом та його самобутньою культурою. Відповідно, 

настанови перекладачів української літератури визначалися необхідністю 

популяризації українства, потребою формувати імідж України й канон сприйняття 

її літератури як окремої частини світової. У зв’язку з цим переклад в українсько-

німецькому напрямку здебільшого виявляв домінування суспільно-політичної та 

популяризаторської функцій, а за відсутності повноцінного перекладацького поля 

перекладач брав на себе низку додаткових соціальних ролей. З цих же причин у 

контексті українсько-німецьких літературних взаємин мотиваційний рівень мовної 

особистості перекладача набирає особливої ваги, а вербальний відіграє 

підпорядковану роль, адже поки не було вирішене макропитання українсько-

німецького перекладу, тобто готовність іншомовного реципієнта сприймати 

українську літературу та її авторів, питання перекладацьких тактик на мікрорівнях 

перекладу було менш релевантним.  

Виділено чотири періоди в історії перекладу української літератури 

німецькою мовою. Перший період − від останньої третини ХІХ до початку ХХ ст. 

− характеризується взаємним зацікавленням між українською та німецькомовною 

літературами, значною кількістю перекладачів з полікультурною особистістю, 
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більша частина з яких перекладала з рідної української на другу мову − німецьку 

(І. Франко, О. Грицай, І. та О. Поповичі, О. Роздольський та інші), відрізняючись 

мовними компетенціями, якістю та кількістю виконаних перекладів. Риси 

гібридної мовної особистості мала О. Кобилянська, у перекладацькій діяльності 

якої простежується непослідовність перекладацьких стратегій. Німецькомовні 

перекладачі, передусім Ю. Вірґінія, користувалися підрядниками, лише 

В. Горошовський засвідчив початки професійного українсько-німецького 

перекладу. Цей період характеризується відсутністю перекладацького канону, в 

кожного з перекладачів можна виокремити різні, іноді взаємовиключні стратегії, 

що свідчить про ситуативність перекладацьких рішень. 

У другий період − між двома Світовими війнами − кількість українсько-

німецьких перекладів зменшилася. Німецькомовні перекладачі А. Ш. Вутцькі та 

Ґ. Шпехт, що мали тісні контакти з українською діаспорою, виявили глибокі 

знання української культури й літератури та досягли високого рівня адекватності у 

своїх перекладах, тоді як українськомовні перекладачі, що здійснювали 

українсько-німецькі переклади в Радянському Союзі, не змогли забезпечити 

повноцінного відтворення оригіналів, а представники української діаспори не 

реалізували своїх перекладацьких проектів. 

Особливо неоднозначним періодом українсько-німецького художнього 

перекладу був час після Другої світової війни, коли література й переклад стали 

засобом політичної боротьби. При позірно великій кількості німецьких перекладів 

українських творів в НДР про ідентифікацію української літератури як окремого 

феномену можна говорити із певними застереженнями: більшість перекладів 

здійснювалися за посередництва російської мови, що позиціонувало українську 

літературу як частину російськомовного культурного простору та становило 

додатковий різновид цензури. Маніпуляції на рівні образів, вилучення та 

нейтралізація певних одиниць із культурною специфікою, інструменталізація 

текстів у антологіях, супровід перекладів ідеологічно загостреними коментарями 

спотворювали образ української літератури. Тільки одиниці з-понад п’ятдесяти 

перекладачів НДР працювали з мовою оригіналу, уважно ставилися до мовної 

матерії і володіли необхідними міжкультурними компетенціями (Л. Робіне, 

подружжя Штайнів і подружжя Коліньків), але й у цих перекладачів траплялися 

випадки неврахування цілісністю тексту як художнього феномену. У той же час у 

ФРН художній переклад з української забезпечувала від 60-х до 90-х рр. фактично 

єдина перекладачка − А.-Г. Горбач, яка зробила найбільший внесок у формування 

позитивного іміджу української літератури в несприятливих політичних умовах.  

На прикладі особистості А.-Г. Горбач простежується типовий образ 

українсько-німецького перекладача з українським корінням, який домінував на 

трьох перших етапах українсько-німецьких літературних взаємин: інтеграція у 

чужий культуромовний простір дає можливість такому перекладачеві виконувати 

переклади іншою мовою на високому рівні, але зануреність у рідну культуру та 

картину світу спонукають його бути ближчим до оригіналу, аніж це виявляється у 

перекладачів з рідною німецькою. Водночас перекладач, що творить у нерідному 

мовному середовищі, змушений орієнтуватися на лінгвокультуру реципієнта 
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більшою мірою, ніж той, хто перекладає для свої культурної спільноти і може 

дозволити собі відхід від узуальних норм і очікувань читача. 

Сучасний період українсько-німецького перекладу, який розпочався у перші 

роки ХХІ ст., виявляє стрімке збільшення кількості перекладів, зацікавлення 

німецькомовної аудиторії українською літературою, вихід на перекладацьку сцену 

носіїв німецької мови з вільним володінням українською мовою та знаннями 

української історії, культури, ментальності. Це передусім перекладачки З. Штьор 

та К. Дате, навколо яких гуртуються інші перекладачі та діячі культури. Велику 

роль у просуванні творів української літератури до центру німецької літературної 

полісистеми відіграє літературна редакторка К. Раабе, яка значно впливає на 

політику перекладу й видання української літератури та на самі тексти перекладів.  

Порівняння названих чотирьох періодів засвідчує певний рух по спіралі: на 

зламі ХІХ-ХХ століть центральною ланкою українсько-німецьких міжкультурних 

відносин були дво- чи кількамовні полікультурні особистості, які реалізували себе 

як письменники / літературознавці / перекладачі / критики / видавці в одній особі 

та забезпечили активну взаємодію культур, на зламі ХХ-ХХІ століть, після 

періодів відчуження, під час яких перекладачі не засвідчили достатнього рівня 

двомовності й полікультурності, на українсько-німецьке перекладацьке поле знову 

виходять мультикультурні поліфункціональні перекладачі, які проявляють 

суспільну активність, що результується в новому періоді взаємного зацікавлення. 

Але якщо в перший період більша частина українсько-німецьких посередників 

перекладала з рідної української німецькою, то на сучасному етапі домінують 

професійні перекладачі – носії німецької культури, які вільно орієнтуються в світі 

українства, що свідчить про якісні зміни особистісного аспекту українсько-

німецького перекладу.  

Аналіз формування німецькомовного перекладацького канону засвідчує 

ситуативність перекладацьких стратегій щодо відтворення чи подолання чужості 

оригіналу стосовно цільової культурної спільноти. Відсутність перекладацького 

канону у перший період українсько-німецького перекладу, що проявилося у 

протилежних перекладацьких рішеннях стосовно тих самих чи ідентичних 

одиниць, а також у невизначеності рецепції українства як етносу, змінилася 

поступовими кроками в напрямку формування такого канону, який оприявнюється 

лише в останній період українсько-німецького перекладу. Сучасний перекладач 

здебільшого послуговується стратегією "золотої середини", яка передбачає 

транскрипцію деяких яскравих чужих елементів, одиниць лексичного рівня 

(онімів, реалій побуту, номенклатури), нейтралізацію реалій, що не належать до 

домінантних концептів першотвору, комбіновану реномінацію домінантних 

текстотворчих лінгвокультурем або їх експлікацію у текстах перекладу чи 

глосаріях. Водночас сучасні перекладачі здебільшого відмовляються від естетичної 

та формальної чужості, зокрема в перекладах поезії, а редактори наполягають на 

легкості та звичності стилю. Супровід перекладів ґрунтовними перед- чи 

післямовами розкриває читачеві соціокультурні контексти першотвору і полегшує 

його рецепцію, свідчить про те, що сам перекладач розмежовує дві культури і 
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створює у такий спосіб прецедент для сприйняття читачем культурного тла 

перекладеного твору.  

Зростання кількості українсько-німецьких перекладів, їхня позитивна 

рецепція та залучення до суспільного діалогу свідчить про формування в 

Німеччині нового образу української літератури та України загалом, що не в 

останню чергу базується і на перекладній літературі. Це дає надію, що завдяки 

спільним зусиллям усіх суб’єктів перекладацького поля українська література 

зможе посісти сильнішу позицію у світовій літературі. 

Попри таку сприятливу динаміку українсько-німецького перекладу низка 

українських авторів невідома німецькомовним читацьким колам, а сам переклад 

залишається справою ентузіастів. Вирішальну роль могла б зіграти підтримка 

української держави й українських літературних інституцій, які, на жаль, роблять 

замало для популяризації української культури. Тому особистість перекладача − 

культурного посередника − і надалі залишається рушійною силою 

міжлітературних взаємин. 

Перспективи подальших досліджень зумовлені актуальністю теми для 

українського суспільства та відкритими питаннями, які потенціює 

інтердисциплінарний підхід: недослідженими залишилися психологічні та 

когнітивні аспекти діяльності перекладачів українсько-німецького напрямку; до 

аналізу варто залучити переклади, які з різних причин не стали предметом 

дослідження, а також особистості перекладачів, що представлені у роботі лише 

фрагментарно. Студії, спрямовані на детальніше вивчення різножанрової продукції 

представників українсько-німецького перекладацького поля, зможуть доповнити та 

поглибити картину українсько-німецького художнього перекладу. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія: 

1.  Іваницька М. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних 

взаєминах: монографія / Марія Іваницька. − Чернівці: Книги − ХХІ, 2015. − 607 с. 

(Осовська І. Рецензія на монографію М. Іваницької "Особистість перекладача в 

українсько-німецьких літературних взаєминах" / // Науковий вісник Чернівецького 

університету: збірник наукових праць. –Чернівці: Видавничий дім "Родовід", 2015. 

– Вип. 751: Германська філологія. – С. 242-245). 

Статті у фахових наукових виданнях: 

2.  Іваницька М. Мистецтво перекладу: від риторики до порівняльної 

стилістики / Марія Іваницька // Філологічні студії. Науковий часопис. − 

Мовознавство. Теорія, методика та історія перекладу. − Луцьк: Волинський 

державний університет імені Леся Українки, 2002. − № 2. − С. 86 – 89.  

3. Іваницька М. Л. Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини / 

М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – 

Київ: ВПЦ "Київський університет", 2003. − С. 135 – 139. 

4. Іваницька М. Л. Німецькомовна поезія Буковини в українських перекладах / 

М.Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – 

Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004. − Вип. 15. − С. 28 – 34. 



33 

 

5. Іваницька М. Л. Німецькомовні поети Буковини: Шляхи поневірянь та 

повернення на батьківщину / М. Л. Іваницька // Літературознавчі студії − Київ: 

ВПЦ "Київський університет", 2008. − Вип. 20. – С. 289 − 294. 

6. Іваницька М. Віктор Коптілов та Курт Тухольський: погляди на проблеми 

художнього перекладу / Марія Іваницька // Українське мовознавство. Міжвідомчий 

наук. збірник − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2010. − Вип. 40/1 − С. 417 –

 420. 

7. Іваницька М. Л. Лукашеві переклади з німецької як надбання української 

літератури / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу − Київ: ВПЦ 

"Київський університет", 2010. − Вип. 30. − С. 27 − 32. 

8. Іваницька М. Мовна особистість перекладача як об’єкт лінгвістичних 

досліджень / Марія Іваницька // Українське мовознавство. Міжвідомчий наук. 

збірник − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. − Вип. 41/1 − С. 97 – 101. 

9. Іваницька М. Л. Переклади творів Ю.Андруховича німецькою мовою (на 

матеріалі есе "Місто-корабель") / М.Л.Іваницька // Науковий вісник Волинського 

нац. ун-ту імені Лесі Українки. − Серія Філологічні науки. Мовознавство − Луцьк: 

Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2011. − № 6. − Част. 2. − С. 50 − 55.  

10. Іваницька М. Л. Творча майстерня Алоїза Вольдана – перекладача 

сучасної української літератури / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини 

світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. − Вип. 15. 

− С. 355 − 359. 

11. Іваницька М. Вплив мовної особистості перекладача на підходи до 

перекладу художнього твору (на матеріалі перекладів  творів Ф. Кафки 

українською мовою) / Марія Іваницька // Наукові записки. – Серія: Філологічні 

науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2012. − Вип. 104 

(1). − С. 120 – 126. 

12. Іваницька М. Л. Культурний трансфер та "чуже" як проблема перекладу / 

М. Л. Іваницька // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 

2012. − Вип. 50. − С. 131 − 134. 

13. Іваницька М. Л. Місце особистості перекладача в українсько-німецьких 

літературних взаєминах / М. Л. Іваницька // Наукові записки. − Серія 

"Філологічна". – Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2012. − Вип. 

25. − С. 31 − 33.     

14. Іваницька М. Л. Мовна особистість перекладача як чинник впливу на 

продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі") / М. Л. Іваницька // 

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. / відп. 

ред. Н. М. Корбозерова – К: Логос, 2012. − Вип. 21.  − С. 147 − 159. 

15. Іваницька М. Л. Німецько-український художній переклад за останні 30 

років / М. Л. Іваницька // Мова і культура (наукове видання). – Київ: Видавничий 

дім Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VII (161). – C. 457 − 464. 

16. Іваницька М. Л. Розвиток уявлень про очуження та одомашнення в 

європейському перекладознавстві / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні 

картини світу −  К: ВПЦ "Київський університет", 2012. − Вип. 41, ч. 2. − 

С. 75 − 82. 



34 

 

17. Іваницька М. Л. Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: 

Петро Рихло − будівничий моста між культурами / М. Л. Іваницька // Науковий 

вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. − Серія Філологічні науки. − 

Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2012. − № 22 (247).− 

С. 124 − 128. 

18. Іваницька М. Л. "Своє" та "чуже" у теорії перекладу та структурі мовної 

особистості перекладача / М. Л. Іваницька // Вісник Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2012. − Вип. 

62. − С. 64 − 67. 

19. Іваницька М. Л. Cтруктура мовної особистості перекладача художньої 

літератури як інтердисциплінарна категорія / Іваницька Марія Лонгинівна // Studia 

Linguistica. − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2012. −  Vol.VI (ІІ). − С. 

151 − 158. 

20. Іваницька М. Переклад як культурне посередництво: Німецько-

слов'янські літературні взаємини / Марія Іваницька // Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. − 

Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. − Вип. 32. − С. 162 – 166. 

21. Іваницька М. Л. Аня-Галя Горбач – перекладач і популяризатор 

української літератури / Іваницька М.Л. // Сучасні дослідження з іноземної 

філології. Збірник наук. праць. – Ужгород: ПП Аутдор-Шарк, 2013. − Вип. 11. − С. 

139 − 150. 

22. Іваницька М. Л. Лінгвістика тексту і "додана вартість" художнього 

перекладу / М. Л. Іваницька // Наукові праці: Наук.-метод. журнал. −  Серія 

Філологія. Мовознавство – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. − Вип. 

207. − Т.219. − С. 40 − 45. 

23. Іваницька М. Художній переклад і креативність як атрибут 

перекладацької діяльності / Марія Іваницька // Теоретична і дидактична філологія. 

Збірник. наук. праць. − Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. − Вип. 

15. − С. 183 − 194. 

24. Іваницька М. Л. Формування мовної особистості перекладача: погляд 

через призму перекладацьких компетенцій (на матеріалі перекладу художньої 

літератури) / М. Л. Іваницька // Наукові записки − Серія філологічні науки 

(мовознавство) − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013. − Вип. 116. − 

С. 129 − 133. 

25. Іваницька М. Л. Діяльність перекладача крізь призму когнітивістики / 

М. Л. Іваницька // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 

2013. − Вип. 57. − С.165 − 170. 

26. Іваницька М.Л. Німецько-український художній переклад: від Франка до 

Стуса / М. Іваницька / / Мовні і концептуальні картини світу. − 2013. − Вип. 2 (44). 

− С. 143-159. 

27. Іваницька М. Л. Образ України в німецькомовних антологіях української 

літератури: роль перекладача й упорядника / М. Л. Іваницька // Українознавчий 

альманах. − К.: КНУ ім. Шевченка, 2014. − Вип. 17. − С. 262 − 266. 



35 

 

28. Іваницька М.Л. Еволюція підходів до перекладу української літератури в 

Німеччині / Марія Іваницька // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія 

і практика: Зб. наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2015. – Вип. 30. – С. 89-103. 

Статті в іноземних виданнях: 

29. Ivanytska M. Literature of Danubian Monarchy in Ukrainian Translations / 

Maria Ivanytska // Journal of Danubian Studies and Research. − Galati: Danubius 

University Press, 2013. − Vol. 3. − Issue No.1. − P. 322 – 332. 

30. Ivanytska M. Die Entwicklung der deutsch-ukrainischen Literaturbeziehungen 

und der Beitrag von Anna-Halja Horbatsch  / Maria Ivanytska // Welt der Slaven. 

Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. − München-Berlin-Washington: Otto 

Sager, 2014. − Jahrgang LIX. − Heft 2. − S. 268 – 292. 

31. Ivanyc'ka M. Слов'янізми як проблема трансляції: Німецько-український 

переклад / Marija Ivanyc'ka // Beiträge der europäischen Slavischen Linguistik 

(Polyslav). − München-Berlin-Washington: Otto Sagner, 2014. − B. 17. − S. 53 – 62. 

32. Ivanytska M. Philipp Hofeneder. Die mehrsprachige Ukraine. 

Übersetzungspolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1991 / Maria Ivanytska // Anzeiger 

für slavische Philologie. −  Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 2015. − B. 

XLI. − S. 193-196. 

33. Іваницька М. Формування образу української літератури в двох німецьких 

державах / Марія Іваницька // Україна: наративи, мови, історії. − Wrocław: 

Trickster, 2015. − с. 43-60.  

Інші наукові публікації та тези доповідей: 

34. Іваницька М.Л. Роль літературного редактора в контексті українсько-

німецького перекладу / Марія Іваницька // Studia Philologica (Філологічні студії): 

Зб. наук. праць. − Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. − Вип. 3. − С. 104-108. 

35. Іваницька М. Чернівецький міф та мовна ситуація на Буковині у ХІХ-ХХ ст. 

// Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Мат. наук. конф. 28-29 травня 2001 р. – 

Київ: ВПЦ "Київський університет", 2002. − С. 161 − 167. 

36. Іваницька М. Рецепція України в сучасному німецькомовному світі: 

погляд через призму художнього перекладу / Марія Іваницька // Jahrbuch der ІV. 

Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen. – Dialog der 

Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht". / [Hrsg. v. O.Novikova, P.Hilkes, 

U.Schweier]. − Bd. 2013. − München-Berlin: Otto Sagner, 2014. − S. 318 – 333. 

37. Иваницкая М. Л. Оценка качества художественного перевода и вопросы 

подготовки будущих переводчиков [Електронний ресурс] / М. Л. Иваницкая // 

Доклады VII Международной научной конференции "Язык, культура, общество"  

26–29 сентября 2013 г. − М.: МГУИЯ, 2013. –  / Режим доступу: 

http://www.mosinyaz.com/conferences/mnk7_doklady_s6/ 

38. Іваницька М. Bukowina in der Lyrik von Rose Ausländer / М.Іваницька // По 

слідах німецької мови та літератури в Україні. − Мат. VІІ міжнар. наук. конф. германістів. 

− Чернівці: Рута, 1999. − С. 55 – 56. 

39. Іваницька М. Л. Молодіжний сленг в оригіналі та в перекладі: вплив 

особистості перекладача на адекватність відтворення / М.Л. Іваницька // 

http://www.mosinyaz.com/conferences/mnk7_doklady_s6/


36 

 

Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика. Тези 

доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції германістів з міжнародною 

участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 46 − 48. 

40. Ivanytska M. "Yellow and Blue": W. Deržawin as a Translator of the Ukrainian 

Literature in Germany / Maria Ivanytska // Мат. VІІІ наук. конф. з міжнар. участю 

"Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу", Харків, 

23-24 квітня 2015 р. − Харків: Харківський національний університет ім. 

В.Н. Каразіна, 2015. − С. 16-18. 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького 

художнього перекладу (від середини ХІХ до початку ХХІ 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 пропонується комплексна теорія соціокультурної кореляції 

особистості перекладача й еволюції українсько-німецького художнього перекладу 

за останні 170 років. Історію українсько-німецького художнього перекладу 

проаналізовано й осмислено як репрезентацію української культури в 

німецькомовному культурному просторі. Уведено поняття українсько-німецького 

перекладацького поля як соціокультурного простору на перетині відповідних 

літературних полісистем та розглянуто чотири періоди становлення цього поля, які 

відрізняються функціями перекладачів і контекстами їхньої діяльності та свідчать 

про формування перекладацького канону. Висвітлено роль особистості 

перекладача в історії розвитку українсько-німецьких літературних взаємин та у 

створенні образу України та її літератури в німецькомовних країнах. Досліджено 

доробок низки перекладачів з української: Ф. Боденштедта, А.-Ш. Вутці, 

Ґ. Шпехта, І. Франка, О. Кобилянської, В. Горошовського, О. Грицая, Ф. Вольфа, 

О. Бурґгардта, В. Державина, Г. Коха, А.-Г. Горбач, І. Колінько й О. Колінька, 

Й. Ґрубера, А. Вольдана, З. Штьор, К. Дате, у тім числі у порівнянні чи 

протиставленні, проаналізовано їхні перекладацькі стратегії та функції як 

соціокультурних посередників. Виявлено межі прийнятності "чужого" у німецьких 

перекладах української літератури, охарактеризовано стратегії перекладачів, 

спрямовані на подолання чужості, з’ясовано вплив перекладів на рецепцію 

української літератури в німецькомовному культурному просторі. 

Ключові слова: українсько-німецький художній переклад, особистість 

перекладача, перекладацьке поле, соціокультурний контекст перекладу, 

літературні взаємини, стиль, чужість у перекладі, перекладацька стратегія, 

рецепція української літератури. 
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АННОТАЦИЯ 

Иваницкая М.Л. Личностное измерение в истории украинско-немецкого 

художественного перевода (со средины ХІХ до начала ХХІ 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. 

 Диссертация предлагает комплексную теорию социокультурной корреляции 

между личностью переводчика и эволюцией украинско-немецкого 

художественного перевода за последние 170 лет. История украинско-немецкого 

художественного перевода проанализирована как представление украинской 

культуры в немецкоязычном социокультурном пространстве. Вводится понятие 

литературного трансфера, которое включает в себя как сам перевод, так и 

размещение переведенных текстов определенной литературы в новой 

литературной полисистеме. Это предполагает подготовку рецепции произведения 

чужой культуры со стороны издательства, редакторов, критиков и 

литературоведов, литературных домов и книжных выставок. Совместная работа 

над продвижением перевода накладывает определенный отпечаток на сам текст, 

иногда настолько ощутимый, что текст перевода становится результатом 

совместной работы автора, переводчика, издателя и литературного редактора. В 

этом случае чертами перевода становятся не отдельные стратегии переводчика, 

идентифицировать которые исключительно на основании текста перевода не 

представляется возможным, а социокультурные контексты переводческой  

деятельности. 

 Предлагается понятие украинско-немецкого переводческого поля как 

социокультурного пространства на пересечении соответствующих литературных 

полисистем, которое формируется разноуровневыми связями между "игроками" 

поля, взаимодействующими между собой с целью донесения до целевого 

реципиента литературных феноменов исходной культуры. Только совместные 

усилия субъектов поля позволяют говорить о реализации межлитературных 

отношений. 

 Очерчена роль личности переводчика в истории украинско-немецких 

литературных отношений, в создании образа Украины и ее культуры в Германии. 

Проанализирована деятельность таких переводчиков: Ф. Боденштедт, А.-

Ш. Вутцки, Ґ. Шпехт, И. Франко, О. Кобылянская, В. Горошовский, О. Грицай, 

Ф. Вольф, О. Бурггардт, В. Державин, Г. Кох, А.-Г. Горбач, И. Колинько и 

О. Колинько, Й. Ґрубер, А. Вольдан, З. Штер, К. Дате, черты их языковой 

личности, их стратегии и функции как социокультурных посредников.  

Выявлены границы приемлемости "чужого" в немецких переводах 

украинской литературы, охарактеризированы стратегии переводчиков, 

направленные на преодоление "чужого", исследовано влияние переводов на 

рецепцию украинской литературы в немецкоязычном культурном пространстве. 

 Определены четыре периода украинско-немецкого художественного 

перевода и, соответственно, формирования переводческого поля, отличающиеся 

функциями переводчиков, чертами их языковой личности, контекстами их 
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деятельности, готовностью целевого читателя к рецепции украинской литературы.  

Первый период (конец ХІХ – начало ХХ века) отличается взаимным интересом со 

стороны взаимодействующих культур, значительным количеством двуязычных 

полифункциональных переводчиков, языковая личность которых сформировалась 

в Галиции или на Буковине как мультикультурных регионах; наличием 

немецкоязычной украинской прессы в экстратерриториальных центрах украинства 

(Вене и Берлине), представляющей украинскую литературу европейским 

читателям; отсутствием переводческого канона и невыработанностью 

переводческих стратегий. Для второго периода (после Первой мировой войны и до 

Второй мировой) характерны редукция переводческой деятельности и функций, 

культурное отчуждение, возрастание роли партий как субъектов межлитератуных 

отношений. В третий период (после Второй мировой войны до 90-х гг. ХХ века) 

выделяются два переводческих поля, развивающиеся между культурными 

деятелями ГДР и СССР, с одной стороны, и между научными деятелями ФРГ и 

украинской диаспоры, с другой. Первое поле характеризуется идеологическими 

критериями подбора текстов для перевода, манипулятивными стратегиями, 

инструментализацией текстов в антологиях, переводом через русский как язык-

посредник, что позиционировало украинскую литературу как часть 

русскоязычного культурного пространства. В ФРГ украинско-немецкий перевод 

обеспечивала почти единолично переводчик и литературовед А.-Г. Горбач, 

конкурирующая с пятьюдесятью переводчиками ГДР.  

 Личность А.-Г. Горбач определяем как двуязычную координативного типа, 

поликультурную и полифункциональную, как типичный образ переводчика первых 

трех периодов, переводившего с родного языка на второй и бравшего на себя 

дополнительные функции по представлению родной литературы за рубежом 

(издатель, литературовед, критик, популяризатор) ввиду осознания важности 

политической активности культурного деятеля безгосударственной нации.  

 Выделены типичные черты такого переводчика: к языковой и культурной 

асимметрии переводчик с родного языка подходит со стремлением передать все 

своеобразие оригинала, особенно образов и стиля, но элиминировать формальные 

маркеры "чужого", что проявляется в экспликациях, нейтрализации определенного 

количества чужих лингвокультурем, в передачи стиха с рифмой белым стихом, 

дефразеологизации. В то же время литературоведческая, издательская и 

популяризаторская деятельность переводчика направлены на преодоление 

чуждости посредством объяснений, комментариев, научных и научно-популярных 

публикаций, сопровождающих и дополняющих перевод и обеспечивающих ему 

путь к читателям.  

 Четвертый период украинско-немецкого художественного перевода (с 

начала ХХІ века) свидетельствует о возобновлении интереса к украинской 

литературе. В этот период типичным представителем украинско-немецкого 

переводческого поля становится носитель немецкого языка, свободно говорящий 

на украинском языке, поликультурная личность координативного типа, активно 

участвующая в репрезентации украинской культуры. Рост количества переводов, 
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регулярная совместная работа с авторами и редактором, унификация стратегий 

свидетельствует о формировании переводческого канона.  

 Ключевые слова: украинско-немецкий художественный перевод, личность 

переводчика, переводческое поле, социокультурный контекст перевода, 

литературные отношения, стиль, чужое в переводе, переводческая стратегия, 

рецепция украинской литературы. 
 

ABSTRACT 

Ivanytska M. L. The Personal Dimension in the History of Ukrainian-German 

Literary Translation (from the mid ХІХ to the beginning of the XXI century). – 

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 presents a comprehensive theory of sociocultural correlation between the 

translator’s personality and evolution of Ukrainian-German literary translation in the last 

170 years. The history of Ukrainian-German literary translation is analyzed from the 

standpoint of its being a representation of Ukrainian culture in the German-speaking 

cultural space. The concept of the Ukrainian-German translation field is introduced to 

denote a socio-cultural space at the intersection of the respective literary polysystems.  

The thesis discusses the four stages in the field’s development that differ in the functions 

of translators and conditions of their activity and also reveals the process of translation 

canon formation. The study highlights the role of the translator’s personality in the 

history of Ukrainian-German literary relations and the creation of the image of Ukraine 

and its literature in German-speaking countries. 

German translations from Ukrainian performed by  F. Bodenstedt, A.-Sch. Wutzki, 

G. Specht, I. Franko, O. Kobyljanska, W. Horoschowski, O. Hryzaj, F. Wolf, 

O. Burghardt, W. Deržawin, G. Koch, A.-H. Horbatsch, I. Kolinko and O. Kolinko, 

J. Gruber, A. Woldan, S. Stöhr, C. Dathe are analyzed to identify translation strategies 

employed, as well as to specify the role of translators as sociocultural mediators. The 

thesis outlines the limits of the acceptability of “otherness” in German translations of 

Ukrainian literature, describes translation strategies aimed at overcoming “otherness”, 

and also determines the translators influence on the reception of Ukrainian Literature in 

the German-speaking cultural space. 

Keywords: Ukrainian-German literary translation, translator’s individuality, 

translation field, socio-cultural context of translation, literary relations, style, “otherness”  

in translation, translation strategy, reception of Ukrainian literature. 

 

 

 

 

 

 


