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ВСТУП  

Переклад української художньої прози такими європейськими мовами як 

англійська, німецька та іспанська посідає чільне місце у творенні потенціалу 

можливостей інтеграції української культури до глобального західно -європейсько-

домінантного макро-контексту. Порівняно з дослідженнями україномовних перекладів 

перлин світової літератури, перекладові українського художнього слова присвячено 

мало уваги в студіях українських перекладознавців. Зокрема не висвітленою 

залишається бінарність перекладу української літератури, а саме наявність непрямих 

(поряд з прямими) її перекладів. 

Актуальність теми. Актуальність цієї роботи зумовлено відсутністю в Україні 

систематичної критики художнього перекладу, практичним та теоретичним інтересом 

до труднощів перекладу художнього тексту, до яких належить не лише збереження 

форми і змісту, а й здатність перекладача до розуміння та відтворення  стилю 

письменника, а також кореляції непрямого перекладу з прямим перекладом та їхньої 

спільної співвіднесеності з проблемою відтворення ідіостилю автора.  

У представленому дисертаційному дослідженні вперше в українському 

перекладознавстві розглянуто та комплексно проаналізовано питання бінарності 

перекладу української літератури та розкрито суть, значення й імплікації непрямого 

перекладу, себто перекладу через посередництво третьої мови/ тексту-перекладу.   

Непрямий переклад як явище, попри свою давню історію та чисельні приклади 

як з минулого, так і сьогодення, майже відсутній в академічних розвідках світових 

перекладознавців. Відтак і метамова за цією темою не встановлена остаточно і є 

суперечливою (хоча наразі більшість перекладознавців узгодила використання терміну 

“непрямий” переклад на позначення цього явища). Головною причиною цієї прогалини 

у світовій теорії перекладу є енігматична природа непрямого перекладу, що ускладнює 

або унеможливлює встановлення повноцінної текстової основи (встановлення всіх 

ланок процесу створення перекладу через посередництво) для його достеменного 

дослідження. Воліємо зазначити, що в ілюстративному матеріалі цього дисертаційного 



дослідження не бракує жодної ланки непрямого перекладу, адже над встановленням 

кожної з них було здійснено тривалу пошукову, аналітичну, комплексну роботу. 

Художній текст розглядається як багатоярусне утворення, до складу якого входять як 

етнокультурні елементи, так і елементи авторського (зумовленого колективним) 

світобачення, яке моделюється засобами художнього твору.  

Актуальність цього дослідження підсилюється потребою напрацювання 

необхідної теоретико-методологічної та практичної бази знань, які б сприяли 

вирішенню проблеми неповноцінного представлення українського художнього слова 

на іноземному літературному ринку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації 

відповідає профілю досліджень, які здійснюються на кафедрі теорії та практики 

перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, науковим пріоритетом якої є вивчення 

методології перекладу з огляду на жанрово-стилістичну диференціацію  перекладного 

матеріалу, розробка та практичне впровадження сучасного теоретичного 

інструментарію. Дисертаційна робота виконана в рамках планової теми вищезазначеної 

кафедри (спеціальність 10.02.16) та наукової теми, що розробляється в Інституті 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність” (номер державної реєстрації 11 

БФ 044-01). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 23 грудня 2013 року 

(протокол №5). 

Мета дисертації: дослідити феномен бінарності перекладу української  

художньої прози такими європейськими мовами, як англійська, німецька та іспанська з 

позицій соціологічного, комплексно-наративного та пост-перекладознавчого підходів 

до перекладу, визначити можливості редукції цієї бінарності та дослідити такий її 

аспект як особливості опосередкованих цільових текстів та їхня відмінність від 

безпосередніх перекладів. 



Для реалізації даної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– дослідити кореляцію прямих та непрямих перекладів української художньої 

прози з відтворенням ідіостильових та національно-специфічних рис, притаманних їх 

оригіналам; 

– встановити чинники, причини та імплікації непрямого перекладу, зокрема 

його вплив на формування іміджу української літератури закордоном; 

– розмежувати та розглянути функціонування прямих перекладів творів 

українських письменників у діахронії, порівняти status quo української перекладної 

літератури ХІХ-ХХ ст. та сучасної української літератури; 

– зіставний аналіз оригінальних та перекладних текстів, функціонування 

лексико-стилістичних домінант у кожному з них і розгляд закономірностей, 

особливостей та можливостей їхнього відтворення (використаних і не використаних 

перекладачами); 

– визначити адекватність  прямих та непрямих перекладів з погляду відтворення  

лексико-стилістичних домінант як найважливіших складників ідіостилів письменників; 

– визначити можливості редукції бінарності перекладу українського 

художнього слова, зважаючи на особливості західноєвропейської традиції перекладу; 

– узагальнити результати аналізу теоретико-методологічних джерел та 

ілюстративних матеріалів з позицій соціологічного підходу (виокремлення ролі 

перекладача, встановлення його відповідальності), комплексно-наративного (аспекти 

ренарації, впливи фреймування, паратекстів тощо) та пост-перекладознавства (чинник 

периферійності або меншої поширеності української мови/ літератури та перспективи 

його подолання); 

– запропонувати своє бачення можливих варіантів розвитку перекладацької 

справи у напрямі українсько-європейських культурних обмінів (література за 

посередництва перекладів) з урахуванням ситуації на міжнародному літературному 

ринку. 



Мета і завдання дослідження сформульовані у відповідності з ключовими 

позиціями теоретико-методологічної бази дисертації, заснованої на працях таких 

відомих українських перекладознавців, як В. Коптілов, М. Рильський, Р. Зорівчак,  В. 

Карабан, Л. Коломієць, О. Чередниченко, Т. Кияк, О. Ребрій, М. Іваницька, іноземних 

теоретиків перекладу – Я. Рецкер, С. Влахов і С. Флорін, Ю. Найда,         Р. Якобсон, М. 

Бейкер, Е. Честерман, Е. Пім, Л. Венуті, К. Доллеруп, І. Гамб’є,              Т. Германс, Г. 

Кіттель, К. Райс, Г. Співак, М. Роуз та ін.  Питання української літератури в перекладі 

розглядалося такими дослідниками, як Р. Зорівчак (реалії, фразеологічні одиниці в 

англійському перекладі), Л. Коломієць (проблематика перекладу української 

літератури англійською мовою), В. Радчук (проблема вірності  художнього   

перекладу),  В. Мірошниченко   (відтворення   авторської   концепції),       

А. Шелудько (труднощі словотвірного характеру), М. Іваницька (проблематика 

українсько-німецького перекладу), Н. Романюга [57], Є. Ангерчік [2] та ін. Питання 

непрямого перекладу у світовій академічній літературі розробляють такі дослідники, як 

М. Рінгмар (причини та проблеми сучасного непрямого перекладу, непрямий переклад 

літератури скандинавськими мовами), К. Доллеруп (витоки непрямого перекладу),  Д. 

Беллос  (непрямий  переклад  та  ставлення  до  нього  письменників),  

М. Ортхофер (непрямий переклад як поширена тенденція англомовного та 

німецькомовного літературних ринків), І. Гамб’є (здобутки непрямого перекладу),   Я. 

Спірк (непрямі переклади та цензура у чесько-португальському літературному обміні) 

та ін. Отже, вважаємо, що питання дуалізму видів перекладу української літератури, 

зокрема непрямого перекладу української прози та взаємозв’язку перекладацького 

диспаритету з проблемою відтворення ідіостилю автора не є дослідженими.  

Об’єктом дослідження є бінарність перекладу української художньої  прози як 

наслідок перекладацького диспаритету. 

Предметом дослідження виступає специфіка відтворення особливостей 

оригіналу, зокрема й авторського ідіостилю, у прямих і непрямих перекладах та її 



кореляція з роллю перекладача, зокрема з впливом чинників відповідальності, етики та 

мотивації на процес та результат перекладу. 

Матеріалом дослідження є такі твори української літератури та їхні переклади: 

повість “Boa Constrictor” І. Франка та її прямий російськомовний (перекл. А. Дейча) і 

непрямий англомовний (перекл. Ф. Соласко) переклади, повість “Захар Беркут” І. 

Франка та її прямий російськомовний (перекл. П. Карабан) і непрямий німецькомовний 

(перекл. М. Борк) переклади, драма “Украдене щастя” І. Франка та її прямі 

російськомовні (перекл. В. Радиеця, А. Дейча) і непрямий іспаномовний (перекл. Х. 

Лопез Ганівет) переклади, роман “Собор” О. Гончара та його прямий німецькомовний 

(перекл. Е. Коттмейер та І. Костецький) переклад, роман “Тигролови” І. Багряного та 

його прямий англомовний (перекл. Ю. Луцький) і непрямий німецькомовний (перекл. 

М. фон Кес) переклади, новели “Побожна”, “Новина”, “Камінний хрест” В. Стефаника 

та їхні англомовні переклади (Д. Струка та Ю. Тарнавського), оповідання “Розмова” 

Лесі Українки та його англомовний переклад (П. Канді), акварель “На камені” й 

оповідання “Сміх” М. Коцюбинського та    їхні    англомовні     переклади (відповідно    

П. Килини   та   Ю. Тарнавського,    

А. Микитяка), оповідання “Чорна підкова”, “Весілля Опанаса Крокви”, “Думка про 

Діда” В. Симоненко та їх англомовні переклади (А. М. Фр.-Чировський), оповідання 

“Русалка” братів Капранових та його німецькомовний переклад (А.-Г. Горбач), роман 

“Депеш Мод” С. Жадана та його англомовний переклад (М. Шкандрія), роман 

“Дванадцять обручів” Ю. Андруховича та його німецькомовний переклад (С. Штьор). 

Загалом опрацьовано приблизно 10000 сторінок матеріалу. Зокрема, до джерел 

ілюстративного матеріалу були включені й проміжні переклади, себто переклади-

посередники, виявлення яких є безумовно цінним, зважаючи на твердження тих 

перекладознавців, які розглядали тему непрямого перекладу (наприклад, Я. Спірк), про 

неможливість, а відтак і надлишковість встановлення всієї текстової основи під час 

дослідження перекладу через третю мову. Не погоджуємося з другою частиною цього 

твердження (про надлишковість) і пропонуємо при розгляді прикладів непрямого 



перекладу винятково повні текстові основи: оригінал, переклад-посередник, (не-) 

остаточний непрямий переклад. Вважаємо, що це є передумовою виконання 

поставлених нами завдань. 

Методи дослідження. У дисертації було використано, крім власного 

перекладацького досвіду, такі вузькопрофільні методи: контекстуальний аналіз  

оригіналів (творів майстрів української прози) з метою  визначення головних 

особливостей  ідіостилів письменників  та їхнього функціонального значення у творах, 

комплексний компаративний перекладознавчий аналіз, який синтезує методи 

зіставного, контекстуального, компонентного, аналітико-оцінкового та 

лінгвостилістичного аналізу текстів оригіналів і їх прямих та непрямих перекладів. У 

дослідженні також використано філософський метод – герменевтичний (тлумачення 

текстів). З-поміж загальнонаукових методів використано: аналітичний (досліджено 

різні підходи до перекладознавства), узагальнення (на окремих прикладах), описовий 

(для виявлення перекладацьких труднощів і способів їх  подолання  цільовою мовою) 

та гіпотетичний метод для обґрунтування можливих об’єктивних факторів впливу на 

процес здійснення прямого, а потім непрямого перекладу, пошуку перекладачами 

способів (вдалих/ невдалих) подолання труднощів інтерпретації тих чи інших лексико-

стилістичних елементів тексту оригіналу чи тексту перекладу (при непрямому 

перекладі). 

Наукова новизна одержаних результатів. У рамках здійсненого дослідження 

було вперше: 

 – у контексті перекладознавчого аналізу комплексно проаналізовано та 

систематизовано непрямий переклад української художньої прози та його кореляцію зі 

звичайним, себто прямим перекладом; 

 – встановлено причину бінарності перекладу української літератури та 

розроблено концепт перекладацького диспаритету як еманації непрямого перекладу та 

решти негативних корелятів перекладу українського художнього слова іншими 

європейськими (глобальними) мовами; 



 – розглянуто status quo перекладів української літератури ХІХ-ХХ ст. та 

сучасної української літератури з позицій соціологічного (інтеркультурний простір 

перекладача, його етика, відповідальність тощо), комплексно-наративного 

(фреймування та ренарація) та пост-перекладознавчого (проблема периферійності, 

пост-колоніальний контекст, гібридність) підходів до перекладознавства; 

– запропоновано інструмент подолання перекладацького диспаритету, а відтак і 

альтернативу непрямому перекладу. 

Наукова новизна отриманих результатів відбита у таких положеннях, що 

виносяться на захист: 

1. Дослідження українсько-англійських, -німецьких чи –іспанських перекладів 

минулого століття та сьогодення має враховувати існування як прямих, так і непрямих 

перекладів. Врахування цього факту вимагає здійснення порівняльного аналізу 

оригіналів та їхніх прямих і непрямих версій на всіх рівнях текстової основи з метою 

чіткого встановлення тексту-посередника. 

2. Головним чинником непрямого перекладу є перекладацький диспаритет, який 

полягає у нерівності обмежень перекладачів з менш поширених мов, себто вимог до 

іхнього телосу, відповідальності у ситуації перекладу ВГОРУ, за термінологією Д. 

Беллоса, або перекладу з так званих периферійних мов. В умовах сучасної глобалізації 

побутує думка, що порівняно з англійською мовою кожна інша є периферійною. Таке 

твердження вважаємо хибним з погляду потенційних шляхів подолання 

перекладацького диспаритету у відтворенні української прози. 

3. Наслідком перекладацького диспаритету є урівнювання (егалітаризм) 

прямого та непрямого перекладу, оскільки апріорна нерівність, покладена в його 

основу, зумовлює цілу низку відхилень у будь-якому тексті перекладу, незалежно від 

того, чи йдеться про проміжний, чи про остаточний текст перекладу. 

4. Головними чинниками непрямого перекладу є відсутність перекладачів зі 

знанням мови оригіналу, їхні особисті настанови, політика літературних ринків інших 

держав, несприйняття міжнародною спільнотою перекладу на нерідну мову, тощо. 



5. Непрямий переклад не завжди призводить до спотворення ідіостилю автора 

та функцій оригіналу в перекладі. Це переважно спостерігається у випадках 

англомовного посередництва у передаванні українського художнього тексту 

зарубіжній аудиторії завдяки відсутності чинника цензури. При російськомовному 

посередництві наслідки перекладу переважно є негативними.   

6. Канонічні твори української літератури (І. Франка, В. Стефаника, Лесі 

Українки та ін.), незалежно від виду їхнього перекладу (прояв егалітаризму як наслідку 

перекладацького диспаритету), з огляду на численні лексико-семантичні та 

ідіостильові втрати, потребують нових перекладів. 

7. Поява нових прямих перекладів канонічних творів української літератури 

сприятиме успішному входженню українського пострадянського художнього дискурсу 

(Ю. Андрухович, С. Жадан, Т. Прохасько та ін.) з притаманними йому гібридністю та 

комплексом приниженого до глобального європейського літературного контексту. 

8. Для перекладів українського художнього слова Україна має залучати 

природних білінгвів, себто людей, які володіють обома мовами (оригіналу та цільового 

тексту) – українською та другою мовою (англійською, французькою, німецькою і т. д.) 

– на рівні рідної. Для цього варто запозичити досвід таких країн, як Японія, і створити 

умови для заохочення перекладачів з української (гранти, обмінні програми, 

перекладацькі школи, нагороди тощо). Мова не тільки про фінансовий капітал, за 

термінологією   П. Бурдьє, а й про символічний (визнання) та соціальний. Збільшення 

кількості перекладів з української мови сприятиме популяризації українських 

письменників та їхніх творів, а відтак інтерес до української культури та мови 

зростатиме. Вона перестане бути "периферійною". У цьому вбачаємо можливий 

інструмент подолання перекладацького диспаритету, усунення бінарності видів 

перекладу, а відтак і могутню інвестицію у майбутнє, в якому переклад з української 

мови рідною мовою (М 1 переклад) стане престижним та прецедентним у всьому світі.  

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

розроблені у ньому теорії бінарності та концепти перекладацького диспаритету 



перекладу української художньої прози є внеском до загальної теорії перекладу. 

Використання висновків цієї дисертаційної роботи сприяє уточненню та вирішенню 

дискусійних моментів перекладацьких теорій, присвячених дослідженню понять 

“непрямий переклад” та “перекладач.” Крім того, завдяки розгляду особливостей 

перекладу української художньої прози ця робота вносить нові аналітичні знання у 

сферу перекладу українських художніх текстів. Результати здійсненого дослідження 

поглиблюють розуміння “непрямого перекладу” та розкривають специфіку його 

малодослідженості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

напрацьований у цій дисертації теоретично-методологічний та практично-

перекладацький матеріал може використовуватися безпосередньо в перекладацькій 

діяльності, а також у навчальному процесі: у таких нормативних курсах, як “Теорія та 

практика перекладу”, “Порівняльна стилістика”, а також у спецкурсах “Жанрові теорії 

перекладу”, “Інтерпретація тексту”, “Семантико-стилістичні проблеми перекладу 

текстів різних жанрів”. 

Особистий внесок здобувача. Головні результати дисертаційної роботи 

отримані автором самостійно. Здійснено розслідувально-пошукову роботу з метою 

встановлення повноцінної текстової основи дослідження (віднайдення текстів-

посередників). Розроблено концепт перекладацького диспаритету при перекладах 

української художньої прози. 

Апробація дослідження. Основні теоретичні положення й висновки дисертації   

було апробовано  на ХХІ Міжнародній науковій конференції “Мова і Культура” імені 

проф. Сергія Бураго (Київ, 2013), Міжнародній науковій конференції “Мови та 

літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність” (Київ, 2013), 

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

художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій” (Київ, 2013), 

Міжнародній науковій конференції “Етнознакові функції культури: мова, література, 

фольклор” (Київ, 2013), Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 



учених “Філологічна наука в інформаційному суспільстві” (Київ, 2014), ХXІІ 

Міжнародній науковій конференції  “Мова і культура” імені проф. Сергія Бураго (Київ, 

2014), Міжнародній науковій конференції “Сучасна філологія: парадигми, напрямки, 

проблеми” (Київ, 2014), конференції за участі молодих учених “Дух нового часу у 

дзеркалі слова і тексту” (Київ, 2015), Міжнародній науковій конференції “Сучасна 

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

наукових читаннях за участі молодих учених “Мова і література в глобальному і 

локальному медіапросторі” (Київ, 2016). Результати досліджень явища непрямого 

перекладу також було включено у зміст наукової роботи до серії праць “Українська 

проза в англомовних перекладах: особливості відтворення ідіостилю письменника” 

(Розділ 7. “Роман Івана Багряного “Тигролови” у перекладах іншими мовами”), які 

було удостоєно Премією Національної Академії Наук України для Студентів Вищих 

Навчальних Закладів від 15.03.2013. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 12 

одноосібних статтях, 11 з яких опубліковані у фахових виданнях України,   

акредитованих ДАК МОН України, а одна стаття опублікована у закордонному 

виданні, внесеному до міжнародних науковометричних баз. 

Структура роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, одного 

теоретичного та двох практичних розділів, висновків, списку використаних джерел та 

списку ілюстративних матеріалів (245 позицій загалом), а також шести додатків (А-І). 

Обсяг дисертації становить 223 сторінки, із них 179 – сторінки основного тексту. 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ І. БІНАРНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ: 

ПРЯМИЙ ТА НЕПРЯМИЙ ПЕРЕКЛАД 

1.1. Непрямий переклад: посередництво поза межами минулого й майбутнього 

Хто нехтує вже зробленим в ім’я того, що ще має бути зробленим, радше знайде свою 

загибель, а не порятунок.  

Н. Макіавеллі, (“Державець”, гл. XV) 

 

Метафоризація перекладу як явища і як процесу є досить поширеною 

тенденцією. Домінантним образом, безперечно, є “міст” між культурами, мовами і т. 

ін., себто, концепт “поєднання”. Позаяк віковічна історія людства, його думки та 

літератури лише потверджують правдивість такого образу порівняння, ретельніший 

аналіз перекладу і його механізмів, а головне, наслідків дає змогу переконатися у дещо 

спрощеному і часто навіть хибному уявленні про переклад.  

Адже так само як незаперечним є існування у світі протилежностей – дня і ночі, 

світла й темряви – безперечною є й двоїста природа перекладу. Він може творити 

добро, виконуючи вже згадану функцію поєднання різних культур, світобачень і світів, 

або ж закладати підмурівок зла, зумисно чи випадково сприяючи конфлікту. Недарма 

мову перекладу називають “третім кодом”, бажаючи тим самим відзначити її 

відмінність від цільової мови, певну вторинність, недосконалість її природи. 

Британський перекладач Д. Беллос вважає, що “перекладачі – творці стандартної 

форми мови, котрою користуються самі” [81, c. 201]. Німецька перекладачка, 

мовознавець та перекладознавець Дж. Хаус, дотримуючись інтегрувального погляду на 

мову й культуру (як і В. Коллер, Р. Штайнер), висловлює переконання, що “переклад є 

міжкультурним спілкуванням, окремим типом соціокультурної практики та мовною 

процедурою водночас” [90, c. 8]. Д. Беллос вважає анізоморфізм мов тим чинником, 

який уможливлює переклад, дає йому змогу “розкривати таємницю слів та їх значень” 

[82, c. 82]. Суголосним йому є переконання іншого британця – письменника й 

перекладача Т. Паркса, котрий стверджує, що “переклад є героїчною напівмірою, 

дослідженням різниці між двома мовами” [149, c. 106]. “Різниця” постає ключовим 



поняттям перекладу, адже саме вона  встановлює  його  межі. “Перекладачі,  а  відтак  

переклади, – за  твердженням  

М. Роуз, – є посередниками…вони не лише долають межі, а й водночас встановлюють 

та руйнують їх” [167, c. 13]. Щоправда, іноді не дуже вдало. Саме в таких випадках 

знаходить свій вияв друга сторона “медалі/перекладу”, котра здатна породжувати зло. 

Адже переклад владний як піднести оригінал до вершин, так і зневажити його, не 

відтворивши  мистецької вартості чи спотворивши зміст, притаманний оригіналу. 

Зазвичай, подібні “злочини” приписують неналежній компетентності перекладачів, 

наслідком якої і є неякісний переклад. Не можна не погодитися із заувагою 

українського перекладознавця Л. Коломієць, що “жоден переклад не є остаточним” [25, 

c. 123], а відтак цілком легітимним є рішення щодо вилучення таких перекладів з 

ужитку, створюючи нові – значно якісніші. Особливо це стосується непрямих 

перекладів, себто перекладів, здійснених через третю мову. 

Таким чином, у нашому дослідженні розглянемо іншу важливу бінарність 

перекладу, притаманну саме відтворенню українського художнього слова – види 

прямого та непрямого перекладу. У нашому дослідженні ми послуговуємося терміном 

види перекладу, спираючись на рекомендацію відомого українського перекладознавця 

В. Карабана, котрий вважає, що переклади можна класифікувати не тільки за кінцевим 

продуктом перекладу (переспів, травесті тощо), а й за характером вихідного тексту 

(оригінал чи переклад).    

Перекладу через третю мову приділяється, на жаль, дуже мало уваги  як у досить 

давніх, так і в сучасних перекладознавчих дослідженнях. Чеський перекладознавець Я. 

Спірк вважає за можливу причину цього “складнощі з встановленням відповідної 

текстової бази” [172, с. 143]. Аналізуючи сучасний стан непрямого перекладу, Г. Пієта 

та А. Роза зазначають, що він “лишається одним з найменш досліджених явищ у 

перекладознавстві на сьогодні” [151, c. 1]. Можливо, тим і зумовлений брак консенсусу 

щодо метамови чи “фахової мови” [21, c. 138] на цю тему. Згадані Г. Пієта та А. Роза 

разом з докторантом Лундського університету і найзавзятішим дослідником явища 



перекладу через третю мову М. Рінгмаром, пропонують термін непрямий переклад 

(indirect translation). Тоді як Е. Гатт, намагаючись створити єдину теорію 

функціонування перекладу на основі теорії релевантності (Д.  Спербера та Д. Вілсона, 

1986), розрізняє прямий (direct) переклад як такий, що є “цілковито подібний у 

тлумаченні до оригіналу” та непрямий (indirect), який “зберігає лише адекватну 

схожість з оригіналом у релевантних аспектах”   [116,  c. 20].   К. Донг   у  статті,  

присвяченій   аналізу   запропонованої  

Е. Гаттом класифікації, називає прямий та непрямий переклад “перекладацькими 

стратегіями”, вибір яких залежить від рішення перекладача про потребу чи її брак 

експлікувати у перекладі (непрямий переклад) авторські імплікації оригіналу [104,    c. 

43]. Таким чином Е. Гатт та К. Донг розуміють, використовують цей термін у 

подібному значенні до того, в якому його вживали Ж-П. Віне і Ж. Дарбельне, 

протиставляючи буквальному (literal) перекладу. На їхню думку, перекладачеві слід 

звертатися до непрямого (oblique) перекладу тоді, коли буквальний неможливий [144, 

c. 57], а “роль перекладача полягає саме в тому, щоб обрати з-поміж прийнятних 

варіантів найліпший для вираження тонкощів повідомлення” [189, c. 30].  

Тож бачимо, що в інтерпретації Ж-П. Віне та Ж. Дарбельне, а також Е. Гатта з    

К. Донгом термін непрямий переклад має значення, цілком недотичне до перекладу 

через третю мову. Але це не означає, що такий термін не підходить для позначення 

згаданого явища. Це потверджує М. Рінгмар, наводячи у своїй доповіді, присвяченій 

перекладові через третю мову (“Roundabout Routes”. Some remarks on indirect 

translations”), таблицю кількісних показників вживання (hits) різних термінів на 

позначення явища перекладу через третю мову такими відомими теоретиками 

перекладу, як Г. Турі та Г. Кіттель [166, c. 2]. Ці дані, як зазначає автор, взяті з 

бібліографії (“Translation Studies Bibliography” – TSB) незалежного нідерландського  

видавництва “John Benjamins” за листопад 2006 року. Ми пропонуємо згадану таблицю 

(див. табл.1.1.) з додаванням нашого перекладу англійськомовних та німецькомовних 

термінів
 
(у стовпчику “Термін”), вдаючись до непрямого перекладу, адже  М. Рінгмар 



зазначив, що він переклав два терміни зі шведської англійською, зокрема шведських 

теоретиків перекладу Б. Едстрьома та І. Ліндквіста:                                                                                                     

                                                                                               Таблиця 1.1. 

Термін Term Used by i.a. Hits in TSB 

непрямий 

переклад 

indirect translation Toury (1995) 13 

реле-переклад relay translation Dollerup (2000) 6 

ланцюжковий 

переклад 

chain translation Ingo (1991) 1 

подвійний 

переклад 

double translation Edström (1991) 2 

вторинний 

переклад 

secondary 

translation 

Lindqvist (2002) 2 

наступний 

переклад 

Weiterübersetzung von Stackelberg 

(1984) 

0 

переклад через 

посередника 

Ü. aus zweiter 

Hand 

von Stackelberg 

(1984) 

1 

опосередкований 

переклад 

mediated 

translation 

Kittel (1991), 

Toury (1995) 

1 

повторний 

переклад 

retranslation/ 

retraduction 
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Як видно з табл.1.1. термін непрямий переклад (indirect translation) найчастіше, 

після терміна повторний переклад (retranslation), вживається у перекладознавчій 

літературі на позначення явища перекладу через третю мову. Зі свого боку, воліємо 



додати, що іншим досить поширеним терміном є метафора троюрідний переклад 

(“twice-removed” translation). Саме так називає англійський перекладач Д. Беллос свої 

англомовні переклади албанського письменника І. Кадаре, здійснені з франкомовних 

[82], не відмовляючись однак і від терміну повторний переклад (retranslation), яким він 

послуговується як синонімом до троюрідного перекладу у своїй книзі “Is that a Fish in 

Your Ear?” [71, c. 176]. Однак згаданий термін (повторний переклад – retranslation) 

може викликати плутанину значень. За твердженням М. Рінгмара, англомовний 

(retranslation) та франкомовний (retraduction) терміни, які інколи вживаються на 

позначення непрямого перекладу, є щонайменш відповідними, адже вони більше 

“викликають асоціацію з “новим перекладом” на цільову мову при існуванні однієї чи 

більше версій перекладу того ж оригіналу” [166, c. 2] Перекладознавець та професор 

університету Сан-Паулу Дж. Мілтон вживає цей термін саме в значенні “нового чи 

оновленого перекладу” [142, с. 10].  У тому ж значенні ним послуговуються й фінські 

перекладознавці К. Коскінен та О. Палопоскі [134, c. 294]. 

Термін троюрідний переклад вживає і засновник та головний редактор 

популярного американського літературознавчого сайту “the complete review” (назва 

сайту зазвичай постає з маленької літери курсивом. У 2005 році сайт ввійшов до 

переліку 50-ти Найдивовижніших веб-сайтів (50 Coolest Websites) за версією журналу 

“Time” [97]) М. Ортхофер, називаючи англомовні переклади через третю мову 

“огидною практикою та перекладом з других рук” [148]. Відомий російський іспаніст 

та перекладознавець Ю. Оболенская, висвітлюючи непрямі переклади російської 

художньої літератури на іспанську мову, також звертається до метафори – подвійне 

відображення (двойное отражение) [43, c. 4]. Тож з огляду на брак остаточно 

встановленої метамови полеміка стосовно виокремлення  єдиного терміна триває. 

Данський перекладознавець К. Доллеруп у низці статей на тему перекладу, в якому 

задіяні три мови, зазначає, що існує різниця між непрямим перекладом (indirect 

translation) та реле-перекладом (relay translation). Вона полягає в тому, що “непрямий 

переклад – це процес, який охоплює проміжний (intermediate) переклад, а відтак 



включає три мови. Такий проміжний переклад не розрахований на аудиторію й існує 

лише для передання повідомлення з однієї мови в іншу, тоді як “реле-переклад 

ґрунтується на перекладі, що розрахований на носіїв першої цільової мови” [102, c. 3]. 

М. Рінгмар не погоджується зі своїм данським колегою, зазначаючи, що “ідея 

Доллерупа ґрунтується на усному перекладі, в якому непрямий переклад (відсутність 

аудиторії для проміжного тексту) може бути частим явищем” [166, c. 2]. Британський 

перекладознавець Дж.Ст. Андре саме в такому контексті використовує термін реле-

переклад, стверджуючи, що сам термін поширюється як на письмовий так і на усний 

переклад, але водночас зазначаючи, що найбільш поширеним реле-переклад є у 

перекладі на конференціях (себто усному) [174, c. 231]. Однак,  “у літературних 

перекладах подібне (проміжний текст не має аудиторії) трапляється надзвичайно рідко 

і тому пропозиція Доллерупа втрачає свою слушність” [166, c. 2]. Коли таке все ж таки 

трапляється у письмовому (художньому/ поетичному) перекладі, мова йде вже про 

переклад зі шпаргалки (crib translation), який, за твердженням П. Флінна, спричинений 

незнанням або недостатнім володінням перекладача мовою оригіналу, однак про факт 

такого перекладу читач не в змозі дізнатися, бо перекладач, зазвичай, вказує на 

винятково своє авторство перекладу [107, с. 16].  Саме такий вид перекладу міцно 

закріплений у британській перекладацькій традиції. Р. Еліс та Л. Оклі-Браун 

стверджують, що особливо часто до перекладу зі шпаргалки зверталися за умови 

нещодавньої появи матеріалу для перекладу чи/ або якщо текст був написаний 

“незнайомою” мовою [105, с. 345]. За таких обставин текст оригіналу ставав подібним 

до першого кроку у процесі текстових трансформацій, але втрачав статус 

авторитетного першоджерела.  

Як один з поширених прикладів непрямого перекладу, К. Доллеруп наводить 

судовий “у ситуаціях, коли дві сторони мають спілкуватися за допомогою третього 

проміжного тексту, що не має законної аудиторії” [102, c. 3]. Крім того, М. Рінгмар 

пропонує ще один значущий аргумент на захист терміна непрямий переклад: “Його 

легко відтворити різними мовами (франц. traduction indirecte) і він має очевидний 



антонім – прямий переклад” [166, c. 3]. Оскільки у нашому дослідженні ми розглядаємо 

явище перекладу через третю мову у художньому перекладі, вважаємо аргументацію 

М. Рінгмара слушною, а кількісні показники в табл.1.1. більш ніж красномовними. 

Тому з метою уникнути плутанини надалі послуговуватимемося терміном непрямий 

переклад. 

За визначенням Г. Кіттеля та А. Франка “непрямий переклад – це будь-який 

переклад, котрий ґрунтується на джерелі (чи джерелах), що саме по собі є перекладом   

на   мову, відмінну   від   мови   оригіналу  чи цільової мови” [132, c. 3].  

Я. Спірк називає його “загостреною формою “втрат перекладу” [172, c. 144]. Через 

складність виявлення та можливу низку як об’єктивних (Рекомендація ЮНЕСКО, 

пункт 14 (c): “як правило, переклад слід виконувати з оригіналу, виконання непрямого 

перекладу (використано термін retranslation (повторний переклад) для позначення 

непрямого перекладу) можливе тільки за умов необхідності”, Додаток Б.), так і 

суб’єктивних (політика видавництв тощо) причин, інтерес до явища непрямого 

перекладу, як зазначалося вище, завжди був незначний. Хоча, варто зауважити, що 

навіть у Рекомендації ЮНЕСКО стосовно Юридичного захисту перекладачів та 

перекладів і практичних способів покращення статусу перекладачів (1976 р.) [163] 

можна виявити завуальований дозвіл на здійснення непрямого перекладу. Адже, що 

означає “умова необхідності” у пункті 14 (c)? Крім того, у пункті 14 (d) зазначено, що 

“перекладач повинен, наскільки це можливо, перекладати своєю рідною мовою або 

мовою, якою він або вона володіє так само добре, як і рідною” (Додаток Б.). К. 

Вошборн вважає, що “автори документу не передбачили лазівку: перекладач повинен 

перекладати мовою, якою добре володіє, але від нього не вимагається володіння мовою 

джерела” [192, c. 610]. Цікавим є порівняння дослідниці [192, c. 610] вище зазначеного 

пункту Рекомендації ЮНЕСКО з деонтологічним кодексом Іспанської асоціації 

письменників, у якому зазначено, що “якщо переклад неможливо виконати з оригіналу 

і перекладач послуговується “перекладом-містком”, він/ вона повинен отримати дозвіл 

автора і додати посилання на перекладача, з роботи якого було зроблено переклад” 



(пункт 4, Додаток В.) [96]. Попри існування таких норм та кодексів, практика 

непрямого перекладу продовжує залишатися невизнаною, а відтак і малодослідженою. 

У 2008 році Дж.Ст. Андре відзначав наявність лише двох студій непрямого перекладу з 

початку двадцять першого століття: перша розглядає переклад Ібсена на китайську 

мову через посередництво англійської (Хі 2001), а друга – субтитрування данських 

фільмів мовою іврит також з англійською мовою у ролі посередника [174, c. 232]. Але 

упродовж останніх десяти років кількість публікацій (проте не монографій) на цю 

тематику зростає. Зокрема, у 2014 році з друку вийшла книга Я. Спірка, присвячена 

чесько-португальським перекладам, зробленим переважно через непрямий переклад 

[172]. 

Навіть у глобальній мережі Інтернет з’являються інформативні пости у розділах 

огляду літератури (здебільш англомовні сайти, як от вище згаданий “the complete 

review”), чи особистих блогах перекладачів та любителів літератури, котрі 

висвітлюють непрямий переклад як проблему або ж апелюють до читацької спільноти з 

метою визначити та вплинути її ставлення до цього явища. Незаперечним є твердження 

М. Рінгмара, що “досліджувати літературний обмін майже неможливо, особливо з 

погляду історії, не натрапивши на явище непрямого перекладу” [166, c. 4]. Адже, 

незважаючи на свою малодослідженість,  непрямий переклад не новий в історії 

літератури. Існує безліч прикладів, які можуть це засвідчити. Наприклад, Дж. Вікліф 

зробив переклад Біблії англійською мовою (1385 р.) з Вульґати, латинського перекладу 

Біблії з грецької та івриту (приблизно 405 р.), автором якого є Святий Ієронім. Історія 

перекладу Біблії англійською мовою загалом, за твердженням Р. Лая, “гостро 

розкриває еволюційну природу непрямого перекладу” [138, c. 709]. Для висвітлення 

своєї думки він посилається на версію Ковердейла (1537 р.), що містить вказівку на 

використання п’яти інших джерел – швейцарсько-німецької Біблії Цвінглі та Лео 

Джуди (1524-1529), німецької Біблії Лютера, латинської Біблії Пагнімеса (1528), 

Вульґати та Нового Завіта Тiндейла.  



Проте не тільки біблійний переклад є джерелом прецедентів непрямого 

перекладу як у Європі, так і за її межами. Наприкінці середньовіччя (приблизно XV ст.) 

Арагон та його каталонська мова відігравали роль посередника між італійською та 

кастильською культурами. У XVI ст. англійські перекладачі лицарських (віршованих) 

романів та новел Лорд Бернерс та Сер Томас Норс зверталися до франкомовних 

текстів, а не до іспанських оригіналів. У той час у британській перекладацькій традиції 

загалом привалював переклад через франкомовне посередництво. Саме так до рук 

англомовного читача доби пізнього Ренесансу потрапляли твори Демосфена, Плутарха, 

Гомера та ін. Відомим прикладом є переклад Плутархових “Життів” (1579 р.) Сером 

Томасом Норсом, який було здійснено з французького перекладу того ж твору Жака 

Аміота [105, с. 349]. Подібним чином пізніше при перекладі Сервантесового “Дон 

Кіхота” Томас Шелтон, Пітер Мотью та Тобайас Смоллет також послуговувалися 

франкомовним текстом-посередником. Величний політичний трактат самобутнього 

італійського мислителя та політичного діяча Нікколо Макіавеллі “Il Principe” 

(“Державець” 1532 р.) був перекладений англійською мовою безпосередньо з 

італійського тексту-джерела тільки у 1640 році Едвардом Дакре. До того часу він був 

доступний в англійському перекладі Саймона Патеріке (“The Prince,” 1620 р.), 

зробленому з ворожого оригіналу франкомовного тексту Джентіле “Анти-Макіавелі” 

(1576 р.) [105, с. 350], в якому перекладач засуджує ідеї управління висловлені 

Макіавеллі, проголошуючи їх аморальність. Король Англії Генріх VIII читав цей твір 

італійського мислителя в оригіналі, оскільки володів як французькою, так і італійською 

мовами, і, за свідченнями істориків, використовував поради мудрого італійця у своєму 

правлінні. Проте далеко не всі знали стільки іноземних мов, як великий англійський 

монарх, а відтак можна простежити причину сучасного негативного сприйняття всього, 

що пов’язано з іменем  Ніколло Макіавеллі у західному світі, яке франкомовне 

посередництво заплямувало “гріхом” аморальності та безпринципності ще у ХVI 

столітті. 



  Подібним чином “французька мова у XVII-XVIII ст. часто виступала 

посередником при передачі англійської літератури у німецьку літературну  систему” 

[113, c. 63]. Так, твори видатного англійського поета й драматурга В. Шекспіра, чия 

особливість, за визначенням Д. Крістала, полягає не в “кількості нових слів, які він 

уводив у вжиток, а в тому як він їх вживав” [99, c. 12], стали доступними на 

європейському континенті лише у 18 столітті завдяки перекладам французького 

філософа Вольтера у його “Філософських листах” (1726 р.) [187] та абата Прево. Саме 

франкомовні переклади творів Дж. Лока, А. Поупа, Дж. Еддісона, Д. Дефо,   Дж. 

Свіфта, С. Річардсона та Г. Філдінга слугували першоджерелами перекладів на 

німецьку мову [110, с. 415]. Пізніше французькі переклади виконували роль 

оригінальних текстів для ранніх іспанських видань (“Hamleto” 1772 р.) доки в 1838 

році не було здійснено прямий переклад “Макбета” з оригіналу італійською мовою (це 

був прозовий переклад, здійснений К. Рeсконі [140]). Франкомовне посередництво 

також слугувало джерелом для перекладу творів російської художньої літератури на 

англійську, іспанську, італійську та інші мови.  Так, наприклад,  Ю. Оболенская в 

історії перекладів російської літератури на іспанську мову виокремлює період з 

середини XIX століття по 20-30ті роки XX століття як період “непрямих перекладів”, 

переважно з французьких текстів [43, c. 5]. У період з 1880-1930 японська мова 

виступала реле-мовою при перекладі російської літератури на китайську мову. 

Цікавим є той факт, що французька мова продовжувала відігравати роль 

посередника й у 20 столітті. Наприклад, у малодосліджених чесько-португальських 

літературних взаєминах. Так, наприклад, знаковий та канонічний для чеської 

літератури роман Я. Гашека “Пригоди бравого вояка Швейка” був перекладений 

португальською (перекл. А. Кабрал, вид. 1961 р.) з його французького перекладу 

(перекл. Г. Горейші, вид. 1932 р.). Тоді як іспанською мовою роман побачив світ 

(перекл.   А.  Ханес)   завдяки   німецькомовному  перекладові,  що   його   виконала     

Г. Райнер.  



Вартим зауваги є й те, що часом причина використання проміжної версії тексту, 

себто реле-тексту, полягала не тільки в (не-) знанні мови оригіналу, а й в особистих  

уподобаннях   перекладача  художнього твору.  Принаймні, так  пояснює  

Р. Лай часте використання англійськими художніми перекладачами франкомовних 

перекладів   іспанських  новел та,  наприклад, роману   “Дон Кіхот” Сервантеса  [138,     

c. 708]. Тож бачимо, що особистісного чинника неможливо уникнути в аналізі 

кореляцій різних видів перекладу.       

Значущим є зв’язок непрямого перекладу з колоніалізмом та всіма його 

супровідними процесами і явищами. Він доволі часто слугував могутнім інструментом 

перетворень колоніальної свідомості, котрі ставили собі за мету колонізатори. Ці 

перетворення могли стосуватися як ідеологічних так і релігійних основ світобачення. 

Одним із прикладів є процес навернення до християнства плем’я Босаві, Папуа-Нова 

Гвінея у 1970-х роках. Для цієї мети місіонери використали Nupela Testamen – Новий 

Заповіт, перекладений на Ток Пісін (регіональну контактну мову) не з латини чи 

грецької мови, а зі спрощеного англомовного тексту під назвою “Американська Біблія 

добрих новин” (1966), головною цільовою аудиторією якої є діти та неосвічені дорослі 

[125, c. 191]. Відтак непрямий переклад слугував інструментом досягнення 

колоніальних цілей, а отже, виступав іманентним чинником та складником 

колоніалізму. 

Схожих прикладів чимало, але, що найважливіше, їхній діапазон не обмежується 

далеким минулим та середньовіччям, коли політичні та торгівельні зв’язки між 

країнами були детермінуючим чинником у налагодженні міжкультурних, а відтак і 

міжмовних зв’язків. Здавалося б, що сьогодні завдяки новітнім технологіям, ширшим 

освітнім можливостям та входженню в реальність поняття “світу, що звужується” 

(“shrinking world”) випадки непрямого перекладу мали би бути поодиноким явищем. 

Проте це не так. Існує безліч більш-менш сучасних прикладів непрямого англомовного 

перекладу.  



У статті-коментарі до свого непрямого англійськомовного перекладу роману 

албанського письменника І. Кадаре  англійський перекладач Д. Беллос щиро зізнається, 

що намарно намагався знайти людину зі знанням англійської та албанської мов задля 

допомоги у перекладі роману “Dosja H” (“The File on H”), що його йому довелося 

робити з французького перекладу. Підсумовуючи опис  своїх даремних пошуків 

(албанська мова вважається “рідкісною”), він зазначає: “Я сподіваюся, що одного дня 

перекладач художньої літератури з вільним володінням албанською мовою присвятить 

багато часу перекладу всього цього твору з самого початку” [82]. Він також висловлює 

своє переконання у недосконалості непрямого перекладу та водночас у його 

неминучості, якщо йдеться про “рідкісні” мови (брак албансько-англійських  

перекладачів   став   причиною   непрямих перекладів  творів    

 І. Кадаре). Ще одне підтвердження того – література скандинавських країн. Саме 

особлива ситуація з її перекладами на інші європейські мови спонукала докторанта 

Лундського університету зі спеціальності “Скандинавські мови” М. Рінгмара 

зацікавитися та глибше дослідити явище непрямого перекладу. Отже, 

найпоширенішою скандинавською мовою є шведська (належить до північно-

германської групи індоєвропейської мовної родини) із числом мовців близько 10 

мільйонів. Нею розмовляють у Швеції і в частині Фінляндії, в якій вона є другою 

офіційною мовою після фінської (належить до угро-фінських мов) із числом мовців 

близько 5 мільйонів. Ще одна скандинавська мова – данська –  є офіційною мовою 

Данії, а також однією з двох офіційних мов Гренландії (другою є гренландська мова), а 

ще однією з офіційних мов Фарерських островів (інша — фарерська). Як і шведська, 

вона належить до північно-германської групи мов. Нею говорить також близько 5 

мільйонів людей, як і норвезькою, четвертою скандинавською мовою (теж група 

північно-германських мов). І, нарешті, п’ятою і найдавнішою з усіх скандинавських 

мов є ісландська (північно-германська група) із числом мовців лише 300 тисяч. 

Ісландську мову, як зазначає М. Рінгмар, вважають “латиною північно-германських 

мов, бо саме нею написані саги кінця 11 століття та “Старша Едда” [166, c. 12]. Зв’язки 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


між п’ятьма названими скандинавськими мовами склалися дуже непросто,   якщо   

розглядати   їх   крізь   призму   літератури,   зокрема   перекладів.      

М. Рінгмар стверджує, що “здебільшого данські переклади фінської літератури (творів 

Й. Ліннанкоскі, М. Валтарі і Ф. Сілланпяя) робилися через шведські, а потім з данських 

перекладів здійснювався переклад на ісландську мову. Принаймні, така тенденція 

існувала до 1960 року, бо з усіх скандинавських мов данська найбільш знана 

ісландцям” [166, c. 8]. З огляду на те, що подібні заплутані випадки непрямого 

перекладу (слід звернути увагу, що в зазначеному прикладі маємо переклад не через 

третю, а навіть через четверту мову) замовчувалися, М. Рінгмар проводить 

комплексний порівняльний аналіз кількох творів фінських письменників та їх 

перекладів, наслідки якого засвідчують, що непрямий переклад справді мав місце 

(наприклад, зі зміною імені жертви у перекладі фінського детективу М. Валтарі 

шведською мовою, відбувається ідентична зміна у перекладах на данську, норвезьку, 

ісландську та навіть німецьку мови і т. і.). Інший приклад, який наводить М. Рінгмар, 

це відомий епічний роман ісландського письменника та перекладача (у 1941 році 

переклав   з   англійської на   ісландську   роман   Е. Хемінгуея   “Прощавай, зброє!”)     

Х. Лакснесса під назвою “Салка Валка” (“Salka Valka”, 1931 р.). “Його перший 

переклад німецькою мовою здійснила Е. Гьольсдорф 1951 року з перекладу данською 

мовою. Інші 6 романів Х. Лакснесса переклав німецькою мовою в 1950-х роках Е. 

Херзерн, використовуючи шведський чи данський переклади як першоджерело. З 1989 

року почався процес заміни наявних непрямих перекладів перекладами Г. Сілоу, 

зробленими вже з оригіналу” [166, с. 6]. Проте до сьогодні триває тенденція 

перекладати твори турецьких, італійських та інших авторів, наприклад, на шведську 

мову через третю – англійську – мову. Припускаємо, що цій тенденції сприяє не так 

ситуація на ринку з перекладачами з так званих “рідкісних” мов, а й політика, зокрема 

політика деяких видавництв, котрим здається вигіднішим з погляду ризику наймати 

перекладачів з “глобальних” мов, аніж  менш досвідчених перекладачів з рідкісних мов 

першоджерела. Адже саме така логіка покладена у “ядрово-периферійну модель,” що її 



застосовують соціологи, розглядаючи створення культурних набутків. Вона полягає у 

визначенні центральності (або ядрової позиції) не через кількість її носіїв, а з огляду на 

кількість тих, для кого це друга іноземна мова та обсягу перекладів з цієї мови [139, с. 

28]. М. Ортхофер з цього приводу зазначає, що “брак кваліфікованих перекладачів 

здається єдиним можливим поясненням перекладу через третю мову. Інша причина 

хаотичного вибору перекладати текст, уже віддалений від оригіналу, залежить від того, 

що саме видавець хоче представити: можливо, він хоче донести до англомовної 

читацької аудиторії не оригінал, а саме переклад” [148]. У своїй статті, присвяченій 

тематиці непрямих англійських перекладів, він зауважує загальну недоброзичливість 

Британії та Сполучених Штатів Америки до перекладної літератури й відповідно 

велику кількість непрямих перекладів, які здійснюються з інших мов. Відомим 

прикладом-підтвердженням цього є англомовна версія роману “Солярис” (1961 р.) 

польського письменника С. Лема. У 1966 році було опубліковано франкомовний 

переклад цього роману (“Solaris”), зроблений  Ж. Ясенським і “саме з цієї версії Дж. 

Клімартін та С.Кокс переклали текст англійською мовою (опублікований у 1970 році 

видавництвом “Walker & Co” та кілька разів перевиданий відтоді). С. Лем, котрий 

вільно володіє англійською мовою, був розчарований цим перекладом, але не зміг ніяк 

зарадити, бо продав свої англомовні права на книгу, тож видавці могли робити з нею 

все, що їм заманеться” [147]. Цей випадок ще раз підтверджує істотне значення 

чинника видавничої політики у прийнятті рішення про непрямий переклад твору, а 

також тенденцію англомовних книжкових ринків до непрямих перекладів.  

Подібна ситуація панує і на німецькомовній літературній ниві. Роман “На 

південь від кордону, на захід від сонця” (1992 р.) популярного японського письменника 

й перекладача Х. Муракамі (у 2003 році вийшов його переклад роману    Дж. 

Селінджера   “Над прірвою у житі”  японською   мовою, він   також   перекладав     

Т. Капоте, Р. Чендлера, Дж. Ірвінга і т. і.) було перекладено на німецьку мову 

(“Gefährliche Geliebte”) з англійського перекладу (“South of the Border, West of the Sun” 

(1999), переклад Ф. Габріеля). Це викликало справжній скандал з нападками 



літературних критиків на видавців, а також роздратування самого автора [195], який в 

інтерв’ю німецькій газеті “Die Zeit” висловив відверте здивування: “Німеччина – 

велика країна з великою кількістю інтелектуалів. На мою думку, в ній не так тяжко 

знайти когось, хто міг би вільно читати й писати японською та німецькою мовами. 

Якби видавництво запитало моєї думки, я б наполягав на прямому перекладі з 

японської на німецьку мову” [168]. Тож бачимо відверте розчарування письменника і 

цілковите несприйняття непрямого перекладу як явища. Прикрістю є, однак, той факт, 

що видавництво знехтувало всіма закидами та критикою і навіть не пообіцяло 

здійснити прямий переклад, як це часто буває за подібних обставин. Тож видавнича 

політика має могутній вплив на просування непрямого перекладу на сучасному 

книжковому ринку. М. Ортхофер зазначає, що “причина беспорадності видавців, коли 

потрібно знайти перекладачів, які б могли здійснити прямий переклад з оригіналу, 

лишається таємницею” [148].  

Отож, бачимо, що непрямий переклад зайняв свою нішу як у минулому, так і в 

сьогоденні. Проте, час циклічний і динаміка функціонування цього, здавалося б, 

відживаючого себе явища, несподівано прогресує в майбуття. Це засвідчує розпочатий 

у Китаї в 2008 році проект Інституту Конфуція з перекладу “У-цзін” (п’ятикнижжя) – 5 

книг конфуціанського канону. Мета проекту полягає у створенні нових, сучасних 

перекладів цих найдавніших та найсвященніших книг Китаю “не тільки на головні 

західні мови, а й на всі провідні мови світу” [194]. Ініціатори проекту мотивували свою 

ідею прогресом освіти та цивілізації в Китаї, якому не відповідають старі переклади 

п’ятикнижжя на англійську, німецьку та інші мови. Вони чітко зазначили, що переклад 

здійснюватиметься з “базового” англомовного тексту, за умови постійного 

консультування з оригінальними текстами, на такі мови: французька, німецька, 

іспанська, російська, арабська, іврит, гінді та малайська. Себто ці вісім мов, на думку 

авторів проекту, є найважливішими у світі. Оминаючи полеміку стосовно останнього 

твердження, звертаємо увагу на те, що основою такого масштабного 

інституціонального проекту є ніщо інше як непрямий переклад з англійською мовою у 



ролі посередника. Проект ще не завершено, а відтак питання щодо ймовірності 

функціонування непрямого перекладу у майбутньому здобуває ствердну відповідь. 

Деякі приклади випадків непрямого перекладу спонукають до роздумів на тему, а 

чи міг би письменник, який володіє мовою перекладу (наприклад, С. Лем вільно 

володіє англійською мовою) самостійно здійснювати переклади своїх творів, щоб 

таким чином запобігти непрямому перекладу. Загальноприйнятою практикою є 

переклад текстів іноземною мовою на рідну мову (для перекладача) – М 1 переклад (L 

1 translation), де М – мова. Якщо відбувається зворотній процес, то це вже М 2 

переклад (переклад на другу / іноземну мову). Чи можна вважати М 2 переклад 

альтернативою непрямому? Уявімо, що людина є білінгвом, тобто володіє двома 

мовами як своїми рідними. Одним з відомих прикладів білінгвізму в літературі є роман 

“Лоліта” (“Lolita”, видавництво “The Olympia press” (Paris), 1955 р.) російсько-

американського письменника В. Набокова, який більшу частину свого життя прожив 

не у рідній Росії, а за кордоном (понад 18 років мешкав у США) і написав згаданий 

роман англійською мовою. Саме цей твір письменника став його найбільшим 

бестселером, увійшовши до 100 кращих романів за версією журналу “Times” і був двічі 

екранізований (у 1962 і 1997 роках). Можна сперечатися, що саме стало вирішальним 

чинником такого успіху роману – його безпосередній зміст чи мовно-стилістична 

складова. Проте з цього прикладу постає запитання: якщо можна писати іноземною 

мовою, вільно володіючи нею, то чому не можна здійснювати М 2 переклад за 

принципом “вибору з двох бід меншої” ? Подібні дискусії починають виникати як 

поміж поціновувачів літератури та якісних перекладів, так і самих перекладачів. 

Наприклад, К. Покорн зазначає, що “емпіричні дослідження показали, що переклад 

носія мови на свою рідну мову не гарантує кращої якості як в усному, так і в 

письмовому перекладі” [154, c. 38]. Однак з огляду на часті випадки замовчування 

непрямого перекладу це питання не набуло належної гостроти. На захист непрямого 

перекладу виступає також політика багатьох міжнародних організацій. Наприклад, на 

офіційній сторінці Європейського парламенту в інтернеті у розділі “Мультилінгвізм / 



переклад” чітко зазначено: “Як загальне правило, перекладачі перекладають на свою 

рідну мову. Проте у зв’язку з нещодавнім розширенням кількості держав-учасників з 

25 до 27 та збільшенням кількості можливих мовних пар до 506, часом складно знайти 

людину для перекладу з конкретної мови на задану цільову […] Для таких випадків 

Європейський парламент запровадив систему “реле” мов: текст спершу перекладається 

на більш провідну мову (англійська, французька чи німецька), а з неї уже на інші менш 

поширені мови. Решта головних регіональних мов (італійська, польська, іспанська) 

також можуть бути використані як реле- мови” [143]. Така система застосовується й 

для усного перекладу.  Отже,  вкотре переконуємося, що різниця між реле-перекладом 

та непрямим перекладом полягає у тому, що у першому проміжний текст перекладу не 

має аудиторії, тоді як у непрямому перекладі за основу береться наявний переклад 

третьою мовою. Варто зауважити, що попри визнання Європейським парламентом 

проблеми перекладу з рідкісних або менш поширених мов, реле-переклад вважається 

прийнятнішою альтернативою, ніж М 2 переклад, можливість використання якого 

навіть не є предметом дискусій.  

Отже, саме подібні правила функціонування перекладу та неприйняття 

можливості М 2 перекладу на міждержавному рівні дають підґрунтя розвитку 

непрямого перекладу і на міжнародному літературному ринку. Адже запропоновані 

вище приклади засвідчили, що проблема рідкісних мов, безперечно, стосується і 

перекладної літератури. Використання ж реле-перекладу нерентабельне для 

видавництв. Тому явище непрямого перекладу є своєрідним продуктом шести 

головних чинників: неможливості знайти перекладачів з рідкісних мов, особистих 

преференцій перекладачів (переважно стосується перекладацьких прецедентів XVI-

XVIII століть), колоніальної політики припасовування, політики антагонізму й 

несприйняття прямих перекладів літературними ринками окремих держав (Велика 

Британія, США), внутрішньої політики окремих видавництв та загальним 

несприйняттям, починаючи з рівня міжнародної політики, перекладу на нерідну мову 

(М 2 перекладу) як альтернативи непрямому перекладу. Відразу впадає в око 



перенасиченість згаданих причин “політичною” складовою. Вважаємо це свідченням 

переважно заангажованої природи непрямого перекладу, що робить його не тільки 

окремим специфічним видом перекладу, а й інструментом ідеології, а відтак 

підкреслює нагальну потребу звернення більшої уваги до непрямого перекладу, ніж 

дотепер. 

 Тож можемо зробити висновок, що, попри технологічний прогрес людства та 

відкриття безмежних обріїв людської думки і міжкультурного спілкування, переклади 

через третю мову аж ніяк не є пережитком минулого, як може здатися на перший 

погляд. Вони навпаки твердо усталилися у процесі міжнародного літературного 

обміну, що дає підстави думати про неблизький час зникнення такого явища.  

 

1.2. Каузальність непрямого перекладу та перекладацького  диспаритету 

 

Переклади української прози іншими європейськими мовами є одним із 

інструментів формування іміджу України в культурному просторі Європи. Проте 

положення української мови на лінгвістичній карті світу не є сприятливим. Головна 

причина цього полягає  у статусі української мови, яка не входить до переліку 

“глобальних” мов (за М. Роуз, до них належать арабська, китайська, англійська, 

французька, німецька, грецька, італійська, японська, латинська, російська та іспанська 

[167, c. 12]). Українська мова належить до когорти так званих рідкісних, “малих” [81,  

с. 53] або периферійних мов, з-поміж яких також виокремлюють каталонську, 

китайську, голландську, іврит, скандинавські мови і т. ін. [165, с.141]. Відповідно і 

переклади українського художнього слова були й, на жаль, лишаються “рідкісними 

подіями” міжнародного літературного життя.  Перекладові українського художнього 

твору на будь-яку іноземну мову притаманні хаотичність, вибірковість, місіонерство / 

волонтерство тощо. Головною характеристикою таких процесів є імпліковане 

значення: факт перекладу української прози – уже неабияке “досягнення”. За такого 

стану речей перекладацький диспаритет неминучий.  



Під терміном перекладацький диспаритет розуміємо нерівність обмежень (умов 

та вимог) перекладу стосовно перекладача з міноритарних мов або творів авторів 

міноритарних культур. Ця нерівність походить від порівняння з умовами та вимогами, 

які постають перед перекладачем із будь-якої з глобальних мов, себто англійської, 

французької, німецької і т. ін. Я. Спірк зазначає, що “мало сумнівів викликає той факт, 

що обмеження (constraints), які накладаються на перекладачів з головних мов також 

діють і стосовно перекладачів з менших мов, але слушним є припущення, що ці 

обмеження можуть бути іншого ступеня” [172, c. 130]. Відмінність в обмеженнях 

означає і відмінність в умовах та/ або вимогах до перекладача, а саме його телосу [92, 

с. 17], відповідальності та пакту перекладу. Ці поняття були запропоновані такими 

теоретиками перекладу як Е. Честерман, Е. Пім,    С. Альвштад, чий доробок є внеском 

до розробки соціологічного підходу у перекладі. Отже, розгляньмо окремо кожен із 

вище зазначених термінів. Телос перекладача – це, за визначенням Е. Честермана, його 

особиста мотивація. Телос (telos) охоплює причини, які спонукали перекладача обрати 

перекладацький фах, а також причини його вибору того чи іншого тексту на переклад. 

Teloi – форма множини цього терміна – причини, які спонукали перекладача до 

перекладу, зокрема й особисті. У такому значенні цей термін використовує низка 

відомих перекладознавців, наприклад, М. Кронін, С. Фоглія, Е. Пім та ін. Отже, під 

поняттям телос розуміємо емоції, ставлення, ідеологічні переконання перекладача 

тощо. Телос або причини завжди є різними, а спільним та водночас регулюючим 

чинником для них   є   відповідальність   перекладача.  Це  поняття  детально  

розробляє / розглядає     

Е. Пім у низці своїх наукових статей та у монографії “Translator’s ethics” (“Етика 

перекладача”) 2012 року. Австралійський перекладознавець вважає, що 

відповідальність перекладача є “основою етики” [157, c. 67] і знаходиться у діапазоні 

його інтеркультурності (див. Додаток А.), себто не регулюється тільки законами 

цільової культури. Він розрізняє відповідальність перекладача перед змістом  

оригінального тексту, перед професією та перед клієнтом і, власне, упродовж трьох 



розділів книги доводить та висвітлює нерозривний зв’язок відповідальності та етики. 

На його думку, етична відповідальність перекладача полягає у тому, щоб “мова та 

культура перекладу поглинула лінгвістичні та культурні відмінності оригінального 

тексту” [165, c. 106]. У цьому значенні ми послуговуємося терміном відповідальність 

перекладача у нашому дисертаційному дослідженні. 

Таким чином, перекладацький диспаритет передбачає телос, позбавлений будь -

яких етичних обмежень, себто перекладач може керуватися винятково 

меркантильними інтересами (економічний капітал, за П. Бордьє) й / або працювати на 

замовлення тих, хто використовує переклад як засіб пропаганди певної ідеології. 

Відтак, при перекладацькому диспаритеті перекладач може бути позбавлений будь -

якої етичної відповідальності – вона зникає з огляду на міноритарний статус мови 

оригіналу.  Крім того, міноритарність мови вихідного тексту також впливає на 

встановлення пакту перекладу (див. Додаток А.). C. Альвштад зазначає, що “ми як 

читачі сприймаємо слова перекладу як такі, що належать авторові (а не перекладачеві) 

не тільки через загальну культурну норму або через неспроможність усвідомити, що 

певний текст є перекладом, а тому, що риторична структура тексту перекладу заохочує 

нас  сприймати перекладений текст, як авторський, навіть попри очевидну дискурсивну 

присутність перекладача” [70, c. 274]. Норвежська дослідниця перекладу також 

зазначає, що запозичила ідею цього терміна у французького літературознавця Ф.  

Лежена – творця поняття “автобіографічного пакту”. “Пакту перекладу так само, як і 

автобіографічному пакту, сприяють паратексти […] Але якщо автобіографічний пакт 

пропонує читачеві сприймати текст як правдиву оповідь життя автора, то пакт 

перекладу запрошує читача до читання книги як написаної тільки автором” [70, c. 271]. 

Важливою складовою пакту перекладу є паратексти, оскільки вони створюють 

фреймування (див. Додаток А.) для книги перекладу та “надають багато інформації 

[…] і розкривають різні типи агентів перекладу” [117,    c. 115]. М. Бейкер вважає 

фреймування інструментом перекладача, що дає йому змогу втручатися та вносити 

зміни у наративи [71]. Т. Германс зазначає, що “фреймування – це все, коли мова про 



конфлікти цінностей” [123, c. 287]. Відповідно від фреймування залежить як 

встановлення пакту перекладу, так і його відсутність – дискордантний переклад (див 

Додаток А.). Т. Германс вважає фреймування одним із інструментів “сигналізування 

перекладачем відмінності між його поглядами та висловленими у тексті перекладу 

[…], що становить дискордантний переклад” [123,    c. 292]. Воліємо додати, що 

дискордантний переклад як альтернатива пакту перекладу не завжди легко виявити. 

Адже пакт перекладу може бути встановлений, але через відповідне фреймування 

перекладений текст може бути представлений як такий, що не має нічого спільного з 

текстом оригіналу чи навіть його культурою.  Так, наприклад, повість “Захар Беркут” І. 

Франка у непрямому німецькому перекладі (див. Розділ 2.1.) постає як твір російської 

літератури. Подібні порушення етичних принципів при фреймуванні книги перекладу 

стають можливими з огляду на згадану елімінацію відповідальності перекладача при 

перекладі з міноритарних мов.  Проте, вище зазначені зміни в телосі перекладача, 

заниження вимог до відповідальності перекладача та порушення або маніпулювання 

пактом перекладу є неприпустимими при перекладі з глобальних мов. Наприклад, в 

інтерв’ю англійському виданню “The Guardian” (від 24 липня 2016) про виклики та 

принципи професії перекладача Енн Голдштайн, відома своїми англомовними 

перекладами романів італійської авторки Елени Ферранте, зізналася: “Я не романіст. Я 

не створюю щось нове. Я не вважаю, що це моє завдання […] Після завершення 

перекладу я завжди повертаюся знову до оригіналу, аби впевнитися, що я не надто 

віддалилася від нього”. У тому ж інтерв’ю Едіт Гроссман, яка продовжує справу 

Грегорі Рабасси, перекладаючи шедеври іспаномовної літератури (твори М. 

Сервантеса, М. Варгас Льйоси, Г. Маркеса та ін.) англійською мовою, зазначає, що 

“переклад це усне заняття, бо необхідно чути мову оригіналу, всі тонкощі та 

тональності, аби могти відтворити розум або клас мовця” [98]. Таким чином, 

перекладачі літератур глобальними мовами засвідчують свою повагу до оригіналу, яка 

знаходить вираження в увазі не тільки до граматично-стилістичних особливостей 

оригінального тексту, а й до авторських імплікацій у його  змісті.  



Отже, перекладацький диспаритет – це нерівність обмежень перекладу,  себто 

необмеженість його умов (телос перекладача) та заниження вимог до виконання 

перекладу з міноритарних мов (відповідальність перекладача, його етика, дотримання 

пакту перекладу). Відповідно нерівність обмежень перекладу може продукувати різні 

маргінальні практики у перекладі. Непрямий переклад є однією з них. 

  Малодослідженість непрямого перекладу як явища, хаотичність ідей у 

встановленні термінології його називання та його особлива “енігматична” 

(втаємничена) природа функціонування в рамках українського перекладного слова 

спонукала нас до низки студій ([47], [48], [50], [54], [55], [153]), в яких на прикладах 

окремих творів української літератури та їхніх прямих і непрямих перекладів, нам, 

гадаємо, вдалося виокремити можливі причини, (не-) передбачувані наслідки та багато 

інших аспектів перекладу через третю мову. В українському випадку найпоширенішим 

інваріантом мови-посередника була російська, але не через чинник “престижу”, 

запропонований Г. Турі стосовно непрямих перекладів на іврит, які здійснювалися 

через німецьку, російську та англійську мови [165, с. 142], а як акт цензури, спосіб 

контролю у Радянському Союзі. Це пояснення завжди вуалювалося, тому й практика 

непрямого перекладу мала прихований характер або ж підносилася до рівня “добра”, як 

це, наприклад, чинить російський перекладознавець П.  Заборов. У своїй статті в 

“Міжнародній Енциклопедії Перекладознавства”, присвяченій російському 

посередництву у перекладі (Zwischenübersetzung), він зазначає, що “то не є жодне 

перебільшення констатувати, що саме російське посередництво відкрило значній 

частині “національних літератур” шлях закордон” [196, c. 2072]. Так само й 

британський перекладознавець Р. Лай у своїй статті для Енциклопедії художнього 

перекладу англійською мовою висловлює позитивний погляд на непрямий переклад, 

зазначаючи, що завдяки цій стратегії “тексти більш тьмяного національного 

походження стали доступними міжнародній читацькій аудиторії” [138, c. 709]. Та чи не 

є така констатація значною переоцінкою своєї ролі культурного “експортера”? 

Вважаємо, що за нею приховується дещо більше, ніж національна гордість чи 



позитивна оцінка непрямого перекладу, а, зокрема, подальше намагання приховати 

справжні мотиви посередництва (цензура тощо), аби мати змогу й наділі втілювати їх у 

життя. М. Рінгмар висловлює об’єктивніший аргумент на користь непрямого 

перекладу: “письменники, котрі пишуть периферійними мовами добре усвідомлюють, 

що дуже часто єдиною альтернативою непрямого перекладу є цілковита відсутність 

перекладу” (курсив наш. – П.Б.) [165, с. 142]. Це пояснює аргументацію П. Заборова та 

Р. Лая, адже з огляду на периферійність мови, навіть непрямий переклад має радо 

вітатися представниками культури-джерела.  

Приклад непрямого перекладу чудово ілюструє перекладацький диспаритет, 

адже його можна вважати безпосереднім наслідком останнього. Зауважимо, у цій 

студії, розглядаємо перекладача як агента впливу на   кінцевий цільовий текст (а не на 

проміжний тексту-переклад), себто перекладач-продуцент проміжного тексту 

перекладу постає чинником впливу на продукування кінцевого тексту – непрямого 

перекладу. Отож виникає низка питань стосовно взаємозалежностей: Чи телос 

перекладача на третю мову  також обмежується роботою на цензуру за винагороду (як 

може бути у перекладача-посередника)? Чи незнання мови є достатньою причиною аби 

звертатися до перекладеного тексту як до джерела, себто чи периферійність мови 

усуває вимогу знання мови джерела? Як попереднє фреймування впливає на остаточне 

і чи не шкодить посередництво встановленню пакту перекладу?  Відповідь на ці 

запитання регулює агент дії, себто перекладач.  

Останніми роками роль перекладача у перекладознавстві набуває дедалі 

більшого значення. Це знаходить відображення у різноманітних пропозиціях нових 

підходів до перекладу, його розуміння та поцінування. У 2010 році М. Снел-Хорнбі 

виокремлює три віхи розвитку перекладознавства: культурну (cultural turn), 

глобалізаційну (globalization turn) та емпіричну (empirical turn) [171, с. 267-268]. Вона 

стверджує, що, попри очікування та численні напрацювання, соціологічного повороту 

у перекладознавстві так і не сталося. Р. Єскелейнен навпаки виокремлює соціологічну 

віху перекладознавства, яка сприяла створенню “спільного інтерфейсу з психологією 



перекладу (етика перекладу, агенція перекладу тощо)” [130, с. 196].    Е. Честерман, 

висловлює думку, що “у перекладознавстві тексти є другорядними, а перекладачі самі 

по собі первинні, і ця пріоритетність зумовлює цілковиту зміну у порушенні   

дослідницьких   питань”  [93, с. 15-16]. У   своїй   статті  від   2009  року     

Е. Честерман пропонує “агентну модель” перекладу, а саме розподіл 

перекладознавства на текстуальне перекладознавство та трансляторознавство 

(перекладачознавство). Останнє, як постає з його пропозиції, має охоплювати 

культурну, когнітивну та соціологічну підгалузі, що акумулюють у собі модель    Дж. 

Холмса 1988 року (чисте й прикладне перекладознавство, теоретичне і дескриптивне і 

т. ін.) [93, с. 14]. М. Бейкер також зазначає, що відбувся зсув уваги від текстових 

матеріалів до різних агентів, які створюють перекладні тексти та виступають 

посередниками в усному взаємообміні [71, с. 15]. Але безумовним апологетом 

соціологічного підходу в перекладознавстві є Е. Пім, який у книзі “Етика перекладача”, 

що є зібранням його статей за останні 25 років, з оновленнями (updates) до кожної, 

головно зосереджується на ролі перекладача (перекладач як місіонер, як вісник тощо), 

його становищі (принцип інтеркультурності: перекладач належить до 

“інтеркультурного простору”) та його відповідальності. “Відповідальність перекладача 

не обмежена законами цільового суспільства. Вона має бути сформульована й 

дотримана згідно зі стандартами, що є так само інтеркультурними, як і сама робота 

перекладача” [157, с. 57]. Отже, відповідальність перекладача насамперед полягає у 

представленні матеріалу перекладу. Е. Пім також звертається до ідей М. Бейкер про те, 

що перекладач неминуче втручається у наратив, власне у цьому, на її думку, й полягає 

одна з функцій перекладу. Отож спостерігаємо перетин наративної теорії й 

перекладознавства. С-А. Хардінг зазначає, що перекладачі “пасивно чи активно, 

свідомо чи не свідомо, беруть участь у ренарації” [120, с. 108], тобто вони розвивають, 

продовжують чи видозмінюють вже наявні наративи. Відтак фреймування, що виникає 

з перекладацьких рішень (зміна тих чи інших аспектів наративу) є також складником 

відповідальності, а, отже, й етики перекладача. Крім того, наративне фреймування 



корелює з “пактом перекладу” [70, с. 270] у детермінантний спосіб.  Адже пакт 

перекладу може бути порушено через відповідне фреймування.  

Усі вище згадані концепти соціологічного та наративно-комплексного підходу в 

перекладі, себто перекладацька етика, відповідальність перекладача, телос, наративне 

фреймування, пакт перекладу набувають особливого статусу при розгляді української 

літератури у перекладах світовими мовами, а cаме формують перекладацький 

диспаритет. Адже “периферійний” статус української мови й літератури  створює 

умови для непрямого перекладу як альтернативи до цілковитої відсутності будь-якого 

перекладу. Результатом є нерівнозначність (усталеним) вимогам до перекладача 

українського художнього слова, а отже, й зміна його телосу й відповідальності. 

Перекладацький диспаритет є безпосереднім наслідком гегемонії одних мов і літератур 

над іншими, себто розстановки позицій у силових відносинах геополітичної й 

культурної карти світу. Аби збагнути це явище у його можливих виявах, себто в 

рамках його переваг, недоліків, небезпек та перспектив, звернімося до кількох 

конкретних прикладів. 

У 1975 році видавництвом “Svoboda Press” (New Jersey, USA) було видано твори 

Василя Симоненка та їхні англомовні переклади під назвою “Гранітні обеліски” 

(“Granite Obelisks”). Наклад видання становив 1000 примірників. На обкладинці 

всередині книги зазначено, що вибір, переклад і пояснення зробив Андрій  М. Фр.-

Чировський, зокрема, також додано присвяту перекладача: “Богові, без якого ніщо 

неможливо, Україні, без якої нашим поетам бракувало б краси для відтворення у своїх 

творах, Василю Симоненку, без якого мені не було б що перекладати, та моїм батькам, 

без яких я б і не зміг цього зробити”. Цей невеличкий паратекст фреймування може 

викликати подивування надмірною сентиментальністю чи скромністю перекладача, 

можливо недовіру. Інакше кажучи, пакт перекладу опиняється під загрозою зриву. У 

пошуках відповіді на попередні запитання чи сумніви читач гортає книгу і в 

повідомленні про перекладача на прикінцевих сторінках довідається, що “Андрій 

Марія Фрейшин-Чировський є студентом Українського Католицького Університету в 



Римі, Італія і т.ін.”, а також інші подробиці біографії не лише юного перекладача (на 

час публікації книги йому було 19 років), а й його родини (батько – професор 

університету Сетон Хол, мати – бібліотекар, автор багатьох книг з історії та 

економіки). Головна мета цього паратексту полягає не так у висвітленні інформації, як 

у підтвердженні пакту перекладу, переконанні читача, що цьому тексту можна 

“довіряти”. У ньому також згадується про те, що Чировський пише музику та вірші й 

сподівається опублікувати добірку своїх  літературних творів українською мовою. 

Тобто викристалізовується телос перекладача – почасти місіонерство, частково робота 

на “символічний капітал” [157, с. 130], себто на своє ім’я. Навіть юність, а отже й певна 

професійна недосвідченість перекладача, у цьому разі, виступають перевагами – вони 

викликають цікавість, бажання перевірити якість його роботи, тобто прочитати.  

          У Розділі 2.3. пропонуємо до розгляду аналіз функціонування та наслідків 

перекладацького диспаритету на конкретних прикладах з перекладів  А.М. Фр.-

Чировським творів В.Симоненка.  

 Згаданий вище випадок, де переклад здійснено безпосередньо з оригіналу, не є 

поодиноким чи парадоксальним й ілюструє сутність перекладацького диспаритету, 

наслідки якого не обмежуються непрямим перекладом. Для подальшого розгортання 

нашої аргументації пропонуємо до розгляду приклади з німецькомовного простору. Чи 

не найактивніше у довоєнні та повоєнні часи популяризацією українсько -німецьких 

культурних зв’язків у ньому опікувалися, за твердженням українського 

перекладознавця М. Іваницької, три родини, а саме Іван та Марія Мірчуки, Олекса та 

Анна-Галя Горбач та Ігор Костецький з Елізабет Котмейєр [129, c. 278].   

 Доробок Анни-Галі Горбач (померла у 2011 році) є чи не найбільшим з-поміж 

усіх протагоністів динаміки українсько-німецьких обмінів за останні п’ятдесят років. З  

переліком її опублікованих перекладів можна ознайомитися у статті Тимофія 

Гавриліва “Переклади з української мови німецькою мовою з 1991 до 2012” (2013), в 

якій автор посилається на вислів з газети “Manheimer Morgen”, яка назвала Анну-Галю 

Горбач “посередницею в німецько-українському діалозі” [121, с. 4]. Крім того, 



детальний огляд діяльності Анни-Галі Горбач у галузі українсько-німецьких 

літературних зв’язків (видання нею 15 антологій української літератури німецькою 

мовою тощо), зокрема частковий аналіз її перекладів, подано у статті М.Іваницької, 

присвяченій розвитку німецько-українських літературних  відносин [129, c. 279-290].  

Фреймування видань перекладів Анни-Галі Горбач (видавництво “Brodina”) 

спрямоване на максимальне розкриття не лише української літератури, а й 

позалітератрних контекстів життя в Україні. На думку М. Бейкер, саме фреймування 

відповідальне за ті зміни та деформації, що їх можуть зазнавати дискурси під час 

перенесення до цільового простору [71]. Отже, у післямові до своєї “Антології на тему 

Жінки  в Україні” (“Eine  Anthologie  zum  Frauenthema  in der Ukraine” 1999)  А.-Г. 

Горбач вельми емоційно пише про життя жінок в Україні. Її післямова нагадує нарис, 

що рясніє категоричними судженнями: “І що ж натомість роблять чоловіки? На жаль 

часто вживане кліше часто відповідає реальності: чоловіки пиячать…Лише жінка, що 

знайшла чоловіка, дістає соціального престижу, хай навіть він буде безнадійним 

пияком…”. Не будемо дискутувати стосовно таких суджень. Варто лише зазначити, що 

перекладач подає свої особисті суб‘єктивні враження як сутність об’єктивної 

реальності, роблячи це доволі безапеляційно , як і належить місіонерові-просвітителю. 

Адже, з огляду на перекладацький диспаритет, він здобуває необмежену свободу дій, 

що у цьому випадку знаходить вияв у фреймуванні. Відповідно  згадане вище 

наративне фреймування може спричиняти дещо викривлене представлення як 

української літератури, так і українських реалій життя. Нагадаймо, що саме за 

представлення, себто репрезентацію, на думку Е.Піма, відповідальний перекладач. В 

умовах перекладацького диспаритету ця відповідальність слабне. Через брак 

альтернатив та малу обізнаність з оригінальним матеріалом у перекладача з’являється 

більше свободи (зміна телосу) як у фреймуванні (паратексти з висловленням власного 

суб’єктивного сприйняття матеріалу), так і в підході до прийняття перекладацьких 

рішень та відбору матеріалу для перекладу (якщо перекладач виступає упорядником 

видання).  



У розділі 2.3. пропонуємо розглянути аналіз перекладів кількох оповідань з 

“Антології на тему Жінки в Україні”, що якнайліпше ілюструє перекладацький 

диспаритет у дії, адже перекладачка здебільшого зосереджує увагу на відтворенні 

змісту тих оповідань, які сама обрала для своєї збірки. Ми не випадково 

використовуємо присвійний прийменник свій, оскільки книга оформлена з акцентом на 

перекладачці (Анні-Галі Горбач), чиє ім’я бачимо на обкладинці великими буквами, її 

вступному слові, що в ньому перекладачка висловлює свій доволі категоричний та 

суб’єктивний погляд на менталітет та побут українців в Україні, претендуючи  на 

беззаперечну істинність. Відповідно й добірка оповідань за своєю тематикою та 

змістом покликана підтвердити таку точку зору. Таким чином стилістичні та поетичні 

особливості, не кажучи вже про індивідуальний стиль кожного з авторів збірки, 

відходять на другий план, себто нівелюються у перекладі. Пишучи про переклади 

Анна-Галі Горбач, М. Іваницька зазначає, що “стратегія очуження була би при 

перекладі авторів, яких Горбач хотіла ввести у німецький літературний контекст, 

радше помилковим рішенням” [129, с. 285]. Інакше кажучи, треба чимось жертвувати 

задля того, щоб потрапити у міжнародний контекст, а особливо, коли мова про таку 

малознану літературу, як українська.  

 Отже, навряд чи викликає подив той факт, що однією з найяскравіших 

маніфестацій перекладацького диспаритету, як уже зазначалося на початку підрозділу, 

є непрямий переклад. У часи Радянського союзу формально мовою-посередником, а 

фактично мовою-цензури при перекладі українських текстів на інші мови світу, була 

російська мова.  Як прямі переклади (на російську мову), так і непрямі переклади (з 

російськомовного перекладу, скажімо, англійською мовою) переважно здійснювалися в 

Москві. Наприклад, драму  І. Франка “Украдене щастя” (1894) було перекладено 

іспанською мовою у 1958 році московським видавництвом “Издания на иностранных 

языках” (“Ediciones en lenguas extranjeras”). На виданні чітко вказано, що перекладено 

Х. Лопез Ганіветом (J. Lopez Ganivet) з російської мови. Так само, як і на виданні 

англомовного перекладу (переклад Ф. Соласко, 1957) повісті І. Франка “Boa 



Constrictor” (1878) тим самим видавництвом зазначено, що переклад здійснено з 

російської мови. Більше того, англомовний переклад повісті є не тільки прикладом 

непрямого перекладу, а й М 2 перекладу, оскільки для російської перекладачки Фаїни 

Соласко (Фаїна Глаголєва) англійська мова не є рідною. Тож спостерігаємо 

акумуляцію двох небажаних явищ перекладу в одному прикладі, що викликає ще 

більше зацікавлення до розгляду цього матеріалу в контексті видозмін, що їх набуває 

оригінал у перекладі, зокрема у перекладі через третю мову. Ці та вищезгадані причини 

зумовили зазначений вибір ілюстративного матеріалу для достеменного дослідження 

явища непрямого перекладу і його кореляції з проблемою відтворення ідіостилю 

письменника. 

М. Рінгмар  зазначає: “Непрямий переклад може використовуватися як засіб 

контролю змісту тексту цільовою мовою, наприклад, з політичних чи релігійних 

причин. Саме цей аспект найвірогідніше відіграв важливу роль у частому використанні 

російської мови як мови-посередника (“mediating language”) у країнах- колишніх 

членах Радянського Союзу” [166, c. 7]. Так, наприклад, азербайджанський дослідник Г. 

Ісаксаналі у своїй статті на тему історії перекладів азербайджанської поезії зазначає, 

що у ХХ ст. “твори азербайджанських письменників та поетів перекладали російською 

мовою, а потім вже мовами інших радянських народів та іншими іноземними мовами” 

[128, c. 319]. Директор Центру перекладу фінського університету Турку професор І.  

Гамб’є стверджує, що у випадках перекладу творів пострадянських країн “російська 

мова ефективно використовувалася як реле-мова і як мова цензури” [113, c. 59]. 

Видавництво англомовних перекладів української літератури у період 1950 – 1980-х 

років здійснювалося здебільшого московським видавничим домом “Foreign Languages 

Publishing House”, що почасти пояснює факт непрямого перекладу з російської мови та 

відверту вказівку на здійснення англомовних перекладів з уже наявних 

російськомовних. У бібліографічному покажчику “Ukrainian Literature in English” 

(Українська література англійською мовою) [186] знаходимо такі приклади 

англомовних видань творів українських письменників вищезгаданого московського 



видавництва:   M. Stelmach “Let the Blood of Man not Flow”,  translated  from  Russian by  

Eve   Hannig   and Olga Shartse,  1962 (М. Стельмах “Кров людська – не водиця”);  M. 

Kotsiubynskyi “Chrysalis and Other Stories”, trans. from Russian by Jacob Guralsky, 1958 

(М.Коцюбинський “Лялечка та інші оповідання”); O. Korniichuk “Wings”, trans. from 

Russian by John Biblons, 1960 (О.Корнійчук “Крила”); O. Honchar “The shore of Love”, 

trans. from Russian by David Sinclair-Loutit, 1980 (О. Гончар “Острів любові”); O. 

Honchar “Short stories”, trans. from Russian by V. Shneerson, 1956 (О. Гончар 

“Оповідання”); I. Franko “Boa Constrictor and other stories”, trans. from Russian by Fainna 

Solasko, 1957 (І. Франко “Boa Constrictor та інші оповідання”). Бачимо, що в усіх 

прикладах англомовних видань української літератури зазначено, що переклад було 

здійснено з російської мови. Таким чином, російськомовний переклад є текстом 

оригіналу для  виконання англомовних перекладів.  

Але не завжди російський переклад виступав посередником, а російська мова 

реле-мовою для іншомовних видань української літератури. Так, досліджуючи 

відтворення провідних рис ідіостилю ще одного відомого українського письменника-

емігранта І. Багряного в англомовних та німецькомовних перекладах (на прикладі його 

славетного роману “Тигролови”, 1944), ми виявили в особистому листуванні 

письменника відомості про те, що саме з англомовного перекладу (“The hunters and the 

hunted” Ivan Bahriany, Burns and Mac Eachern in Toronto, 1954, 270 p.) був зроблений 

переклад на німецьку (“Das Gezetz der Taiga”, Iwan Bahriany, Styria in Kӧln, 1961, 255 

s.), голландську (“Vlucht in de Taiga”, Iwan Bahrjany, Prisma Boeken, 1959,  250 s.), 

данську  та інші мови.  Навіть  зберігся  лист  від  В. Федорончука  до  І. Багряного від 

20.10.1959 року, в якому той пише про видання роману італійською мовою: 

“Перекладачка питала, між іншим, чи англомовний текст відповідає вірно 

оригінальному, українському текстові” [4, c. 258]. Ця знахідка спонукала нас 

зацікавитися непрямим перекладом та розпочати дослідження його впливу на 

оригінальний твір, а також підтвердила розглянуту у Розділі 1.1. тенденцію багатьох 

європейських літературних ринків до продукування непрямих перекладів (через 



“рідкісність”   мови  оригіналу  тощо). Оскільки  англомовний   переклад   роману    І. 

Багряного “Тигролови” становить велику цінність як першоджерело для перекладів 

іншими мовами, його перше  видання (“The  Hunted  and  the  Hunters”,    I. Bahriany, tr. 

by George S.N. Luckyi, Toronto: Burns & MacEACHERN, 1954) разом з непрямим 

німецькомовним перекладом (“Das Gesetz der Taiga”, I. Bahriany, Deutsche Bearbeitung 

von Dr. Margreth von Kees, Kӧln Graz: Verlag Styria, 1963) було обрано для наукової 

студії на тему явища непрямого перекладу. Ще одним ілюстративним матеріалом до 

згаданої теми у цій науковій роботі було обрано повість І.  Франка “Boa constrictor” 

(1878)  з   її російськомовним (“Boa Constrictor”, И. Франко, пер.    А. Дейча, 

Симферополь: Крымиздат, 1956) та непрямим англомовним (“Boa Constrictor and other 

stories”, I.Franko, tr. from Russian by Fainna Solasko, Moscow: Foreign languages 

publishing house, 1957) перекладами, що є прикладом непрямого перекладу української 

літератури через російськомовний переклад.  

За висловом А. Лефевра, “перекладачі не просто перекладають слова, вони також 

перекладають  цілий  всесвіт дискурсу, поетику та  ідеологію” [136, с. 94]. Саме 

ідіостиль є виразником цих речей. Він кодифікує у собі мовну картину світу автора – 

“вербальне відображення світовідчуття письменника, його ціннісних орієнтирів” [39, c. 

305]. За словами Я. Рецкера, головне для перекладача відтворити  “почерк” автора, 

передати його голос засобами іншої мови [58, c. 132]. Т. Паркс стверджує, що “стиль є 

абсолютом і, якщо він втрачається у перекладі, то втрачається й автор, втрачається 

його індивідуальне бачення” [149, c. 240]. Отже, відображення ідіостилю автора у 

перекладі набуває не меншого значення, аніж відтворення змісту чи форми твору.  

Переклад з української мови англійською, як і будь-який переклад, є 

відповідальним і складним завданням. Адже, за словами В. Коптілова, “перекладач має 

чітко уявляти собі стилістичні можливості обох мов, добре знати їхні експресивні 

засоби, вміти знайти правильний тон, природну інтонацію, яка зробить переклад не 

канцелярською копією оригіналу і не засушеним музейним експонатом, а живим 

витвором вічноживого мистецтва” [32, c. 4]. Тобто, як уже зазначалося вище, для 



якісного перекладу важливим є не лише знання мови-джерела і цільової мови, а й цілої 

низки особливостей, викликаних відмінностями між ними (узус, реалії тощо). 

Л.Коломієць виділяє такі головні проблеми перекладу української літератури 

англійською мовою: 1) проблема вірного, або точного, відтворення чужомовного 

оригіналу; 2) проблема перекладу реалій; 3) проблема передачі розмовного мовлення у 

перекладі; 4) проблема перекладу авторської метафори [25,   c. 119]. Припускаємо, що 

ці проблеми набувають ще більшої актуальності, якщо говорити про непрямий 

переклад, тобто з уже наявного англійського тексту на німецьку мову (як це відбулося 

у випадку з “Тигроловами” І. Багряного). Крім того, може виникати певна плутанина, 

якщо перекладач на англійську мову адаптує переклад до своєї цільової культури. 

Адже тоді перекладач, котрий здійснює непрямий переклад на іншу мову, має перед 

собою вже істотно віддалений твір, який він також намагається зробити якомога 

зрозумілішим для цільової аудиторії своєї мови. Можна тільки уявити яким відмінним 

від оригіналу буде кінцевий результат. 

    Крім того, звертаючись до проблеми відтворення чужомовного оригіналу, 

варто говорити про своєрідне змагання між вітчизняною та західною науковими 

думками  стосовно  вибору  найвдалішого і найдоцільнішого способу перекладу.     О. 

Фінкель, харківський русист, критик перекладу і перекладач, перший, хто спробував 

визначити загальну проблематику в українському перекладознавствi (“Теорія і 

практика перекладу”, 1929 р.),  виділяв  чотири  способи  перекладу [32,   c. 190]: 

1)передача літерами мови перекладу слів/фраз в іншомовній вимові (якщо  вони 

зрозумілі мовцям перекладу); 2) дослівний переклад; 3) вільний переклад 

(допускаються свавільні зміни); 4) адекватний переклад. У випадку ж з українсько -

англійським перекладом відмінності двох мов майже унеможливлюють застосування 

першого способу. У зв’язку з тим, що у західній перекладознавчій думці ідея 

домінанти естетичної цінності перекладу як самостійного художнього твору (поряд із 

другою неодмінною умовою – вірністю ідейному змістові оригіналу) не здобула такого 

розвитку, як у вітчизняній теорії і практиці перекладу, амплітуда допустимих 



відхилень у бік буквального або вільного перекладу має ширший розмах в 

англійськомовних перекладах, ніж в українськомовних [26, c. 120]. У західній 

перекладацькій традиції інтерпретаційний, чи смисловий, переклад  протиставляється 

дослівно-буквалістичному, як такий, що єдиний здатний передати “дух” першотвору, 

важливіший за точне відтворення лексико-семантичної та синтаксичної структури 

оригіналу [26, c. 13]. І справді, з наступних розділів ми пересвідчимося у дотриманні 

цих традицій західними перекладачами (у німецькомовному перекладі “Тигроловів” 

натрапляємо на скорочення, переінакшення і т. ін.).  Незважаючи на такі особливості 

перекладацьких традицій, незмінною цінністю будь-якого перекладу є його 

максимальна близькість до оригіналу не тільки щодо адекватності передачі інформації, 

а й у відтворенні художньо-естетичних особливостей оригінального тексту. Саме цими 

цінностями часто гребують з огляду на перекладацький диспаритет, який функцірнує 

при перекладі українського художнього слова. У Розділах 2. і 3., розглянуто конкретні 

приклади з творів українських письменників та їхніх перекладів, які чудово 

ілюструють висловлені тут міркування щодо дії та імплікацій перекладацького 

диспаритету при прямому та непрямому перекладі українського художнього слова.  

Отже, згадані приклади англомовних перекладів оповідань  В. Симоненка  юним 

діаспорянином А.М. Фр.-Чировським, німецькомовних перекладів оповідань 

українських письменників Анною-Галею Горбач та непрямі переклади творів Івана 

Франка та Івана Багряного можуть видатися надто відмінними, щоб їх порівнювати. Ця 

відмінність полягає й у часі перекладів, і у матеріалі, мові, виді перекладу (прямий та 

непрямий), персоналіях перекладачів, їхньому досвідові тощо, але парадокс полягає у 

тому, що перекладацький диспаритет через апріорну   нерівність обмежень до 

перекладача української художньої літератури (як літератури “малої” чи 

“периферійної”) робить їх рівнозначними, такими, що підпадають до порівнянь. 

Наскільки логічним чи правильним є такий стан речей, визначить майбутнє покоління 

студій перекладацького диспаритету, що матимуть на меті розвиток й імплементацію 

ідей та інструментів його подолання, а також належну підготовку перекладачів у 



рамках етики відповідальності за якісне представлення українського художнього слова 

у міжнародному інтелектуальному просторі. 

 

1.3. Прямий переклад:  можливості подолання дуалізму видів перекладу 

 

Головною характеристикою усіх земних життєвих процесів є рух. Можна 

сперечатися про його циклічність чи спрямованість, але не можна заперечити час і рух 

від минулого до майбутнього. Подібна динаміка спостерігається й у всьому, що 

створює людство, а відтак й у тому, що наразі у цій студії становить найбільший 

інтерес для нас – у літературі й перекладі. Аби оцінити status quo української 

перекладеної літератури, вважаємо за необхідне розглянути обидва види перекладу 

українського художнього слова (прямий та непрямий) на прикладі творів письменників 

як XIX століття, так і  сьогодення. Це дозволить зрозуміти динаміку змін 

представлення українського художнього слова закордоном та перспективи його 

входження до європейського контексту, а також з 'ясувати та оцінити перспективи, 

визначити умови та шляхи подолання згаданої бінарності видів перекладу. Крім того, 

розгляд прямих перекладів українського художнього слова дозволяє проаналізувати 

функціонування перекладацького диспаритету, який не обмежується непрямим 

перекладом.  

Прямий переклад, зазвичай, не потребує означення “прямий,” адже ми звикли 

сприймати поняття переклад як двоїстий концепт, тобто концепт з інгерентною парною 

природою: автор і перекладач, оригінал і переклад, вихідна і цільова мова/ культура 

тощо. Проте у нашому дослідженні ми розглядаємо іншу двоїстість, себто наявність 

також перекладу через посередництво іншого, вже існуючого перекладеного тексту, 

себто непрямого перекладу. Неприродність непрямого перекладу є беззаперечною . Не 

всі перекладознавці погоджуються з такою тезою. У своїй лекції 2013 року (публікація 

2014 р.) К. Вошборн стверджує, що “за логікою сучасної теорії перекладу, якщо 

переклад це подальший повтор, а не “двійник” тексту, то переклад з перекладу не 



повинен викликати той неспокій, який він спричиняє” [192, c. 608]. Неспокій, про який 

згадує авторка, пов’язаний з суперечками стосовно оцінки непрямого перекладу. У 

своїй статті 2000 року Р. Лай висловлює позитивний погляд на непрямий переклад , 

майже поетизуючи його: “Либонь полум’я муз, що живиться радше багатозначністю, а 

не визначеністю, розгорається з ще більшою силою через туманні долини та 

атмосферу, породжену відтворенням платонічного другого руху від оригіналу?” [138, 

c. 708]. Найпопулярнішою тезою захисників непрямого перекладу є те, що завдяки 

йому світ має змогу дізнатися про невеликі/периферійні/маловідомі культури/ 

літератури. У Розділі 1.1. ми детальніше розглядаємо суперечливі погляди на непрямий 

переклад. Наразі воліємо зосередити увагу на релевантності існування такої полеміки 

взагалі. Цікаву думку висловлює Е. Генцлер, зазначаючи, що на зміну культурному 

повороту у перекладознавстві, який відбувся в останні двадцять років (С. Басснет, А. 

Лефевр, Л. Венуті, Е. Пім та ін.), прийшла фаза пост-перекладу (post-translation) [114, 

c. 82]. Власне Пост-Перекладознавство як ера фундаментальної 

трансдисциплінарності стало девізом та провідною темою дослідницького симпозіуму 

“Переклад, Глобалізація та Локалізація” (вересень 2011 р.), який відбувся у Нью-Йорку 

(Nida Institute for Biblical Scholarship). На думку Е. Генцлера сучасне 

перекладознавство переймається такими питаннями: “Які культурні та 

інституціональні наслідки перекладу в культурному ареалі, за межами його рецепції? 

Якими є наслідки у не-лінгвістичних та не літературних галузях? У мистецтві? В 

архітектурі? Які соціальні, політичні та релігійні наслідки?” [114, c. 82]. 

Отже, пропонуємо розглянути непрямі та прямі переклади з позиції пост-

перекладознавства. При цьому воліємо зазначити, що розгляд української літератури у 

перекладах загалом є надзвичайно органічною темою для пост-перекладознавства. Це 

зумовлено периферійним статусом української мови у світі. П. Бандіа зазначає, що 

“після культурного повороту у перекладознавстві заклопотаність питаннями ідеології, 

ідентичності та владними відносинами зумовила зростання інтересу до перекладу і 

представлення міноритарних культур” (курсив наш. – П.Б.) [76, c. 109]. Відповідно до  



Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, регіональні та міноритарні 

мови – це “ті мови, які традиційно використовуються на території держави 

громадянами цієї держави, котрі утворюють групу меншу за чисельністю від решти 

популяції; це мови відмінні від офіційних мов держав” [106]. Діалекти та мови 

мігрантів не взяті до уваги хартією. До регіональних чи міноритарних мов відносять   

баскську,  каталанську,  корсиканську,  шотландську,  уельську  та  ін.   А. Бранчадел 

заявляє про зростання, починаючи від 2000-х років інтересу у перекладознавстві  до  

“слабких цільових систем,” використовуючи термінологію    Г. Турі, себто до 

перекладу міноритарними мовами, та закріплення цього інтересу під час фази 

культурного повороту у перекладознавстві й після нього . Зокрема він закликає 

звернути більше уваги на переклад з міноритарних мов на “мови ширшого 

спілкування, бо якщо переклад корисний міноритарним мовам у якості цільових, себто   

мов   перекладу, то він   приноситиме  їм   користь   і як мовам оригіналу” [86,    

c. 100]. Така   пропозиція   дослідника є   актуальною з огляду на дані, які подає    Дж. 

Хаус у своїй статті, присвяченій статусу англійської мови у світі, а саме, що “у 2009 

році 72,5% оригінальних текстів, які перекладалися у Генеральному Директораті 

Перекладу Європейської Комісії (DGT), були написані англійською мовою, але не її 

носіями, а тими, хто володіє нею як лінгва-франкою” [126, c. 59]. У рамках зазначеної 

термінології українська мова – не є міноритарною чи регіональною мовою. Проте 

єгипетський перекладознавець та ще один представник пост-перекладознавства М. 

Бейкер (Е. Пім критикує авторку за надмірну зосередженість у своїх монографіях та 

наукових студіях на політичних та інших контекстах перекладу й нехтування 

безпосередніми питаннями та проблемами дисципліни) у своїй статті, присвяченій 

змінам у перекладознавстві (від 2014 року), визначає міноритарні мови як “мови 

порівняно обмеженого поширення або ж мови політично чи економічно обмежених 

націй […] гегемонія англійської мови та сучасна економічна й політична могутність 

англомовного світу означає, що всі мови, крім англійської, можна вважати 

міноритарними” [73]. Отже, новітні віхи у пост-перекладознавстві, себто інтерес до 



малопредставлених мов / культур на Заході, роблять українську мову, а відтак і 

літературу, безпосередньо дотичною до теми пропагування перекладознавчих студій 

міноритарних культур, а розгляд перекладу українського художнього слова 

своєчасним, нагальним та перспективним внеском до теорій сучасного 

перекладознавства.  Це зумовлено пострадянським контекстом та периферійним 

статусом нашої мови. 

Саме периферійний статус мови тривалий час експлуатують в якості аргументу 

пропоненти непрямого перекладу, видаючи його за чудову можливість для малознаної 

мови та культури стати “видимою” на світовій арені. У попередніх розділах ми 

з’ясували, що саме статус української мови та культури зумовлює перекладацький 

диспаритет, який є чинником її непрямого перекладу. Та що як ми здійснимо обернену 

дію, себто поглянемо на ситуацію з протилежного боку: чи має непрямий переклад, 

котрий був доволі частим явищем перекладів української літератури XIX-XX ст., 

відповідальність за її “стабільний” статус “периферійної” або малознаної? Наскільки це 

є замкнене коло? І чи можемо вважати це коло замкненим? Адже переважно непрямі 

переклади творів української літератури здійснювалися з політичних мотивів (цензура) 

та через інституціональне координування (у часи СРСР), котре доволі відверто не 

прагнуло просування українського “продукту” за кордоном, хіба що під маркою 

російського. Я. Спірк називає цей феномен “непрямим сприйняттям,” себто 

сприйняттям через іншу культуру [172, c. 143]. Так, скажімо, у передмові до 

німецькомовного видання “Захар Беркут” І. Франка, здійсненого через російськомовне 

посередництво, дізнаємося, що І. Франко відстоював та писав про інтереси та цінності 

російського народу. Не кажучи вже про те, що й переклад здійснено з російської мови, 

без вказівки на російський переклад-посередник (!). Таке фреймування інформує 

читача, що до його рук потрапив твір російської літератури.  Бачимо безпосередню дію 

перекладацького диспаритету, що знаходить вираження у порушенні етики 

перекладача, себто відповідальності за представлення твору у перекладі.  



  Крім того, у нашому національному контексті, кількість непрямих перекладів та 

їхнє існування майже завжди приховувалися. Нам довелося здійснювати пошукову 

(дані з особистих документів, листувань письменників тощо) та аналітичну роботу 

(компаративістський аналіз різних текстів, зіставлення дат видань тощо), аби 

ідентифіковувати наявні непрямі переклади зразків українського художнього слова. 

Така енігматична природа непрямого перекладу є доволі красномовною щодо цілей та 

мотивацій його здійснення. Повернімося до сьогодення. Попри твердження Дж. 

Штайнера про те, що “малих” мов не існує” [178,   c. 2], маємо констатувати факт: на 

сьогодні українська мова, культура та література нехай не маловідомі, але малознані у 

світі. Який би стосунок не мав до цього факту непрямий переклад українського 

художнього слова, завжди є альтернатива і перспектива. Альтернативою непрямого 

перекладу, як зазначалося вище, є прямий переклад. Які перспективи він відкриває для 

українського продукту? Відповідь на це питання була б однозначною та позитивною, 

якби не кілька чинників. По-перше, прямий переклад завжди існував паралельно з 

непрямим, тобто також робив свій внесок у status quo української перекладної 

літератури. У Розділі 3. Ми розглянемо його функціонування та особливості у 

контексті перекладів української художньої прози XIX-XX та XXI ст. По-друге, чи 

умова винятково прямого перекладу української літератури, за умов перекладацького 

диспаритету та існуючих західноєвропейських традицій підходу до перекладу 

(одомашнення – провідна стратегія), є достатньою, аби представити нашу літературу 

на міжнародному рівні та посприяти її рекламі, її престижу, врешті-решт? У цьому 

розділі ми спробуємо дати відповідь на це запитання. 

Лауреат міжнародної премії з літератури Haus der Kulturen der Welt 2015 

(міжнародна премія з літератури дотується 25 тис. євро для автора та 10 тис. євро для 

перекладача і з 2009 року присуджується Домом культур світу (Haus der Kulturen der 

Welt) спільно з фондом Elementarteilchen, Гамбург) єврейський письменник Амос Оз, 

котрий, до речі, був вшанований цією премією разом із перекладачкою свого роману 

“Юда” на німецьку мову– Мір’ям Пресслер, порівнює мову з музикою, а книги, себто 



літературу, з мелодіями. “Перекладати літературу – то ніби концерт для скрипки 

виконувати на піаніно. Це може вдатися тільки за однієї умови: ніколи не варто 

змушувати піаніно звучати як скрипка”. Певної чином цю метафору можна вважати 

квінтесенцією мейнстрімових традицій перекладу на Заході. Адже, якщо поглянути на 

історію розвитку перекладацької справи в англомовних країнах (США, Велика 

Британія тощо), у Німеччині, Іспанії і т.д., то зауважимо, що попри одвічні теоретичні 

дискусії стосовно правильності різних підходів до перекладу, практичне домінування 

тенденції до цільового підходу до перекладу (target-oriented approach) або одомашнення 

(відкритого та закритого перекладу у термінології Дж. Хаус [127,   c. 245]), себто 

слідування нормам, традиціям, звичаям, смакам та очікуванням цільової аудиторії. Р. 

Лай зазначає, що “переклад у часи середньовіччя загалом характеризувався нестачею 

інтересу до оригінальних текстів” [138, c. 708]. Згадаймо панівні в Європі belles infidels 

(XVII ст.)  та  traduttore traditore. Цільовий підхід до перекладу є органічним для 

європейського контексту. У 1960 році німецький філософ Г. Гадамер стверджував, що 

переклад жодним чином не може бути відображенням оригіналу. На його думку, 

переклад – це інтерпретація, котра відображає емпатію та дистанцію [122, с. 132]. 

Таким чином перетин герменевтики та перекладознавства, що  має витоки з добре 

відомої лекції німецького філософа    Ф. Шляйєрмахера “Über die verschiedenen 

Methoden des Übersetzens” (1813), увиразнився у двадцятому столітті. Ф. 

Шлейєрмахера вважають батьком сучасної герменевтики й поняття герменевтики як 

філософії мови та пропонентом форенізації, яка однак не набула статусу мейнстріму на 

західно-європейській перекладацькій арені, хоча й має пропонентів з-поміж сучасних 

теоретиків перекладу. Чи не найвідомішим з них є американський перекладознавець Л. 

Венуті. Його відомий опонент австралійський перекладознавець Е.Пім висловлює 

думку, що текст Шляйєрмахера загалом не є “таким вже величним”, що його 

експлуатують щораз “припасовуючи” до сучасного контексту, який вже давно не має 

нічого спільного з контекстом лекції  німецького філософа, а також Берліном 1813 

року, коли вона була прочитана [155, c. 14]. Проте зосередженість герменевтики не на 



тому як і що ми можемо розуміти, а чи ми здатні розуміти загалом перегукується з 

одвічною дискусією перекладознавства стосовно перекладності та неперекладності 

(особливо загострилася у добу Романтизму), еквівалентності та адекватності тощо. У 

1975 році Дж. Штайнер запропонував чотири кроки “герменевтичного руху”: 

початкова певність або аксіоматична довіра [178, c. 6], що іноземний текст містить 

щось цінне для передачі; агресивне вторгнення на чужу територію та вилучення змісту 

з неї; інкорпорація нового матеріалу у цільовій мові; задоволення від того, що оригінал 

також удосконалився завдяки своєму перекладу [122, c.132]. Український 

перекладознавець О. Ребрій зазначає, що “переклад – це герменевтика, а герменевтика 

– це розуміння самого себе через розуміння іншого тобто рефлексія […] у взаємних 

реляціях процеси перекладу, розуміння (інтерпретації) та рефлексії дають приклад 

герменевтичного кола” [57, с. 23]. Американський філософ та перекладач Г. Співак 

вважає переклад “найінтимнішим актом читання” [173, c. 74]. Вона займає 

парадоксальну позицію, виступаючи за буквалістський переклад та водночас 

стверджуючи, що буквалізм у перекладі неможливий. “Переклад починається з 

насильницького акту убивства звуку” [173, c. 74]. Суголосся герменевтики та 

перекладу як інтерпретативного акту (Ф. Шлейєрмахер, Т. Германс) спонукало до 

бачення перекладу як представлення (representation) у рамках інтеркультурної 

ідентичності перекладача (Е. Пім) та загалом до зміщення акценту з текстів на людей – 

трансляторознавство (Е. Честерман), невидимість перекладaча (Л. Венуті) тощо. 

Проте культурний, соціологічний поворот у перекладознавстві не змінив тенденцій до 

одомашнення  при перекладі на “глобальні” мови (англійську, німецьку, іспанську 

тощо), що зазнає постійної критики з боку теоретиків перекладознавства та 

перекладачів. Наприклад, Е. Пім, пишучи про своїх колег (сучасних перекладознавців) 

зазначає, що “багато хто вважає англомовну культуру перекладу цілковито 

присвяченою доместикації та плавності” [158]. Не заперечуючи цієї тези, 

американський перекладач Д. Беллос говорить про два різновиди перекладу: переклад 

ВГОРУ (translation UP) та переклад ВНИЗ (translation DOWN). “Переклад ВГОРУ це 



переклад на мову престижнішу, ніж мова оригіналу, себто на мову з більшою 

читацькою аудиторією […] Переклад ВНИЗ це переклад на мову з меншою 

аудиторією, ніж оригінальна, чи мову з меншим культурним, економічним та 

релігійним престижем, або на мову, котра не має широкого використання (на сьогодні 

це переклад з англійською мови на будь-яку іншу мову)” [81, c. 172]. Перший вид 

перекладу, на думку Д. Беллоса, характеризується насамперед високим рівнем 

адаптивності та елімінацією усіх ознак іноземного походження, себто одомашнення. 

Відтак, якщо повернутися до нашого прецеденту – (прямого) перекладу української 

художньої прози – то мова про переклад ВГОРУ та про “екcпорт” українського 

літературного продукту в європейський контекст в умовах орієнтації на цільову 

культуру, мову та відповідно читацьку аудиторію. Спробуємо оцінити якість, умови, 

наслідки та перспективи такого “експорту.” 

Відповідно до бази статистичних даних  Index Translationum ЮНЕСКО до “Top 

10” авторів, твори яких перекладали з української  різними цільовими мовами з   

вказівкою     на     часові     рамки,   що     сягають   сьогодення    [183],    входять:    В. 

Сухомлинський, Т. Шевченко, І. Франко, П. Загребельний, О. Гончар, Н. Коваль, Ю. 

Андрухович, М. Богданович, Л. Нарочна, Ю. Щербак (див. Додаток Е.). По-перше, 

одразу впадає в око, що тільки шестеро з зазначених авторів є митцями художнього   

слова,  себто письменниками   чи   поетами   (Т. Шевченко, І. Франко,    П. 

Загребельний, О. Гончар, Ю. Андрухович та Ю. Щербак). Що ж до решти, то це є 

автори педагогічних посібників (В. Сухомлинський) або підручників для школярів з 

природознавства (Н. Коваль, Л. Нарочна) чи математики (М. Богданович), які було 

перекладено в часи СРСР та на початку 90-х років ХХ ст. переважно російською, 

польську, молдавську чи угорську мови. По-друге, бачимо наявність тільки одного 

представника сучасної української літератури, себто Ю. Андруховича. Це свідчить про 

дуже низький рівень інтересу до українського художнього слова. Адже головною 

рисою культури перекладу на заході є тенденція до перекладу насамперед сучасних 

зразків художнього слова. Американський перекладознавець Л. Венуті, наприклад, 



описуючу логіку та стандартну процедуру вибору видавцями (США, Велика Британія) 

іноземних книг для перекладу, закликає до необхідності змін такої політики 

видавництв: “видавці повинні перекладати […] як зразки іноземних текстів сучасності, 

так і минулого” [190, c. 164]. С. Лінн у своїх дослідженнях нідерландсько-іспанських 

перекладів зазначає, що згідно з даними опитувань п’яти провідних іспанських 

видавництв (Emecé, Península, Edhasa, Anagrama, Tusquets) провідну роль у мотивації 

видавців опублікувати той чи інший переклад має особистість автора, його здатність до 

самореклами, талант давати цікаві й інтригуючі інтерв’ю [139, c. 35]. Себто сучасні 

автори мають безумовно більше шансів на подолання кордонів між країнами та 

викликають більше зацікавлення іноземних видавців.  Отже, у нашому випадку, все 

навпаки –  маємо переважну кількість перекладів іноземними мовамии авторів 

минулого. Але варто зазначити, що й переклади ці було зроблено у минулому– 

переважно у часи СРСР. Отже, зараз українська література перекладається закордоном 

у ще менших кількостях, ніж 30-50 років тому. Вважаємо, що це є одним з чинників 

того, що сучасні українські письменники мають величезні складнощі у потраплянні на 

іноземний книжковий ринок. Проблема полягає у тому, що вони та їхні тексти 

постають вирвані з контексту. Отже, маємо такий силогізм: аби сучасну українську 

літературу більше перекладали, треба, щоб на неї був попит і її більше читали; аби на 

неї був попит, треба, щоб контекст та концепт української культури був більше знаним 

та більше відомим. Таким чином, вважаємо, що крім просування сучасного 

українського літературного продукту, слід паралельно взятися за повторний переклад/ 

ретрансляцію (retranslation) української класики. 

Повторні переклади є цікавим явищем, яке має багато спільного з непрямим 

перекладом (стосовно плутанини у встановленні назв див. Розділ 1.1.) й викликає 

неабияку полеміку стосовно його імплікацій, вартості та користі. Так, наприклад, 

Л.Венуті вважає, що ретрансляція або повторний переклад є беззаперечним творцем 

цінностей “які подвійно пов’язані з цільовою ситуацією й визначаються не тільки 

шкалою цінностей реципієнта, що їх перекладач вкладає у оригінальний текст, але й 



цінностями попередньої версії перекладу” [190, c. 96].  Отже, непрямий та повторний 

переклад мають “попередню версію перекладу.” Проте значуща різниця полягає у її 

використанні: по-перше, у непрямому перекладі переклад-посередник слугує 

оригіналом для наступного перекладу, тоді як при повторному перекладі перекладач 

нової версії може ніколи навіть не ознайомлюватися з попередньою, творячи 

паралельну їй версію, спираючись на оригінальний текст. Дві паралельні не 

перетинаються – це аксіома. По-друге, при повторному перекладі залучені дві мови, 

тоді як при непрямому перекладі три або більше (залежно від низки перекладів). Звідси 

й різниця у статусі повторного та непрямого перекладу, себто законності першого й 

незаконності або, принаймні, загальновизнаної “неприпустимості” другого. І. 

Вандершельден вирізняє дві головні форми повторного перекладу: “перегляд, при 

якому, зазвичай, за вихідну точку використовують вже існуючий переклад та власне 

ретрансляція, яка знову бере свій початок з оригіналу, створюючи нову версію його 

перекладу” [188, c. 1154-1155]. Знову натрапляємо на певну плутанину в термінах чи 

апріорну невизначеність (Е. Пім) перекладу, його метамови та його теорій. Адже за 

умов такої класифікації повторний переклад стає схожий на “переклад зі шпаргалки” 

(crib translation) і паралельні таки перетинаються у цьому конкретному випадку.  

Вважаємо, що перша “форма” повторного перекладу – не що інше як перевидання, 

себто видання у новій редакції. Наприклад, вперше роман чеського письменника 

Ярослава Гашека “Пригоди Бравого Вояка Швейка” у перекладі з чеської С. Масляка 

був виданий у Києві видавництвом “Радянський письменник” у 1958 році.  У 1970 році 

видавництво художньої літератури “Дніпро” видало роман вдруге й у 1983 втретє (у 

двотомнику творів Я.Гашека), а у 2009 році роман отримав нове життя від видавництва 

“А-БА-БА-ГА-Ла-МА-ГА.” Якщо порівняти дві версії, скажімо 1970 (приклад.1) та 

2009 року (приклад.2), то можна побачити чимало відмінностей у мові перекладу, а 

відтак й у підході до нього: 

1. – Звільнений через недоумкуватість, – оголосив фельдфебель, переглядаючи 

документи Швейка. 



   –  А що вам ще бракує? – спитав Бауце. 

   –  Насмілююсь доповісти, в мене ревматизм, але я служитиму найяснішому 

цісареві до останньої краплі крові, – скромно сказав Швейк [219]. 

2. – Звільнений через недоумкуватість, – оголосив фельдфебель, переглядаючи 

документи Швейка. 

   –  А що вам ще бракує? – спитав Бауце. 

   –  Голóшу слухняно, в мене ревматизм, але я служитиму найяснішому цісареві 

до останньої краплі крові, – скромно сказав Швейк [220]. 

У прикладі 2  додано редакторську примітку: “Голóшу слухняно – типове 

звертання нижчих чинів до вищих в українському війську на поч. ХХ ст., тобто в часи 

бравого вояка Швейка.” Очевидною є схильність до одомашнення, яка не притаманна 

попереднім версіям. Таким чином один переклад у виконанні С.Масляка було взято за 

“вихідну точку,” але кожне його нове перевидання містить певні видозміни та правки, 

які дедалі більше віддаляють текст перекладу від його ж таки першої версії. Такий 

механізм роботи перевидань та функціонування нових редакцій, що дає можливість 

плутати термінологію. Вочевидь саме перевидання існуючого перекладу має на увазі І. 

Вандершельден у своїй класифікації двох форм повторного перекладу. Отже, хочемо 

зазначити, що у нашій студій, вживаємо термін “повторний переклад” винятково у 

значенні “нового перекладу з оригіналу” і радше визнаємо його класифікацію Е. Піма, 

себто поділ на пасивні (розбіжні у відстані чи часі) та активні (однакова культурна та 

темпоральна локація, відмінність стратегій перекладу) ретрансляції. Таким чином, ми 

погоджуємося з визначенням повторного перекладу, поданим у  Routledge Encyclopedia 

of Translation Studies, а саме, що це “функція динаміки цільового контексту, а не 

відповідь на інгерентні властивості оригіналу” [118, c. 236]. Саме тому українська 

література XIX-XX ст.. потребує повторних перекладів. Вони будуть пасивними й 

активними ретрансляціями водночас, бо будуть розділені часом, відстанню та 

стратегіями від своїх “попередників.” Вони допоможуть встановити   динаміку 

цільового контексту для входження в нього українського літературного продукту та 



подолати перекладацький диспаритет, що має місце в перекладі українського 

художнього слова (див. Розділ 1.2.). 

Якщо у попередніх розділах ми головно зосереджувалися на стратегіях 

перекладу та їхніх супровідних явищах, притаманних перекладу української літератури 

19-20 століть, то наразі мова також і про сучасне українське художнє слово та 

особливості його перекладу. Українська сучасна література безумовно є літературою 

постколоніалізму, натхненною незалежністю, роками відродження культурної 

самобутності та подолання імплікацій колонізаційного минулого. Ідентичність, 

інакшість та влада, чи радше впливовість – головні складники її парадигми. Проте ці 

теми, з огляду на історію України, котра неминуче знаходила своє відображення й у 

літературі, завжди мали місце у творчості українців. Французький філософ доби 

Просвітництва Вольтер ще в 1730 році зауважив: “Україна завжди прагнула волі” [61, 

c. 11]. Таким чином переконуємося у тому, що для того, щоб Захід сприйняв сучасну 

українську художню прозу, для того, щоб та нерівність умов її перекладу, себто 

перекладацький диспаритет, зникла чи принаймні почала зникати, ми повинні 

приділити достатньо уваги перекладу найкращих зразків українського художнього 

слова попередніх століть. Крім того, ще одним мотиваційним чинником є редукція 

дуалізму стратегій перекладу української прози. У наступних розділах (Розділи 2.1.,  

2.2.) ми розглядаємо на конкретних прикладах існуючі непрямі переклади творів 

українських письменників ХІХ-ХХ ст.. Попри певні суперечливі висновки (наприклад, 

що непрямий переклад не завжди наслідує та подвоює недоліки перекладу-

посередника тощо), ми переконалися у доцільності повторних перекладів з метою 

виправлення штучно сконструйованого наративу перекладом-посередником 

(інструмент цензури). Вважаємо, український художній дискурс, як і будь-який інший, 

вартий об’єктивного відтворення. Крім того, оскільки непрямий переклад є тільки 

наслідком перекладацького диспаритету (див. Розділ. 2.3.), чимало навіть прямих 

перекладів української прози 19-20 ст. заслуговують на повторні переклади. Адже 

наявним прямим перекладам часто притаманні суттєві змістові (спрощення, 



скорочення і т. ін.) та національно-культурні втрати. Подібні недоліки зумовлені 

кореляцією перекладацького диспаритету та вище згаданої західноєвропейської 

перекладацької традиції, себто тенденції до одомашнення.  

 Лікування має сенс тільки за умови визначення правильного діагнозу, тож 

репрезентація української культури/літератури у світі, на жаль, вимагає схожого до 

лікування зусилля – пасіонарності, себто за визначенням Л. Гумільова, надзусилля. 

Адже, на нашу думку, марним і нахабним було б закликати до подолання, зміни і т. ін. 

усталених на Заході традицій перекладу з метою відповідного представлення 

української літератури. Адже, вихідним положенням для нас є безумовно власний 

контекст, в якому завжди на рівних правах існували обидві тенденції перекладу 

(згадаймо неокласиків і Г. Кочура та М. Лукаша). О. Чередниченко зазначає, що 

“українська школа перекладу від часів І. Франка […] відстоювала самообмеження 

перекладача задля збереження національної та стилістичної своєрідності оригіналу” 

[68, с. 152] Проте наразі мова про західноєвропейську традицію перекладу, яка має 

іншу історію розвитку, інший статус та відповідно контекст. Чим вони, до речі, 

активно і займаються. Відомий   американський   теоретик   та практик перекладу    Д. 

Беллос пише про появу нової мови, так званої перекладної англійської (Tranglish), 

котра, на його думку, є безумовним наслідком традицій одомашнення у перекладі, які 

еволюціонували до ще вищого рівня “припасування” оригіналу до цільового контексту 

й цільової мови. “Мова перекладів на англійську мову вже не представляє розмовної чи 

письмової англійської мови […] її головна риса полягає у позбавленні певних 

регіональних рис, які важко помітити зовні і саме в цьому полягає її складний 

стилістичний трюк” [81, с. 196]. Таким чином автор стверджує, що одомашнення як 

“припасування” до цільового контексту розрослося як ракова пухлина і поширилося на 

сам цільовий контекст, результатом чого стало знебарвлення та стандартизація при 

перекладі не тільки мовних та стилістичних особливостей мови оригіналу, а й мовних 

та стилістичних особливостей мови перекладу, себто англійської, яку він також називає 



“англійська з мінусом” (“English-minus”) і вважає загрозою для англомовного 

художнього дискурсу.  

Критика схильності до одомашнення та певної “ізольованості” англомовної 

перекладної справи також об’єднує деяких західних наукових опонентів. Л. Венуті 

вважає найбільшим недоліком одомашнення “вписування в іноземний текст 

культурних цінностей, які привалюють у сучасній Америці” [191, c. 325].  Він 

наголошує на низькому відсотку (2-4%) перекладів на англомовному книжковому 

ринку, вважаючи такий показник негативною ознакою динаміки міжкультурних 

обмінів. Його частий опонент Е. Пім та один з найвідоміших представників 

соціологічного підходу до перекладу критикує схильність перекладачів (переважно 

письмових) уникати ризику при перекладі. “Мене це дуже непокоїть через демократію 

в Європі, котра залежить від мультилінгвального режиму, основою якого є переклад 

[…] Люди пишуть тексти, щоб їх перекладали, а не експлуатували ресурси їхньої 

країни […] Ніхто не говорить, що він європеєць/ європейка, натомість поляк, німець і 

т. i. Це питання ідентичності” [155]. Він називає сучасні переклади “нудними,” маючи 

на увазі їхню стандартизацію, знебарвлення. Як бачимо, питання західноєвропейської 

культури перекладу у сучасному перекладознавчому дискурсі виходить за межі 

перекладознавства. Безсумнівним є перетин соціологічного підходу до перекладу й 

пост-перекладознавства, а також вихід за рамки бінарностей у перекладознавчих 

теоріях. Адже, розгляд “місця перекладача” як “вартісного третього терміну”, за 

пропозицією Е. Піма [158], і відповідно його потенційних впливів на цільовий текст, 

дозволяє зосередитися не на одвічних протиставленнях “формального” та 

“динамічного” (Ю. Найда) або “семантичного” та “комунікативного” (П. Ньюмарк) і 

т.д., а на можливостях альтернативи, на можливостях удосконалення наших уявлень та 

підходів до перекладу. Особливо релевантною роль перекладача є у випадку 

перекладів української літературної спадщини, які справді вимагають фахової 

заповзятливості їх продуцента. На думку    Е. Піма,  перекладач відповідальний за 

представлення оригінального тексту. Власне, на його думку, це основа перекладацької 



етики. Відтак при перекладі української літератури на інші мови найбільшої уваги, 

мотивування та підтримки потребує “вартісний третій” перекладацьких відносин – 

перекладач. Ми не можемо вимагати змін перекладацької традиції на Заході чи якось 

особливо уважного, виняткового ставлення до української літератури. Проте ми здатні 

змінити динаміку її представлення закордоном, звернувшись до того, від кого це 

насправді найбільше залежить та хто є відповідальним за представлення твору у 

перекладі – до перекладача.  

Відомий своїм холістичним (поєднує у собі лінгвістичний та аналітичний) 

підходом   до перекладу  німецький  романіст,  перекладач  та  перекладознавець    Ф. 

Пепке наголошував, що “переклад – це особиста зустріч, яка вимагає від перекладача 

як емоційного і  фізичного, так  і  інтелектуального вкладення” [122,     c. 132]. Роль 

перекладача важко недооцінювати, коли мова про так звані “міноритарні літератури” 

або “постколоніальні” (українську можемо вважати належною до обох). Розглядаючи 

конфліктні та колоніальні контексти, М. Бейкер зазначає, що перекладач може 

функціонувати як “агент підпільного протистояння” опресору, не тільки служити йому 

[71]. У нашій студій розглядаємо приклади першої та другої функцій. Розглянуті нами 

явища перекладацького диспаритету та похідного непрямого перекладу відверто 

сконструйовані через виконання другої функції – служіння колонізатору. Фреймування 

творів українських класиків таким чином, щоб їхня “українська” ідентичність відійшла 

на задній план, а то і взагалі стерлася, російськомовне посередництво як засіб 

контролю та цензури – ті процеси, з наслідками яких сьогодні варто і можна 

поборотися. Перша функція (“підпільного протистояння”) також присутня в 

українському перекладному контексті. Переважно вона знаходила своє вираження у 

перекладах української художньої літератури, які здійснювали або представники 

діаспори (А. М. Фр.-Чировський, Анна-Галя Горбач,    Т. С. Прокопов і т. д.) або ж 

іноземці, котрі зацікавилися українською культурою/ літературою через особисті чи 

професійні мотиви (П. Канді, Е. Коттмеєр і т. д.). Дуже часто українські письменники у 

вигнанні самі дбали про переклади своїх творів іншими мовами (І. Багряний, В. 



Винниченко і т. д.). Зараз контексти українського життя змінилися, попри відчутні 

імплікації минулого. Відтак чому б не спробувати змінити сучасний контекст роботи 

перекладача і тим самим зосередити увагу на виправленні помилок минулого та 

продовженні справи, котру намагалися зробити всі небайдужі у попередні десятиліття.  

Отже, насамперед варто встановити можливості та перспективи перекладів 

(нових, повторних) українського художнього слова. Їх можуть здійснювати як 

перекладачі-іноземці, так і носії української мови. Для західної культури перекладу 

неприйнятним є так званий М 2 переклад (див. Розділ 1.1.), себто переклад на другу 

(нерідну) мову. Проте ця тенденція має шанси на зміни, здобуваючи все більше 

пропонентів та прогресивно мислячих перекладачів та перекладознавців. Цьому 

сприяє, на думку Е. Піма, “набуття роботи перекладача на нерідну мову статусу 

перманентної риси професійної практики у багатьох країнах” [159, c. 488]. Зауважимо, 

що термін “культура перекладу” вживаємо у більш динамічному значенні, ніж 

запропоноване Геттінгенською групою (Übersetzungskultur) – на позначення 

культурних норм врегулювання перекладу у межах цільової системи – себто у значенні 

“професійної інтеркультури,” запропонованому Е.Пімом: “культура перекладу – це 

синонім “режиму перекладу,” себто імпліцитних та експліцитних принципів, норм, 

правил та процедур прийняття рішень, довкола яких зосереджені очікування суб’єкта 

дії” [156]. Саме до зміни усталених на Заході правил та принципів перекладу закликає, 

наприклад, Д. Беллос, відзначаючи їхню безумовну спрямованість на цільову 

аудиторію та її смаки: “[…] носіям цільових мов слід стати толерантнішими та 

сприйнятнішими до варіантів, запропонованих до вживання в англійській,  

французькій   та   німецькій та   інших мовах М 2  перекладачами” [81, c. 66]. 

Інкорпорація М 2 перекладу у західноєвропейський літературний контекст має велике 

значення для української літератури, з огляду на вже згаданий статус української мови. 

Крім того, М 2 переклад, за умов білінвізму перекладача (якщо це представник 

діаспори як, наприклад, А.-Г. Горбач) є виграшною альтернативою непрямому 

перекладу та інколи навіть прямому М 1 перекладу (див. Розділ 3.1.), оскільки він має 



такі переваги, як краща обізнаність з культурним та соціальним контекстом перекладу 

тощо. Вважаємо, що продукування М 2 перекладів та їхнє поширення за кордоном має 

потенціал не тільки ліпшого поширення української літератури, а й підвищення 

статусу української мови. Більша кількість українського літературного продукту на 

іноземному книжковому ринку дасть більше шансів на здобуття популярності більшій 

кількості українських творів, а відтак і сприятиме підвищенню інтересу до української 

мови та її вивчення закордоном (більше потенційних перекладачів українських творів).  

Характеризуючи схильність перекладачів до одомашнення при перекладі, до 

стандартизації мови, Е. Пім висловлює припущення, що “таким чином перекладачі 

уникають ризиків, якщо немає винагороди за протилежну дію” [158].  Під 

винагородою, звертаючись до термінології французького соціолога П.  Бордьє, 

розуміємо різні види капіталів: економічний (гроші), соціальний (мережа контактів), 

символічний (престиж, слава) та культурний (освіта) [85, c. 242]. Немає сенсу 

аналізувати наскільки потужним мотиваційним фактором може бути економічний 

капітал, особливо в умовах ринкової економіки. Про значення соціального фактору 

згадує С. Лінн, стверджуючи, що “окремим перекладачам з добре налагодженими 

контактами як у вихідній так і цільовій культурах, інколи можуть зробити вагомий 

внесок у ту мову, яка їм до вподоби” [139, c. 36]. Таким чином вкрай необачно було б 

недооцінювати роль перекладача, його смаків, його телосу та його мотивації. На 

останнє не менш позитивний вплив може мати символічний капітал. Цікавий приклад 

пропонує Японія, де перекладачі художньої літератури мають рівнозначний статус з 

авторами з Британії та Америки. Вони схожі на голлівудських зірок. Вийшла навіть 

книга, схожа на журнал про знаменитостей: Honyakuka Retsuden 101 (“Життя 

перекладачів 101”) [81, c. 303]. Більше того, такий інтерес та пошана до перекладачів в 

Японії виходять за межі колективного “я”. Наприклад, найвідомішим перекладачем 

художньої літератури з англійської мови на японську є Шібата Мотоякі. Видавці його 

перекладів завжди позначають їх як “Колекцію перекладів Шібати Мотоякі,” а 

книжкові крамниці присвячують цій колекції цілі секції. Таким чином, перекладацька 



справа є поважною та дуже престижною у Японії. Такі приклади варто запозичувати, і 

у нашому випадку слід особливого акценту надавати М 2 перекладам, себто 

перекладам з української мови на інші. Тільки ми самі здатні створити свій бренд, 

візитівкою якого є наша література й культура, а інструментом її експорту безумовно є 

переклад.  

Отже, можна тільки уявити скільки позитивних зрушень відбулося б у 

представленні України, української літературної спадщини та її сучасних зразків 

художнього слова, якби перекладацька професія та акцент на інтеркультурності 

перекладачів, а себто їхній здатності працювати в обидва напрямки (М 1, М 2 

переклад), здобули заслужену увагу та плекання на державному та видавничому рівні, 

спонукаючи їх на індивідуальному рівні до пасіонарності при виконанні перекладів 

українського художнього слова. Починати треба з самих себе. Вважаємо, що сумлінна 

робота у галузі здійснення повторних прямих перекладів української класики такими 

“глобальними” мовами, як англійська, німецька, іспанська та інші у рамках прямих М 2 

перекладів поступово сприятиме зміні статусу української мови, а відтак збільшенню 

кількості справді якісних М 1 перекладів як наслідку елімінації перекладацького 

диспаритету, а також підвищенню інтересу до сучасного українського літературного 

продукту, місце якого безсумнівно у європейському літературно-мистецькому ареалі.  

 

 

1.4. Методологічні основи дослідження 

 

Ця наукова студія має на меті звернути увагу теоретиків перекладу та 

перекладачів на status quo  перекладу українського художнього слова.    Воліємо 

зазначити, що у нашому дисертаційному дослідженні ми розглядаємо прямий та 

непрямий переклад української прози з позицій соціологічного, комплексно -

наративного та пост-перекладознавчого підходів (див. Розділ 1.1.). Ще у 2008 році М. 

Бейкер написала у передмові до другого видання перекладознавчої енциклопедії 



Routledge Encyclopedia  of Translation Studies про початок тенденцій до проведення 

досліджень у перекладознавстві “поза межами самого перекладознавства” [73, c. 21] 

(наприклад, постколоніальна література і переклад тощо), що підкреслює апріорну 

трансдисциплінарність перекладознавства як такого. Найбільше уваги приділяємо 

соціологічному підходу, домінування якого І. Гамб’є  пояснює тим, що “соціальні ролі 

перекладачів стали видимими або ж заявляють про себе у їхніх дискурсах, практиках, 

контекстах, в яких вони працюють і які вони допомагають створювати та зберігати”  

[111, c. 94]. Тому у цьому дисертаційному дослідженні приділяємо багато уваги 

інтеркультурному простору перекладача, його телосу, етиці та відповідальності (див. 

Додаток А.).  

Комплексний компаративний перекладознавчий аналіз, який синтезує методи 

зіставного, контекстуального, аналітико-оцінкового та лінгвістичного аналізів, 

використовуємо для аналізу текстів оригіналів та їхніх прямих і непрямих перекладів. 

Це дозволяє виявити головні особливості ідіостилю письменників, їхнє 

функціонування у творах, порівняти мікро- та макро-контексти й відповідні способи та 

прийоми, що використовувалися при їх переданні та кореляцію їхнього відтворення у 

прямих та непрямих текстах перекладів. 

Герменевтичний метод використовуємо у поєднанні з перекладознавчим 

аналізом (розгляд конкретних текстів та їхніх прямих і непрямих перекладів) і для 

інтерпретації різних історичних, суспільних та навіть біографічних явищ, які, на нашу 

думку, мали імплікації у перекладі. 

Порівняльний метод використовуємо для зіставлення термінології в рамках 

перекладу через третю мову і перекладознавчого аналізу окремих текстів-прикладів 

перекладу. 

Контекстуальним аналізом послуговуємося поруч із перекладознавчим та 

герменевтичним для тлумачення тих чи інших мовленнєвих одиниць у контексті 

висловлювання.  



Описовий метод використовуємо для опису окремих фактів як з історії розвитку 

перекладознавства як дисципліни, зокрема новітніх домінантних спрямувань 

досліджень, так і з особистої біографії авторів творів, розглянутих у дисертаційному 

дослідженні, і перекладачів. 

За допомогою гіпотетичного методу ми виокремлюємо можливі чинники впливу 

на процес здійснення прямого та непрямого перекладів та ймовірні способи пошуку 

перекладачами подолання проблем непрямого посередництва. 

Метод кількісних підрахунків застосовуємо при аналізі кількості перекладів з 

української мови як мови джерела, авторів, що найбільше перекладаються 

європейськими мовами та для аналізу термінології на позначення перекладу через 

третю мову та переконливості висновку щодо встановлення єдиного терміну – 

непрямий переклад. 

  

Висновки до Розділу І 

 

У цьому розділі досліджено дуалістичність перекладу українського художнього 

слова, а відтак співіснування як прямих, так і непрямих перекладів творів української 

літератури європейськими мовами, зокрема встановлено причину виникнення 

альтернативи прямого перекладу українськомовних художніх творів минулого та 

сьогодення, а саме – перекладацький диспаритет. Себто, tertium datur.    

Вважаємо, що перекладацький диспаритет виникає при перекладі літератур так 

званих “периферійних мов,” до яких, в умовах світової гегемонії англійської мови, 

можна зараховувати усі решта мов світу. Українська мова також належить до “малих” 

мов. Нами встановлено, що нерівність обмежень та вимог при перекладі, яка виникає в 

умовах перекладацького диспаритету (коли у самому факті перекладу вбачається 

найвище благо), є причиною не повного представлення української літератури на 

міжнародній інтелектуальній арені: наразі на світовому літературному ринку 

український продукт присутній фрагментарно й мінімально (наприклад, у книжкових 



супермаркетах Німеччини з-поміж українських авторів наявні переважно книги тільки 

Ю. Андруховича, С. Жадана та А. Куркова). Однією з причин тому є відсутність 

контексту. Книги сучасних українських письменників та їхня проблематика часто 

незрозумілі іноземному читачеві, як і Україна в цілому. Твори класиків української 

літератури ХІХ та ХХ століть, що крім своєї мистецької цінності є носіями української 

ідентичності та історії невідомі іноземним інтелектуалам, попри те, що вони 

перекладалися іншими мовами. Часто це були переклади з фреймуванням, що 

представляло твори українських письменників як твори письменників іншої країни або  

ж непрямі переклади.   

Про непрямий переклад як маргінальну практику в академічному дискурсі мало 

що відомо. Проте історія перекладу знає чимало прикладів непрямих перекладів різних 

творів, починаючи з найпершого надбання християнського світу – Біблії. Нами 

виокремлено причини непрямого перекладу як явища, з-поміж яких нестача 

компетентних перекладачів, колоніальна політика припасовування, антагоністична та/ 

ізоляційна політика іноземних літературних ринків, особисті преференції перекладачів, 

внутрішня політика окремих видавництв та несприйняття М2 перекладу міжнародними 

інституціями (наприклад, Європейським парламентом).  

Встановлено, що у межах українського контексту ХХ століття непрямий 

переклад переважно слугував інструментом ідеологізації та колоніалізму. Російська 

мова найчастіше виступала мовою-посередником й водночас мовою-цензури. Проте 

нами було також зафіксовано й досліджено випадок англомовного посередництва 

(“Тигролови” І. Багряного) при перекладі на інші європейські мови (німецьку, 

італійську та інші мови).  Таким чином, непрямі переклади української художньої 

літератури не обмежувалися російськомовним посередництвом, а причини їхнього 

здійснення не біли винятково ідеологічними. 

Крім того, у цьому розділі розглянуто status quo української перекладеної 

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

соціологічного, наративно-комплексного та пост-перекладознавчого підходів до 



перекладу. Головний акцент зроблено на ролі агента цільового тексту –    перекладача 

– та відповідно на інтеркультурному просторі й на відповідальності перекладача. Адже 

перекладач відповідальний за представлення твору у перекладі й саме він може 

втрутитися як в оригінальний наратив, так і у фреймування, встановивши пакт 

перекладу або створити дискордантний переклад. Відтак соціологічний підхід є 

особливо актуальним для українського контексту, адже багато творів української 

літератури зазнали не тільки втрат, пов’язаних із західними традиціями обрання 

стратегій перекладу іноземних творів, а й суттєвих ідеологічних ренарацій. На нашу 

думку, це почасти є причиною малої зацікавленості в україномовному літературному 

продукті за кордоном зараз.  

Отже, ми дійшли висновку, що українське художнє слово у перекладі потребує 

виходу за межі бінарності (елімінації непрямих перекладів як явища) та беззаперечного 

подолання перекладацького диспаритету. Вважаємо, що просування сучасної 

української літератури неможливе без створення контексту, себто одночасної  

“ретрансляції” канонічних творів української літератури, насамперед тих, які є 

наслідком посередництва (непрямий переклад). Оскільки ідеологічну основу цієї праці 

становить віра у власні сили (все починається з нас), вважаємо за необхідне звернути 

увагу на посилення мотиваційних, як економічних так і символічних, чинників 

(капіталів) роботи перекладачів-білінгвів України і не тільки (представників діаспори), 

щоб заохотити та спрямувати їх до праці над старими й новими перекладами рідного 

слова.  

Крім того, вважаємо М 2 переклад цілком прийнятною альтернативою до 

непрямого перекладу та потенційною інвестицією у подолання перекладацького 

диспаритету, що зумовило б зростання інтересу до вивчення української мови 

закордоном тощо, а також сприяло б подоланню “периферійності” української мови та 

входженню української літератури до скарбниці найвизначніших художніх надбань 

світу. Воліємо зазначити, що мова про М 2 переклад білінгвів, себто людей, котрі 

володіють двома мовами на рівні рідної мови. 



Головні положення цього розділу викладені у таких публікаціях автора: [47], 

[48], [49], [50], [51], [52].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ ІІ. УРІВНЮВАННЯ ПРЯМОГО Й НЕПРЯМОГО ПЕРЕКЛАДУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ 

2.1. Російськомовне посередництво: непрямі переклади творів Івана Франка 

російською, англійською, німецькою та іспанською мовами 

 

Вважаємо, що переклад творів такого, за висловом С. Єфремова, “надзвичайного 

письменника” [13, c. 180], як І. Франко, заслуговує особливої уваги. Насамперед через 

власне ставлення письменника до перекладу та його власний перекладацький доробок. 

Гомер і Гесіод, гомерівські гімни, переклад трагедії Софокла “Цар Едіп”, “Сапфо і 

Алкей”, “Піндар і Менандр”, збірка “Старе золото”, римські поети Горацій і Вергілій 

— цим далеко не вичерпується cписок античних перекладів Франка. “Його переклади з 

грецької в більшості своїй точно передають як зміст, так і поетичні особливості 

оригіналу, мають ґрунтовні коментарі” [37]. Незважаючи на те, що англійську мову 

Іван Якович вивчив доволі пізно, все ж протягом всього свого творчого шляху 

неодноразово повертався до питання про необхідність видання творів Шекспіра 

українською мовою. Він переклав низку сонетів Шекспіра, “Венеціанський 

купець”, уривки з “Бурі” і “Короля Ліра”. Найвагомішою працею Франка-перекладача є 

“Фауст” Гете. Над цим твором письменник почав роботу ще в 70-ті роки ХІХ ст. У 

1875 р. в журналі “Друг” з'явилися уривки з “Фауста”. У 70-80-х роках Іван Якович 

продовжував друкувати свої переклади з цього твору. Також І. Франко багато 

перекладав з чеської, прагнучи зробити чеську літературу надбанням української 

культури і цим сприяти розвитку і чеської, й української демократичної літератури. 

Ставши редактором відділу літератури і критики в журналі “Літературно-науковий 

вісник” (1898—1906), він продовжував свою діяльність із ознайомлення українського 

читача з кращими зразками світової літератури. У журналі письменник надрукував   

переклади творів А. Доде, А. Франса, Г. Келлера, М. Твена, Г. Ібсена, А. Міцкевича, 

а також – переклади з маловідомих тоді австралійських новелістів: Дж. Гріна, А. 

Девіса, Дж. Пойнтона та багатьох інших. Крім того, І. Франко зробив значущий внесок 



у розвиток українського перекладознавства. За твердженням Ф.  Арвата, “І. Франко 

вперше в історії українського перекладу глибоко і всебічно розробляє основні 

проблеми мистецтва художнього перекладу, створює струнку теоретичну систему, а 

також формулює принцип точного перекладу. Точність в розумінні І.  Франка – це вірна 

передача змісту та форми твору…” [3, c. 15]. Тому вважаємо, що переклад творів 

самого письменника є дуже відповідальною справою з погляду морального кодексу 

того, хто здійснює такий переклад. Однак, за іронією долі літературний доробок 

автора, котрий дуже бережливо ставився до перекладу творів іншомовних митців 

слова, став жертвою ідеологічно мотивованого непрямого перекладу через російську 

мову. Саме з метою визначення того, наскільки згубним непрямий переклад виявився 

для відображення головного носія генія І. Франка (ідіостилю), було здійснено це 

дослідження. 

Непрямий переклад посідає доволі помітне місце в українському 

інтелектуальному житті. З очевидних політичних мотивів він завжди слугував 

інструментом цензури та контролю над українським художнім словом (див. Розділ 1.). 

Про це свідчать зокрема приклади перекладів творів таких українських письменників, 

як Іван Франко та Іван Багряний англійською, німецькою чи іспанською мовами за 

посередництва російськомовного чи англомовного перекладу.   Видавництво 

англомовних перекладів української літератури у період 1950 – 1980-х років 

здійснювалося здебільшого московським видавничим домом “Foreign Languages 

Publishing House”, що почасти пояснює факт непрямого перекладу з російської мови та 

відверту вказівку на здійснення англомовних перекладів з уже наявних 

російськомовних. 

За іронією долі нині практика непрямого перекладу знаходить  застосування й на 

вітчизняному книжковому ринку. Медійного резонансу набули скандали з перекладами 

романів Стівена Кінга, зроблених не з оригіналів, а з російськомовних перекладів. О.  

Веремко-Бережний у статті в газеті “День” так характеризує цю ситуацію: “Мало того, 

що наш книжковий ринок фантастично узалежнений від російського, так навіть у своїх 



проявах самостійності він часто прагне лишатися придатком “разухабистой” російської 

культурної традиції, додаючи до недобросовісності її представників недобросовісність 

власну, а отже, являючи собою лише фікцію національного культурного процесу.” [7] 

Тож непрямий переклад не є пережитком минулого, радше продукуючим низку питань 

та проблем явищем українського перекладного та перекладеного слова.  

Переклад творів української літератури має строкату й непросту долю через 

низку історичних обставин та подій, він був і лишається ще доволі рідкісним, але 

надзвичайно цікавим явищем. За висловом Андре Лефевра “текст перекладу завжди 

вважався культурним вікном у світ” [136, c. 11], проте, якщо говорити про 

українськомовний текст перекладу, то це “вікно” часто приховано (з політичних чи 

інших причин) “заґратовувалося” або “зашторювалося” непрямим перекладом, себто 

перекладом через третю мову.   

 Здобути ілюстративні матеріали для дослідження теми непрямого перекладу 

доволі складно, адже здебільшого випадки непрямого перекладу не афішувалися, хоча 

й невеликою таємницею є факт, що більшість творів класиків української літератури, 

якщо й допускалися до перекладу іншою мовою, то лише після здійснення їхнього 

російськомовного перекладу. М. Рінгмар, докторант Лундського університету й автор 

кількох публікацій на тему непрямого перекладу стверджує, що “непрямий переклад 

може використовуватися як засіб контролю змісту тексту цільовою мовою, наприклад, 

з політичних чи релігійних причин. Саме цей аспект найвірогідніше відіграв важливу 

роль у частому використанні російської мови як мови-посередника (“mediating 

language”) у країнах-колишніх членах Радянського Союзу” [165, с. 7].  

З огляду на згадану вище енігматичну природу непрямого перекладу найпершим 

викликом при його дослідженні є його виявлення. Якщо ж факт непрямого перекладу 

не є таємницею, як, скажімо, з іспаномовним перекладом “Украденого щастя” І. 

Франка (переклад з російської), то аби простежити кореляцію цільового тексту 

іспанською мовою з оригінальним текстом українською, треба виявити проміжну 

ланку, а саме текст-посередник, себто переклад мовою-посередником (mediating 



language). Я. Спірк вважає складність встановлення відповідної текстової бази, себто 

визначення тексту-посередника, однією з головних причин такої невеликої кількості 

студій непрямого перекладу, а також стверджує, що “цілком законним є дослідження 

непрямих перекладів без текстів-посередників” [172, с. 143]. Наша позиція у цій студії 

протилежна думці чеського дослідника, а саме, вважаємо, що, хоч і значно простіше 

було б розглядати тільки два тексти (оригінал та наявний переклад), текст-посередник 

є необхідним іманентним складником для аналізу проявів та імплікацій непрямого 

перекладу, а також динаміки взаємодії між текстом-посередником та непрямим 

перекладом. Крім того, якщо заглибитися у студію чесько-португальських перекладів 

Я. Спірка, можна здобути пояснення такій позиції дослідника, адже він чесно 

зізнається, що “у кількох випадках йому таки не вдалося встановити справжній текст-

джерело для того чи іншого португальського перекладу”  [172, с. 148]. Ми не 

заперечуємо складності встановлення тексту-посередника, проте, у нашій студії ми 

доклали максимум зусиль для встановлення всіх ланок непрямого перекладу окремих 

творів української художньої прози. 

 Таємниця “проміжної ланки” видавництвами, до речі, вперто замовчується і 

зумисно не вказується на  виданнях, що також є частиною ідеологічних інтенцій, адже 

напис “перекладено з російської …”/ “перекладено з англійської” може спонукати 

іноземця до думки, що оригінальний твір написаний російською чи англійською 

мовами. У випадку з драмою І. Франка нами було з’ясовано, що є три її російськомовні 

переклади (1947, 1950, 1956), кожен із яких міг би бути посередником для 

іспаномовного тексту (1958). Отож пропонуємо до розгляду приклади, які ілюструють 

здатність тексту виказати будь-яку видавничу таємницю: 

1. Голос за вікном. Гей, люди, отворіть, не дайте душі загинути! 

   Анна. Хтось, певно, з дороги збився. Біжу отворити. 

   Микола. Анно, стій! Може, яка зла душа? 

   Анна. Ба, та що?  Дати  чоловікові  загибати?  Та й  що  нам зла душа? [228, с. 

17] 



1.2. Голос за окном. Эй, люди отворите, не дайте человеку погибнуть! 

    Анна. Верно, кто-то с дороги сбился. Побегу открыть. 

    Николай. Анна, погоди! Может человек-то лихой. 

    Анна. Смотрите-ка, что ж, по-твоему, дать ему погибнуть? Что нам злой 

человек? [231, с. 37-38] 

1.3. Голос за окном. Эй, люди, отворите, не дайте душе погибнуть! 

    Анна. Кто-то видно с дороги сбился. Пойду открыть. 

   Микола. Стой, Анна! А вдруг злой какой человек? 

   Анна. Так что ж, погибать ему? Да и что нам злой человек? [229, с. 654] 

1.4. Голос за окном. Эй, люди добрые, откройте, не дайте живой душе 

погибнуть! 

    Анна. Верно, кто-то сбился с дороги. Побегу открою. 

    Микола. Постой, Анна! А вдруг это какой злодей? 

    Анна. Так что же, дать человеку погибнуть? Да и что нам злодей? [233, с. 19] 

1.5. Una voz detrás de la ventana. ¡Eh, buena gente, abrid! ¡No dejeis perecer a un 

alma humana!  

    Anna. Seguramente será alguno que se ha extraviado por el camino. Voy corriendo a 

abrir. 

   Mikola. ¡Espera, Anna!¿Y si de pronto es algún forajido? 

   Anna. ¿Entonces, qué, vamos a dejar morir a una persona? ¿Y qué puede hacernos a 

nosotros un forajido? [238, с. 24] 

З прикладів бачимо, по-перше,  структурно-конотативна реалія у вигляді імені 

одного з героїв (Микола)  в іспанському перекладі була відтворена через 

транскрибування    (Mikola),   отже   використання  російськомовного   перекладу   Г. 

Шипова 1947 року як посередника вже під сумнівом, адже в його тексті ім’я 

перекладено на російську (Николай), що жодним чином не могло спричинити появу 

“Mikola” в іспанському тексті.  По-друге, епітет “зла душа”, втрачено як в 

іспаномовному, так і в останньому російськомовному перекладі О. Дейча (1956). 



Замість нього маємо іменник “forajido” (приклад 1.5.), що у перекладі означає 

“розбійник” та відповідно “злодей” (“розбійник”) у прикладі 1.4. У двох попередніх 

російськомовних перекладах (приклади 1.2 та 1.3) епітет відтворено відповідно як 

“лихой/злой человек” та “злой человек”. Відтак, можемо встановити лексичну та 

стилістичну відповідність між останнім російськомовним перекладом та іспаномовним 

текстом “Украденого щастя”. Таким чином, крім висновку про те, з якого 

російськомовного перекладу було здійснено переклад іспанською (з перекладу    О. 

Дейча), можна також зауважити, що втрати (приклад з епітетом) чи зміни у перекладі-

посереднику неминуче дублюються у непрямому перекладі. В такому разі логічно 

припустити, що набутки та “вдалі моменти” перекладу-посередника сприяють якості 

непрямого перекладу.  Аби переконатися у цій тезі розгляньмо ще один приклад, а 

саме переклад повісті “Boa Constrictor” Івана Франка на англійську мову. Зауважмо 

лише, що повість було перекладено російською перекладачкою Фаїною Соласко 

(Фаїною Глаголєвою) й видано 1957 року московським видавництвом “Издательство 

литературы на иностранных языках”, що вочевидь і стало причиною відвертого (!) 

посилання на те, що переклад здійснено з російської мови.  

Повість Івана Франка “Boa Constrictor” належить до циклу “Бориславських 

оповідань” і рясніє прикладами характерних рис ідіостилю генія й класика української 

літератури. Однією з найголовніших особливостей мови твору є його ритмічність, 

гармонійність, якої письменник досягає за допомогою повтору, як окремих слів, 

словосполучень (використанням паралельних конструкцій) так і звуків (алітерація). 

Звучання мови мало велике значення для Івана Франка, адже “він десятки літ займався 

аналізом гомону мови…мова Франка дуже жива, не закована ні в які пута. Живе 

народне чуття для гомінкої гармонії мови веде його певно і без вагання при доборі слів 

і їх форм, при звуковім складі віршів” [63, с. 427] і маємо сміливість додати, що не 

лише віршів. Це потверджує безліч прикладів. Розгляньмо кілька: 



2. Зміна за зміною, а життя все одно! Околиця за околицею, а край все один, 

краса все одна,  –  вічна, ненаглядна, супокійна краса пречудового Підгір’я…[227,   с. 

385]. 

2.1. Перемена за переменой, а жизнь все та же! Окрестности сменяются, а край 

все один, красота все одна – вечная, ненаглядная, спокойная красота чудесного 

Подгорья…[232, с. 21] 

2.2. The scenery kept changing, but life went on as ever! The surroundings changed, 

but it was all the same region and the beauty never changed, it was the calm beauty of the 

Podgorye [237, с. 12]. 

3. …все то пожерло вічне забуття, вічна непам’ять [227, с. 377]. 

3.1. Все это поглотило вечное забвение, вечное беспамятство [232, с. 11]. 

3.2. His memory blacked out those moments forever [237, с. 6].  

У прикладі 2. натрапляємо на паралельні конструкції (Зміна за зміною, а життя 

все одно/Околиця за околицею, а край все один, краса все одна), що символізують 

мінливість часу й краєвидів та її контраст з постійністю життя й краси, повтор (слова 

краса), а також алітерацію (звуків з, к та п) й асонанс (о). Бачимо, що в 

російськомовному перекладі (приклад 2.1.) паралелізм значною мірою втрачений 

(Перемена за переменой, а жизнь все та же/Окрестности сменяются), відтворений 

лише повтор останніх двох конструкцій ( а край все один, краса все одна –  а край все 

один, красота все одна) та слова краса,на якому за допомогою повтору письменник 

акцентує увагу читача. В англомовному ж перекладі з прикладу 2.2. спостерігаємо 

“ланцюжкову реакцію”, себто вживання різних (не паралельних) конструкцій, як і в 

російськомовному перекладі (перемена за переменой/окрестности сменяются – the 

scenery kept changing/the surroundings changed) з однією компенсацією, а саме 

введенням паралелізму там, де його немає у російськомовному перекладі-“оригіналі” 

(Окрестности сменяются, а край все один, красота все одна – The surroundings 

changed, but it was all the same region and the beauty never changed), що сприяє 

відтворенню ідеї контрасту (мінливість часу проти вічності краси).  Іноді спостерігаємо 



абсолютну “непричетність” російськомовного перекладу до відсутності тих чи інших 

рис ідіостилю в англомовному перекладі, адже поліптотон у прикладі 3. (вічне 

забуття, вічна непам’ять) відтворений за допомогою повтору у російськомовному 

перекладі (вечное забвение, вечное беспамятство) і цілком втрачений в англомовному 

(вжито описовий переклад), що зменшило враження неминучості “вічного забуття”. 

Але якщо паралелізм, зазнаючи певних “утисків” і деформацій, часто таки знаходить 

відображення в англійському перекладі, здійсненому з російського, то набагато 

складніша ситуація з алітерацією та асонансом. Як уже зазначалося, Іван Франко 

приділяв велику увагу милозвучності мови, досліджуючи її можливості (автор 

дослідження “Етимологія і фонетика в южно-руській літературі” (1894) [176]). З 

погляду фонетичного звукосимволізму, теоретики якого стверджують, що існує зв’язок 

певних звуків і значень у психіці людини, а відтак “голосні й приголосні звуки в 

структурі морфем, слів та речень здатні породжувати конотації, тобто брати участь у 

створенні позитивного або негативного враження від спілкування” [9, с. 38], алітерація 

(з, к, п) та асонанс (о) у прикладі 1. мають викликати певний натяк на підсвідомому 

рівні на майбутню небезпеку (це припущення підтверджується наступним змістом у 

творі: головному героєві доводиться зазнати чимало злиднів та горя). Адже, згідно з 

суб’єктивним звукосимволізмом, приголосні [з], [к] та голосний [о] (з прикладу 1.) 

мають викликати приємні асоціації, а приголосний [п] негативні. Тож дістаємо 

своєрідний перехід з позитивної енергетики (спершу маємо повтори звуків з, о, к) до 

негативної (п), хай навіть і в позитивних словах (пречудовий). У російськомовному 

перекладі з прикладу 1.1., попри близькість української та російської мов, ця 

“звукосимволістська стежка” втрачена через алітерацію звуків п і к. Тобто, 

звертаючись до попереднього тлумачення значення звуків, у російському перекладі 

маємо навпаки перехід від негативного (п) до позитивного (к). Унаслідок малого 

зосередження уваги на алітерації в російськомовному перекладі, алітерація у 

непрямому англомовному (приклад 2.2.) взагалі втрачена, хоча її відтворення при 

українсько-англійському чи російсько-англійському перекладі, на відміну від асонансу 



(надто велика відмінність між українською та англійською мовами, крім того асонанс 

відсутній у російськомовному перекладі), є цілком можливим. Можна сперечатися про 

важливість звукосимволізму у цьому творі та про доцільність його ретельнішого 

відтворення (наприклад, смена за сменой (с – вважається позитивним звуком) замість 

перемена за переменой ), але умисність частого вживання алітерації й асонансу Іваном 

Франком у творі, а відтак і їх можлива умотивованість, підтверджується ще низкою 

прикладів: 

4. Але сонце лляло до світлиці таку повінь світла [227, с. 372]. 

4.1. Но потоки солнечного света, вливавшиеся в комнату…[232, с. 5]. 

4.2. …but the sunshine pouring in through the window…[237, с. 2]. 

5. А довкола тиша глибока, глуха, темна, безрадна [227, с. 377]. 

5.1. А вокруг тишина глубокая, глухая, темная, безмолвная [232, с. 11]. 

5.2. The quiet was all-embracing, dark, depressing and absolute [237, с. 6]. 

У прикладі 4. перед читачем постає доволі приємна картина розслаблення, що 

контрастує з попередніми описами як поганого настрою героя, так і поганої погоди – 

на зміну поганій погоді прийшла хороша, яка має позитивно вплинути (за 

сподіваннями читача) і на героя повісті. Сема “приємного” закодована у словах так 

само як і у звуках. Спостерігаємо повтор приголосного [c] та голосного [о], котрі 

обидва мають позитивну енергетику [9, с. 39]. Проте з втратою української реалії 

“світлиця” в російському перекладі, алітерація в ньому стає менш виразною (тільки 

двічі повторюється звук с – солнечного света), а відтак зовсім зникає у непрямому 

перекладі на англійську. 

Цікавими є приклади 5., 5.1. та 5.2., в яких, попри втрату асонансу в 

англомовному перекладі (о) з вищезазначених об’єктивних причин та майже повну 

зміну образу інверсії (тиша глибока, глуха, темна, безрадна /the quiet was all-

embracing, dark, depressing and absolute – тиша була всепоглинаюча, темна, депресивна 

та повна),  спостерігаємо не тільки  послідовне відтворення алітерації (глибока, глуха→ 

глубокая, глухая→ dark, depressing), а й звукосимволізму, адже так само як 



приголосний [г] має негативну енергетику в українській та російській мовах, що лише 

підсилює атмосферу мороку й печалі у тексті опису, так і приголосний [d] наділений 

переважно негативними конотаціями в англійській мові [141]. І справді, не зважаючи 

на деяку зміну образів, англомовний переклад передає належним чином картину опису 

в  оригіналі. Очевидну неможливість чи небажання перекладача повісті на англійську 

мову звірити з оригіналом (“еклектичний” (eclectic) переклад [165, с. 3])  та думку про 

те, що “стосовно оригіналу відбувається накопичення відхилень з кожним повторним 

перекладом” [102, c. 8] потверджують приклади, в яких з елімінацією алітерації у 

російськомовному перекладі спостерігається її відсутність і в англомовному: 

6. Гарячкова діяльність затопляла Германа, він був немов сліпий, немов сновида, 

що під проводом невидимої сили ступає понад пропасть…[227, с. 401] 

6.1. Лихорадочная деятельность поглощала Германа, – он был точно слепой, 

точно лунатик, который под действием невидимой силы идет по краю пропасти…[232, 

с. 40]  

6.2. Herman was so wrapped up in his business that he was like a blind man, or like a 

sleepwalker whom some invisible force is driving onwards along the brink of a 

precipice…[237, с. 23] 

Алітерація у прикладі 6. є, як і всі у всіх попередніх прикладах, носієм 

звукосимволізму. Повторювані звуки [г], [п] мають енергетику негативу, що 

символізує ту лихоманку, котра охопила героя у прагненні збагачення, а звук [с] 

позитиву, котрий слабко проривається у вигляді “невидимої сили”, яка дивом уберегла 

героя від загибелі чи то через тяжку нечесну роботу чи то через жадобу грошей. У 

прикладах 6.1. та 6.2. спостерігаємо послідовну втрату алітерації, яка є невиправданою 

у російськомовному перекладі (наприклад, лихорадочная деятельность можна 

перекласти як горячка і т. ін.) і вкотре потверджує факт незаперечного обкрадання 

оригіналу непрямим перекладом. Відтак висловлювання Л.Коломієць про те, що 

“жоден переклад не є остаточним” [25, с. 123] набуває надзвичайно гострого значення 



у випадку непрямого перекладу через його нагальну потребу бути виправленим, а ще 

краще переробленим (з оригіналу).  

Отже, спотворюючи або модифікуючи ідіостиль автора у перекладі, непрямий 

переклад порушує динаміку взаємовідносин іншомовного читача та оригінального 

твору. Проте, як уже зазначалося (див. Розділ. І), при здійсненні аналізу 

перекладацького диспаритету, кореляції прямого та непрямого перекладу, ми воліємо 

звернутися й до соціологічних аспектів перекладу та зосередити увагу на перекладачеві 

як головному агенті дії, на його мотиваціях та відповідальності. Непрямий переклад є 

провокативним явищем з позиції встановлення довіри між читачем та перекладачем, а 

також провокативним чинником етики перекладача.  У цій студії воліємо зосередитися 

на головній меті, за визначенням Е. Піма, етики перекладача, себто “повазі до іншого 

культурного “я” [157, с. 147].  Досягнення цієї “етичної мети” є передумовою успіху 

комунікації. Однак   непрямий переклад української прози є перешкодою досягнення 

цієї мети, адже його головним наслідком є певна нівеляція українського культурного 

“я”. Німецькомовний переклад повісті Івана Франка “Захар Беркут” Марги Борк є 

прикладом нехтування базовими принципами етики перекладача. 

Повість І. Франка “Захар Беркут” (1882) викликала широке зацікавлення 

громадськості й прихильність літературної критики. Були спроби перекласти її за 

межами України. Український публіцист і критик  Роман Сембратович (1876-1906), 

переклавши більшу частину повісті німецькою мовою, пропонував свій переклад 

п’ятьом видавцям. “Всюди відказано мені, що так руська література, як і ім’я 

писателя так мало ще звісні, що видання такого твору було би занадто 

ризиковане”, – пише Р. Сембратович у листі до І. Франка від 10 квітня 1903 р.  За 

життя письменника повість німецькою мовою не була видана. Доля перекладу Р. 

Сембратовича невідома. [том 1:483]. Однак у 1955 році берлінське видавництво “Verlag 

Kultur und Fortschritt” видало цю повість у перекладі Марги Борк із заувагою, що 

переклад було здійснено з російськомовного джерела (Russischer Originaltitel  Захар 

Беркут, пер. П. Карабан, 1953). Відтак можемо припустити, що частково причиною 



відмов публікувати переклад Романа Сембратовича стало несприйняття М 2 перекладу, 

адже Марга Борк на відміну від нього здійснила переклад на рідну для себе мову – на 

німецьку. Однак, очевидним є й той факт, що це не була єдина причина, щоб “Захар 

Беркут” увійшов до німецькомовного континууму (чи бодай спробував увійти) через 

російськомовну призму сприйняття. Передмова Урсули Вібах наштовхує на думку про 

роль російкомовного джерела як цензури, адже в ній говориться, що Франко пише про 

російський народ, що він перекладав російських класиків та що Жовтнева революція 

здійснила мрії Франка, висловлені у творі. При цьому ані російськомовний переклад, ні 

німецькомовний не подають передмови самого Франка. Таке наративне фреймування 

покликане викликати довіру у читача, адже воно фактично створює образ російського 

письменника, котрий пише про російські проблеми, а отже, і переклад з російської 

мови у свідомості читача втрачає статус непрямого. Тобто, перекладацький пакт 

встановлено за рахунок ренарації з боку видавництва й перекладача. Адже 

безпосереднім доказом внеску останнього є його переклад. Цікавим є той факт, що таке 

фреймування виникає саме у німецькомовному виданні, бо у російськомовному 

перекладі Русь залишається Руссю, а от у його німецькомовному відповіднику вона 

вже стає Росією (Rußland): 

7. Коли б були свою власть і свою силу повернули на скріплювання, а не на 

підкопування тих порядків по громадах і живих зв’язків між громадами, то наша Русь, 

певно, не була б упала під стрілами та топорами монголів, але була б отстоялася проти 

них, як глибоко вкорінений дуб-велетень остоюється проти осінньої бурі! [230, с. 46] 

7.1. Если бы свою власть и свою силу они обратили на укрепление, а не на 

подрыв этих порядков в общинах и живых связей между общинами, тогда наша Русь, 

наверно, не пала бы под стрелами и топорами монголов, но устояла бы против них, как 

глубоко укоренившийся дуб-гигант выстаивает против порывов осенней бури! [226, с. 

43] 

7.2. Wenn sie ihre Macht und ihre Kraft zur Festigung und nicht zur Schädigung dieser 

Gemeindeordnungen und der Beziehungen der Gemeinden zueinander benutzt hätten, wäre 



Rußland wohl nicht unter den Pfeilen und Äxten der Mongolen gefallen, sondern hätte ihnen 

standgehalten wie eine gigantische, tiefverwurzelte Eiche dem Herbststurm [239, с. 63] 

Таким чином, переклад відповідає всім паратекстам видання (титульній назві з 

даними про переклад, передмові тощо). Крім того, у німецькомовному тексті повісті 

спостерігаємо численні спрощення та стандартизацію образів, які є не завжди такого їх 

представлення у російськомовному “джерелі”. Розгляньмо такі приклади: 

8. “Тим ліпше! Тим ліпше!” – говорила вона з таким смілим поглядом, з таким 

солодким усміхом, що Максим, мов очарований, не міг нічого більше сказати [230, с. 

14] 

8.1. “Тем лучше! Тем лучше!” – говорила она с таким смелым взором, с такой 

пленительной улыбкой, что Максим, как зачарованный, не мог ничего возразить [226, 

с. 9] 

8.2. “Um so besser! Um so besser!” sagte sie mit so kühnem Blick und einem so 

hinreißenden Lächeln, daß Maxim wie verzaubert  war und kein Wort mehr hervorbrachte 

[239, с. 19] 

9. Але, коли Максим, трохи осмілившись, стиснув її ніжну, а так сильну руку, 

тоді Мирослава почула, як щось солодко защеміло її коло серця, як лице її загорілось 

стидливим рум’янцем – і вона спустила очі, а слово подяки, котре готове було вилетіти 

з її уст, так і завмерло на губах і розіллялось по лиці дивним чаром розгоряючого 

сердечного чуття [230, с. 23] 

9.1. Но когда Максим, несколько осмелев, пожал ее нежную, но такую крепкую 

руку, Мирослава почувствовала, как что-то сладко защемило у нее в сердце, как лицо 

ее запылало стыдливым румянцем, – и она опустила глаза, а слово благодарности, 

которое уже готово было слететь с уст, замерло на губах и вспыхнуло в глазах 

дивным огнем первого разгорающегося чувства [226, с. 18-19] 

9.2. Als Maxim jedoch, etwas mutiger geworden, ihre zarte, aber kraftvolle Hand 

drückte, fühlte sie ihr Herz erbeben. Die Dankesworte erstarben ihr auf den Lippen, in ihren 

Augen aber leuchtete das schöne  Feuer der  ersten aufkeimenden Liebe [239,   с. 31] 



10. В його серці, смілім і чистім, як щире золото, відразу блиснула щаслива 

думка, котра тут же перемінилася в незламне рішення [230, с. 23] 

10.1. В его сердце, смелом и чистом, как золото, сразу родилась светлая мечта, 

превратившаяся тут же в твердое решение [226, с. 19] 

10.2. In seinem tapferen und reinen Herzen war jäh ein Wunsch erwacht, der sich 

sofort in einen festen Entschluß verwandelte [239, с. 31] 

У прикладах 8. та 8.1. бачимо відтворення епітетів (смілий погляд – смелый взор, 

солодкий усміх – пленительная улыбка) та втрату алітерації. У німецькомовному 

перекладі (приклад 8.2.) зміна образу епітета абсолютно відповідає його зміні у 

російськомовному тексті-посереднику (нічого “солодкого”, тільки “пленительное” – 

hinreißendes Lächeln – чаруючий сміх). Наростання тенденції спрощення також бачимо 

й у прикладах 9., 9.1. та 9.2. Метафора (дивний чаром розгоряючого сердечного 

чуття) відтворена в обох випадках зі стандартизацією (дивный огонь первого 

разгорающегося чувства). “Чар” змінився на “вогонь” і додалася більш стандартна сема 

“першого” кохання. Німецькомовний переклад наслідує спрощення у 

російськомовному (das schöne Feuer der ersten aufkeimenden Liebe – прескрасний вогонь 

першого кохання, що зароджується). Кохання не було назване в оригіналі недарма. 

“Сердечне чуття” – так ніжно автор оминає називати те, що ще таке кволе й перебуває 

у зародку. Схоже переінакшення та спрощення образу бачимо й у прикладах 10., 10.1. 

та 10.2., де “щаслива думка” стає “светлой мечтой”, а той “бажанням” (ein Wunsch  у 

німецькомовному непрямому перекладі). Така, здавалося б незначна зміна, спричиняє 

до цілковитої зміни образу героя, бо він людина відважна, людина дії, а не ліричний 

герой, сповнений мрій та сподівань. Це потверджує й друга частина речення про 

“незламне рішення”. Отже, спостерігаємо схильність до спрощення та стандартизації 

поетичних образів оригіналу й, зважаючи на фреймування німецькомовного непрямого 

перекладу повісті, маємо підстави вважати таку невибагливість у прийнятті 

перекладацьких рішень вмотивованою та свідомою. Адже стандартизація позначає 

певну уніфікацію, себто позбавлення ідентичності, позбавлення саме того “іншого 



культурного “я”, яке на думку Е. Піма, становить основну етичну мету та невід’ємну 

складову настанови перекладача.  

Отож з розглянутих прикладів відтворення у непрямому перекладі таких 

провідних рис ідіостилю Івана Франка, як повтор й алітерація (асонанс), які виконують 

глибинну символічно-змістову функцію у повісті “Boa Constrictor”, можемо зробити 

висновок, що при непрямому перекладі дистанція між цільовою іншомовною 

аудиторією та оригінальним твором, його естетичним наповненням та ідіостилем 

зростає до розмірів, котрі загрожують цілковитою нівеляцією мистецької вартості 

твору. Найчастіше непрямий переклад зумовлює негативну кореляцію між ним та 

проблемою відтворення особливостей оригіналу та, на жаль, за законом діалектики 

непрямий переклад примножує втрати першого (прямого) перекладу, якщо такі є, 

частіше, аніж компенсує їх.  

 Крім того, в умовах непрямого перекладу та з урахуванням перекладацького 

диспаритету при перекладах української прози спостерігаємо нівеляцію культурних 

особливостей та цінностей, отож питання етики перекладача, його відповідальності 

набуває особливо критичного значення та є мотиваційним фактором для перегляду й 

оновлення багатьох перекладів творів українських письменників іншими мовами. Адже 

існуючі перекладацькі пакти ставлять під сумнів приналежність згаданих творів до 

української скарбниці художнього слова. Відтак дотримання етики перекладача є 

передумовою не тільки просування набутків власної літературної скарбниці, а й 

їхнього захисту від нівеляції та несправедливого забуття.   

         Насамкінець зауважмо – явище непрямого перекладу, зокрема в царині перекладів 

української літератури іншими європейськими мовами, потребує подальшого 

дослідження з метою виявлення випадків непрямого перекладу, їхнього 

доопрацювання / заміни на прямі переклади й попередження потенційних непрямих 

перекладів. Адже ідеологічний чинник, наприклад, уже не актуальний, а з чинниками 

поширеності та престижу можна й варто боротися. 



2.2. Англомовне посередництво у непрямому перекладі української прози (на 
матеріалі англомовного та німецькомовного перекладів повісті І.  Багряного 

“Тигролови”) 
 

Твори відомого українського поета, прозаїка, публіциста й політичного діяча 

Івана Багряного вирізняються на тлі української літератури своїм оптимізмом, вірою у 

нездоланність людини, силу її духу та в омріяну винагороду за страждання, яких, на 

жаль, не уникнути на тернистому шляху до щастя як окремої особи, так і нації в 

цілому.  

Роман “Тигролови” не виняток, а радше маркує початок становлення 

авторського “я” Івана Багряного та його схильність до пропагування віри в краще 

прийдешнє, а не лише оспівування гіркої минувшини. У статті про “Народження 

книги” письменник зазначає, що “…сам процес її приходу стає для автора рятівним 

колом серед розбурханого океану смерті. І якраз тому вона, книга, має печать… 

поеми всепереможного оптимізму” [6, с. 61]. Цей ореол оптимізму пронизує роман, 

стає структуротвірним компонентом його аури. “Що видатніший художній твір, то 

тяжче описати його ауру, не кажучи вже про відтворення її у мові. Однак, перекласти 

її все ж таки можна, шляхом точного відтворення лексичних та синтаксичних знаків” 

[165, c. 5].        

Квінтесенцію перекладу влучно сформулювала відомий український 

перекладознавець, перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук та 

професор Л.В. Коломієць: “Переклад – це тлумаченням народів та епох” [29, c. 3]. 

Сутність цієї істини була близька українському  поетові, прозаїку, публіцистові та 

громадсько-політичному діячеві Івану Багряному (1906, Охтирка, Сумська обл. – 

1963, Новий Ульм, Німеччина), який великої ваги надавав перекладові своїх творів 

іншими мовами, насамперед, англійською (!), що підтверджують рядки з його листа 

до Володимира та Розалії Винниченків:  “<…> коли б і була можливість видати на 

французькій мові у Франції, то з тим треба було б почекати, щоб спочатку вийшла 

книга в Америці на англійській мові (19 лютого 1951 р.)” [5, c. 175]. Йдеться про один 



із перших прозових романів письменника – “Тигролови” (1943). Особливість цього 

твору не лише в його автобіографічності (автор , як і герой роману – Григорій 

Многогрішний, – був заарештований та засланий на Далекий Схід, звідки він вдало 

втік, хоча письменник пізніше був таки схоплений та вимушений відсидіти покарання 

у в’язниці), у складних умовах написання (“Багряний написав повість “Тигролови” за 

незвичайно тяжких побутових умов: коли він ховався у галицькому містечку, на 

підгір’ї, у час масового виловлювання німцями українських патріотів” [6, c. 31]), а 

також в унікальній на той час популярності твору на іноземній літературно -

видавничій ниві. За словами О. Коновала, голови Чиказького відділу Українсько -

Американської Координуючої  Ради (UACC Chicago branch) та члена Фонду ім. 

Багряного (The Bahriany Foundation): “ <…> “Тигролови” вийшли у США, Канаді та в 

Англії в англомовному перекладі. Цим твором був зацікавлений навіть американський 

Голлівуд, щоб накрутити фільм” [6, c. 6]. Не оминув роман визнання й на 

батьківщині, бо у 1943 році отримав першу нагороду на літературному конкурсі 

“Українського видавництва” у Львові, а в 1992 році за нього та роман “Сад 

Гетсиманський” постановою Кабінету Міністрів України І. Багряному посмертно 

присудили Державну премію України ім. Тараса Шевченка. “Тигролови” дали 

початок міжнародній славі глибокого лірика, поета героїчного пафосу та великого 

гуманіста Івана Багряного, “твори якого, – за висловом українського літературознавця 

Г. Костюка, – пробивали мури чужих літератур” [35,   c. 831]. 

Роман “Тигролови” побачив світ у США (“The Hunters and the Hunted”, St. 

Martin’s Press, New York 1956), Канаді (“The Hunters and the Hunted”, Burns and Mac 

Eachern, Toronto 1954) та в Англії (“The Hunters and the Hunted”, Macmillan, London 

1957) в англійському перекладі, а також німецькою мовою (непрямий переклад через 

англійську мову) двома окремими накладами в Австрії (1961, 1963). 

      Англомовний переклад роману “Тигролови” має поза всяким сумнівом 

надзвичайно велике значення. Не лише тому, що “англомовні переклади українського 

художнього слова, – за твердженням відомого українського перекладознавця  та 



теоретика перекладу Р. Зорівчак, – один з найвагоміших чинників нашого утвердження 

як  нації у  світовому літературному контексті” [34,   c. 7], але й з огляду на те, що саме 

з англомовного перекладу, як уже зазначалося у Розділі 1.2., було здійснено цілу низку 

іншомовних перекладів, з-поміж яких і розглянутий у цій науковій роботі 

німецькомовний. 

Варто зауважити, що головним чинником формування життєствердної аури 

роману Івана Багряного “Тигролови” є насамперед авторська метафорика. А відтак від 

її  відтворення у перекладі залежить повнота передачі оригінальної аури роману, 

можливість дати іншомовному читачеві відчути атмосферу твору. На думку відомого 

сучасного українського поета, романіста та перекладача Юрія Андруховича, 

“найвищий обов’язок перекладача полягає у тому, щоб віддати світ письменника через 

його стиль, перекладаючи не букву, а дух”. У творах Івана Багряного чи не 

найголовнішим творцем духу “сили життя” є авторська метафора, завдяки якій 

письменник, реалістично змальовуючи страхітливі картини відчаю, страху, жаху та 

смерті, знаходить місце й слова, аби передати те, що символізує життя (природа, живі 

створіння довкола), його неосяжність та красу. Отож відтворення авторської метафори 

– головне завдання та водночас перешкода для перекладача на шляху до здійснення 

високоякісного перекладу роману “Тигролови” на будь-яку мову. 

Під назвою роману “Тигролови” приховується метафора, адже ця назва має 

безпосередній стосунок не лише до українців-переселенців, яких зустрічає протагоніст 

роману (Григорій Многогрішний) на Далекому Сході, та мисливства як їхнього 

основного способу виживання, а може бути імплікована й на самого головного героя, 

дужого й сміливого втікача з ГУЛАГу, на якого полює ціла система. В англомовному 

перекладі, здійсненому професором університету Торонто Ю. Луцьким, маємо  роман 

І. Багряного під назвою  “The hunters and the hunted” (“Мисливці та здобич”). 

Очевидно, що образ метафори дещо змінений, ослаблений,  адже “тигр” – звір, котрий 

асоціюється із силою, могутністю, майже нездоланністю – відтворений більш 

узагальненим – “здобич” (“the hunted” – те, за чим полюють). Можливо, відмовою від 



наближенішого до оригіналу перекладу – “Tiger hunters” (Мисливці на тигрів) 

перекладач волів уникнути небажаного асоціативного зв’язку з поняттям “Witch 

hunters” (Мисливці на відьом – букв. значення у середні віки, пізніше – прибічники 

республіканського сенатора Джозефа Маккарті), яке мало негативні конотації й 

асоціації з маккартизмом (політично мотивованим необґрунтованим інкримінуванням 

ведення комуністичної діяльності та зради) в Америці під час Холодної війни (1947 – 

1991), тобто і на час виходу першого англомовного перекладу “Тигроловів” (1954). 

Отож спостерігаємо втручання  “фактору часу”, згідно з класифікацією  позамовних 

чинників перекладу К. Райс, якого часто не можна уникнути під час перекладу, позаяк, 

“мова – це живий організм, що постійно змінюється, формується під впливом 

конкретних обставин, які обов’язково мають бути відображені у перекладі” [164, c. 71]. 

Однак, відхід від оригінального образу метафори в англомовному перекладі зумовив її 

абсолютну нівеляцію у перекладах німецькою (1.2.) та голландською (1.3.) мовами: 

1.  “The hunters and the hunted” (1954)   

       “Мисливці та здобич” (переклад наш. – Б.П.) 

1.2.“Das Gesetz der Taiga: die Geschichte einer abenteuerlichen Flucht” (1961) 

      “Закон Тайги: історія однієї захопливої втечі” (переклад наш. – Б.П.) 

1.3. “Vlucht in de Taiga: een ontsnapping in Siberiё” (1959) 

      “Втеча до Тайги: історія однієї втечі до Сибіру” (переклад наш. – Б.П.) 

У німецькому перекладі назви твору бачимо, що перекладачка Маргарета фон 

Кес, яка ще й скоротила  роман, закцентувала увагу читачів на місці дії (Тайга)  та втечі 

(Flucht), що має бути “пригодницькою” (abenteuerlich). “Закон Тайги” – означає закон 

виживання, що також почасти відтворює, хоч і віддалено, оригінальну метафору. У 

голландському ж варіанті перекладу метафора вже відсутня. Йдеться лише про втечу 

до Тайги. Перед тим, як читати роман у перекладі, може виникнути враження, ніби 

весь твір спрямований лише на пригоди, втечі, і все це на Далекому Сході. 

“Тигролови” – це образ нескореної сили, віри та волі не тільки Григорія 



Многогрішного, а й цілого народу, якого тривалий час намагалися “вполювати”, як 

загнаного звіра, і підкорити або знищити.  

  За словами Л.В. Коломієць: “Метафора – серцевина поетичного образу і 

образності мови взагалі. Авторська метафора – її оригінальність, неповторність і 

влучність – ключ до успіху мистецького твору” [25, c. 123]. Використання метафори у 

заголовку є першим натяком на  поетичність художнього задуму прозаїка Івана 

Багряного. Свідомий того був і Юрій Луцький, здійснюючи перший переклад 

“Тигроловів” на англійську мову (саме з нього були зроблені пізніші переклади на усі 

інші мови, про що свідчать численні уривки з листування Івана Багряного), 

намагаючись якомога краще і ближче до оригіналу відтворити авторську метафорику 

прози Івана Багряного. Про це свідчить той факт, що перекладач переважно 

дотримується способу відтворення “оригінальних” метафор у перекладі відомого 

британського перекладознавця та перекладача П. Ньюмарка, а саме, що “оригінальні 

метафори повинні перекладатися дослівно, незалежно від того, чи вони мають 

універсальне, культурне чи суб’єктивне походження, оскільки вони: а) містять у собі 

основу того, що письменник хоче донести до читача, його особистість, його коментар 

про життя, і хоча вони можуть більшою чи меншою мірою містити у собі елемент 

культури, їх слід перекладати точно; б) ці метафори є джерелом збагачення  цільової 

мови” [146, c. 129]. Розглянемо приклади, котрі демонструють прагнення перекладача 

до якомога наближенішого до оригіналу відтворення авторських метафор: 

2. Жахливий крик молодості, що її вхопила зубами смерть [218, c. 50]. 

2.1. It was the desperate cry of youth seized by the fangs of death [235, c. 62]. 

2.2. Das war der Schrei eines jungen Menschen in den Fängen des Todes  [236,   c. 

54]. 

3. … і всі ті нервові стусани, що пережив сьогодні, – все це його обтяжило, 

зробило млявим. Думки ще вовтузилися, але важка втома, непереможний сон і 

спокій підступили і збороли його…[218, c. 56]. 



3.1. …and all those nervous knocks which he had lived through that day made him 

dull. Thoughts continued wandering around in his head but tiredness, sleepiness, and 

the quiet of the house soon overwhelmed him [235, c. 71]. 

3.2….und die Erregung, die das Zurückkehren seines Bewusstseins mitten in einer 

ihm vӧllig fremden Umgebung mit sich gebraucht hatte, machten ihn nun müde. Die 

Gedanken wanderten wohl noch wirr durcheinander in seinem Kopf, aber Erschӧpfung 

zusammen mit der nun im Hause eingekehrten Ruhe taten das Ihre  [236, c. 63].  

З прикладів 2 та 2.1. бачимо, що метафора у перекладі зазнає незначних 

деформацій образу, на які імпліковані асоціативні відчуття перекладача та певна 

стандартизація мови до звичних словосполучень в англійській мові. Так жахливий 

крик молодості перетворюється на відчайдушний крик молодості (desperate cry of 

youth), що перегукується з часто вживаним в англійській мові словосполученням a 

desperate cry for help (відчайдушний крик по допомогу), яке вочевидь виникло в уяві 

перекладача на базі асоціацій зі смертю чи смертельною загрозою. Однак говорити про 

абсолютну стандартизацію оригінального образу у цьому випадку не можна, адже тоді 

й молодість, яку вхопила зубами смерть постала б не як youth seized by the fangs of 

death (молодість, затиснута іклами смерті), що хоч і є дещо відмінним від 

оригінального образу, але є “оригінальним” і для цільової мови, а як youth in the jaws 

of death (букв. пер. – молодість у щелепах смерті), тобто з використанням ідіоми (in the 

jaws of death – у кігтях смерті). Отже, перекладач дотримується звичної для культури-

реципієнта асоціації смерті з чимось тваринним і хижим (щелепи замінені на ікла 

смерті), водночас створюючи свіжий метафоричний образ. Німецькомовний переклад 

цієї метафори (приклад 2.2.) зайвий раз засвідчує, що він був зроблений не з оригіналу, 

а з англомовного перекладу, адже перед нами постає калька або дослівний переклад з 

англомовного тексту in den Fängen des Todes ( в іклах смерті). Крім того, бачимо 

часткову деметафоризацію образу, адже жахливий крик молодості перетворюється на 

крик молодої людини (der Schrei eines jungen Menschen). Подібне спрощення та 

втрату образу при відтворенні авторської метафори в німецькомовному перекладі 



роману “Тигролови” Маргаретою фон Кес спостерігаємо у прикладах 3, 3.1. і 3.2., де 

метафора нервові стусани, яка була дослівно відтворена в англомовному перекладі – 

nervous knocks, постає як збудження (die Erregung), що є прикладом деметафоризації  

та узагальнення. Персоніфікація думок, які вовтузилися та втоми, спокою і сну, які 

підступили і збороли героя (приклади 3., 3.1., 3.2.) була почасти відтворена в 

англомовному перекладі, адже відтворення thoughts continued wandering around як 

думки продовжували блукати є прикладом збереження персоніфікації, а  відтворення 

tiredness, sleepiness, and the quiet of the house soon overwhelmed him як втома, 

сонливість і спокій дому скоро переповнили його – приклад втрати персоніфікації 

(дієслово overwhelm завжди вживається з відчуттями в англ.мові) та зміни образу (the 

quiet of the house – уточнення, яке відсутнє в оригіналі). У німецькомовному перекладі 

персоніфікація збережена, але образ метафори істотно змінений з додаванням 

уточнюючих елементів (Die Gedanken wanderten wohl noch wirr – думки ще хаотично 

блукали) або ж навпаки узагальнень (Erschӧpfung zusammen mit der nun im Hause 

eingekehrten Ruhe taten das Ihre – виснаження та спокій, що запанував у домі, 

зробили своє). Таким чином, можемо зробити висновок, що англомовний переклад 

роману “Тигролови” тяжіє до якомога точного відтворення авторської метафорики, 

чого не можна сказати про німецькомовний, а відхід від оригінальних образів в 

англомовному перекладі спричиняє в німецькомовному ще невпізнаванішу зміну  або 

ж цілковиту елімінацію.  

Цю закономірність та  залежність способів відтворення оригінальних метафор в 

англомовному та німецькомовному перекладах можна простежити і з подальших 

прикладів: 

4. Навзаводи зі смертю [218, c. 38]. 

4.1. The Duel with Death [235, c. 47]. 

4.2. Zweikampf mit dem Tod [236, c. 39]. 

5. Потім експрес влітав у ніч, як у суцільній тунель, і, запалавши вогнями та 

опустивши фіранки, летів у фантазію. Гойдаючись, під звуки патефонних танго і 



фокстротів, гомонячи, відступаючи, люблячи і мріючи, мріючи, мріючи…летів, 

миготів десь у казку [218, c. 28]. 

5.1. Then the express ran into a tunnel of night and, gushing forth flame, it flew into 

a fantasy. Rocking pleasantly to the accompaniment of gramophone tangos and foxtrots, 

and dreaming and dreaming, it flashed on towards a fairytale  [235, c. 33]. 

6. І над річкою он цвітуть черемхи, видивляються в бистру воду, слухають, як 

булькає вода по камінцях [218, c. 65]. 

6.1. The shore of the brook was lined with blooming cherries which seemed to be 

peering into the swift water and listening to it babble over the stones  [235, c. 83]. 

6.2. Die Ufer des Baches wurden von blühendes Traubenkirchen gesäumt, die sich 

im rasch dahinplätschernden Wasser vergeblich zu spiegeln suchten [236, c. 74].  

Метафора “Навзаводи зі смертю” (приклад 4) є заголовком до третього розділу 

першої частини роману, а, отже, як і будь-який заголовок, вона покликана на 

пробудження певних очікувань у читача твору. Навзаводи означає “з усієї сили, 

наввипередки” [199, c. 468]. І справді, упродовж усього розділу головний герой щосили 

біжить уперед, біжить через непролазні хащі, незважаючи на голод, спрагу. Читаючи 

розділ, виникає враження, ніби протагоніст міряється силою, спритністю та швидкістю 

зі смертю. Переклад заголовку англійською та німецькою мовами як  Дуель зі смертю 

(The Duel with Death, Zweikampf mit dem Tod) відтворює приховану сему сили та 

боротьби, але сема руху (наввипередки) вперед втрачається. Це істотна втрата з огляду 

на те, що життєствердний дух твору полягає у тому, що майбутнє є завжди, тому не 

можна ніколи спинятися, треба завжди боротися і йти вперед, попри всі перешкоди, як 

це й робив Григорій Многогрішний (головний герой), бо “сміливі завжди мають 

щастя” [4, c. 232]. Крім того, цей приклад, як і попередні два, підтверджує, що 

переклад на німецьку мову здійснювався з англомовного тексту, про що свідчить 

відповідність німецькомовного перекладу англомовному та їхня спільна відмінність від 

оригінального тексту. Альтернативою до розглянутих варіантів відтворення метафори 

“Навзаводи зі смертю” може бути Race the death (від race the wind – мчати 



наввипередки з вітром) в англомовному перекладі та Um die Wette mit dem Tod 

(наввипередки зі смертю) в німецькомовному перекладі, що точніше б відтворювало 

образ метафори оригіналу.  

Приклад 6 ілюструє один з найулюбленіших і найчастіше вживаних Іваном 

Багряним образів для метафор, а саме замилування природою, у будь-якому її вияві – 

чи то квіти, чи звірі, чи небо й зірки. Персоніфікація черемхи, видивляються в 

бистру воду, слухають, як булькає вода по камінцях  збережена в обох перекладах 

(приклади 6.1., 6.2.). Однак, у німецькомовному варіанті перекладу вона зазнає цікавої 

деформації образу. Порівняймо її англомовний переклад як cherries which seemed to 

be peering into the swift water and listening to it babble over the stones (черемхи, які, 

здавалося, вдивляються у бистру воду і слухають, як вона булькає по камінцях), що від 

оригіналу відрізняється лише вставним здавалося (which seemed) з німецькомовним 

варіантом  Traubenkirchen, die sich im rasch dahinplätschernden Wasser vergeblich zu 

spiegeln suchten (черемхи, які даремно намагалися віднайти своє відображення у 

бистрій воді). Отож образ метафори змінився, звузившись, з одного боку (видалене 

слухають, як вона булькає по камінцях), та набувши ширшого діапазону значення 

через додавання перекладачкою пояснення того, чому черемхи вдивлялися у воду (бо 

шукали своє відображення), яке ще більше уподібнило дерева до дівчат, проти чого, 

маємо сміливість припускати, письменник не заперечував би. Отже, можна зробити 

висновок, що часом вади німецькомовного перекладу, зумовлені його віддаленістю від 

оригіналу, компенсуються, набуваючи несподіваних образів, а відтак, відтворюючи 

ідіостиль Івана Багряного.  

На жаль, частіше спостерігаємо істотні втрати у німецькомовному перекладі, що 

безпосередньо пов’язані з опосередкованим характером його здійснення. Приклади 5 

та 5.1. про це і свідчать. З них бачимо, що образ метафори відтворений  в 

англомовному перекладі з деякою незначною зміною образів, що однак не завдає 

істотних втрат перекладу. Так експрес влітав у ніч, як у суцільній тунель, летів у 

фантазію стає  the express ran into a tunnel of night  and flew into a fantasy (експрес 



вбігав у тунель ночі та влітав у фантазію), а персоніфікація (гойдаючись, гомонячи, 

відступаючи, люблячи і мріючи, мріючи, мріючи…летів, миготів десь у казку) з 

оказіональним скороченням (гомонячи та відступаючи були вилучені з тексту 

перекладу) або розширенням образу (додавання характеристики: rocking pleasantly– 

приємно погойдуючись/гойдаючись) була збережена у перекладі  (Rocking pleasantly,  

and dreaming and dreaming, it flashed on towards a fairytale – приємно погойдуючись 

і, мріючи, мріючи, він миготів вперед у казку). У німецькомовному ж перекладі 

метафора виявилася взагалі вилучена з тексту, тобто ці два речення у ньому відсутні (у 

німецькомовному перекладі спостерігається вилучення цілих абзаців тексту), що 

свідчить про дещо менш дбайливе ставлення перекладача не лише до відтворення, як 

уже зазначалося вище, духу чи аури твору, а й до достеменного відтворення ідіостилю 

автора (невід’ємною частиною якого є авторська метафора), його індивідуального 

бачення світу. “Ідіостиль – це трансформація думки автора в реальність, а відтак його 

можна прирівняти до індивідуального бачення світу письменника” [149, c. 240]. Отже, 

воля перекладача вилучати будь-який елемент тексту, який, на перший погляд, крім 

стилістичного, не має жодного змістового значення – хибна. За висловом Л.В. 

Коломієць, “художній текст – це вираження особистості письменника”, а відтак нічого 

зайвого у ньому бути не може. Припускаємо, що саме подібні огріхи перекладача у 

роботі над перекладом роману німецькою мовою спричинилися до сприйняття роману 

у Німеччині, та й інших країнах Європи, як пригодницької епопеї чи саги (бо акцент у 

перекладі поставлений на сюжет, а не на поетику твору). Вважаємо подібні вилучення 

невиправданими та неприпустимими і пропонуємо наш варіант перекладу: Dann ist der 

Express in die Nacht, wie in den Tunnel geflogen und nachdem er alle Lichten angesteckt und 

alle Stores zugezogen hat, ist er in der Fantasie geflogen. Schwiemelnd zu den Klängen des 

Tangos und des Foxtrottes und kosend, liebend, träumend und träumend ist er mit dem 

Blitzen ins Märchen geflogen. (Потім експрес летів у ніч, немов у тунель і, запаливши всі 

світла й спустивши всі штори, він летів у фантазію. Гойдаючись під звуки танго й 

фокстрота і, гомонячи, люблючи, мріючи, мріючи, він із сяйвом летів у казку). Деякі 



образи були вилучені (суцільний тунель, грамофонне танго) або змінені (закрити 

фіранки – спустити штори,   миготів – із сяйвом летів) з огляду на особливості 

слововживання в німецькій мові, однак, запропонований переклад відтворює як 

метафору, так і персоніфікацію, а відтак і сприяє відданню ідіостилю автора та 

атмосфери, яку створює читання його твору в оригіналі. 

Отож, авторська метафорика роману Івана Багряного “Тигролови”, яка є 

головним компонентом творення як ідіостилю письменника так і життєствердної аури 

чи духу твору в цілому, була максимально наближено до оригіналу відтворена у його 

першому англомовному перекладі “The Hunters and the Hunted” (через калькування, 

зміну чи розширення образів), проте зазнала значних втрат (скорочень чи цілковитих 

вилучень) у непрямому німецькомовному перекладі (“Das Gesetz der Taiga”), що був 

здійснений з англомовного тексту роману. Це потверджує, що переклад через третю 

мову здатен часом докорінно змінити представлення ідіостилю та індивідуального 

бачення світу письменника в уяві іншомовного читача, так само як і сутність (дух) та 

мистецьку вартість самого твору.    

На зворотньому боці обкладинки німецькомовного видання “Тигроловів” за 1963 

рік (“Das Gesetz der Taiga”, Verlag Styria, Kӧln Graz) надруковано цитату з одного із 

найбільших і найвпливовіших часописів Америки “New York Herald Tribune”. Це 

уривок з рецензії американського письменника, літературного критика і професора 

університету Маямі  Вальтера Гавінкгорста (Walter Havinghurst), в якому він пише,  що 

“Тигролови”  – це “безпосередній і захопливий роман про життя на межі сваволі, 

небезпеки й смерті…про досягнення політичної свободи. Це роман про лицарство та 

сміливість – несподівані теми для нашої незугарної літератури (переклад наш. – Б.П.)” 

[236]. Аби донести ці теми до іншомовної аудиторії, письменник дбав про переклади 

роману іншими мовами і дуже тішився кожним новим виданням, про що свідчать 

рядки з його листів до свого друга Д. Завертайла: “З перекладом справа посувається 

вперед і я вже ці засоби пускаю в рух. А душа завмирає, – як воно пощастить з тим 

перекладом” (від 17.5.1962). У тому ж таки листі письменник пише, що найбільшою 



проблемою при перекладі твору став переклад реалій: “Перекладачі зовсім не 

розуміють багатьох слів та понять з української підсовєтської термінології, отих 

специфічно підсовєтських слів і понять, а без них книга не матиме того колориту, який 

вона має в оригіналі”. Саме це твердження письменника спонукало нас до дослідження 

того, наскільки вдало реалії роману “Тигролови” були відтворені у його англомовному 

та непрямому німецькомовному перекладах. 

 Проблема реалій уже тривалий час посідає одне з провідних місць у 

перекладознавстві і, за визначенням Л.В. Коломієць, належить до основних проблем 

українсько-англійського художнього перекладу [25, с. 119]. Саме вони є життєдайними 

джерелами творення колориту, етноспецифіки, атмосфери та неповторності 

художнього  твору. Реалії – це моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне 

значення яких вміщує (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними 

комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-реципієнта 

[15, c. 58].  Р.Зорівчак вважає, що “до реалій слід відносити не лише слова й 

словосполучення на рівні мовлення, а й фразеологізми, що за семантикою є історичні, 

побутові чи етнографічні реалії, автоматизовані звороти, діалектизми тощо” [15,  c. 61]. 

Фразелогізми і реалії висувають перед перекладачем проблему вибору, а саме вибору 

найкращого способу їх передання цільовою мовою.  

        Залежно від результатів цього вибору можна визначити, який переклад перед нами 

– академічний чи популярний. За визначенням Л.В. Коломієць, “ідеальним прагненням 

академічного перекладу є досягнення максимальної точності у передачі історичних, 

культурних, індивідуально-авторських особливостей оригіналу, тож найімовірніше, що 

такий переклад міститиме транслітеровані реалії у супроводі винесеного за межі тексту 

коментаря до них у вигляді посторінкових або зведених приміток”, а “популярний 

переклад широко спирається на способи адаптації, наближеної передачі реалій та 

опису і майже не використовує способу транслітерації з супровідною виноскою” [25, c. 

121]. Досліджуючи обрані перекладачами роману “Тигролови” на англійську 

(професор Ю. Луцький) та німецьку (Маргарета фон Кес) мови шляхи відтворення 



реалій, переконуємося, що в обох випадках перед нами популярний переклад . 

Розгляньмо приклади: 

7. …Інженери і авіатори, ударники і літуни, партробітники і туристи, 

колгоспні колективізатори і радгоспні бюрократи, раціоналізатори й індустріальні 

авантюрники, прокурори і розтратники, потенціальні злодії й імпотентні 

фарисеї…[218, c. 17].    

7.1. Engineers and aviators, Stakhanovites, airmen, party workers and tourists, 

collectivizers of Kolhozes and Sovkhozes, bureaucrats, efficiency men and industrial 

hucksters, directors and camouglaged adventurers, lawyers and spend thrifts, potential thieves 

and impotent Pharises…[235, c. 24].  

7.2. Da sass der Ingenieur neben dem Flieger und dem Stachanowarbeiter, der 

Parteimann neben dem Kolchosen-Organisator oder dem Fabriksdirektor, der 

Flugzeugkonstrukteuer neben dem Touristen, dem Beamten, dem Rechtsanwalt, verkappte 

Abenteuerer, Gelegenheitsdiebe und Schmuggler, Bürokratenseelen und Pharisäer…[236,   

c. 18].   

          У прикладі 7. наведено уривок з опису пасажирів “найліпшого і наймодернішого 

експресу в СССР”, який безумовно виступає контрастом до попередньо змальованого 

письменником “ешелону смерті”, вщерть набитого каторжниками (з якого 

протагоністові роману вдалося втекти). Цей опис пасажирського складу рясніє 

реаліями тогочасної “підсовєтської” дійсності: ударники, партробітники, колгоспні 

колективізатори, радгоспні бюрократи, партстаж.  З прикладів 7.1. і 7.2. бачимо, що 

для їхнього відтворення у перекладі вдавалися до різних способів. Реалія ударник 

походить від виразу “ударный труд” і позначає робітника з найвищими показниками 

продуктивності. Цей термін зародився, як відомо, в роки перших п’ятирічок. В 

англомовному перекладі, як і в німецькомовному,  ударник перекладено як 

Stakhanovite (1.2.: Stachanowarbeiter), що безумовно відтворює семантико-

стилістичну функцію реалії, водночас роблячи її зрозумілою для культури-сприймача. 

Адже Стахановський рух (1935), започаткований радянським шахтарем О.Г. 



Стахановим, став незмінним атрибутом радянської робітничої дійсності та відомим 

явищем навіть за межами СРСР. В електронному словнику  Merriam-Webster 

знаходимо таке визначення Stakhanovite: “радянський робітник, який заслужив 

відзнаку та окремі привілегії за наднормові показники своєї виробничої діяльності” 

[175]. Тож бачимо, що при перекладі цієї реалії перекладачі вдалися до адаптації, як і 

належить при популярному перекладі. Однак ця адаптація має досить суперечливу 

природу, якщо зважати на те, що в Австрії, наприклад, роман було рекомендовано до 

читання для молоді, якій ім’я Стаханова і всі пов’язані з ним поняття могло ні про що 

не говорити. Що ж стосується відтворення решти реалій-термінів радянської дійсності, 

то деякі терміни, пов’язані з партією/ партійністю, було транслітеровано також без 

супровідних виносок чи пояснень (партробітники – party workers/ Parteimann, 

партстаж  – Party status/ Parteifunktion), що не має негативних наслідків для їхнього 

розуміння чи сприйняття. Однак із деякими реаліями знову виникла плутанина. 

Скажімо, колгоспні колективізатори і радгоспні бюрократи  в англомовному 

перекладі стали колективізаторами Колгоспів та Радгоспів і бюрократами 

(collectivizers of Kolhozes and Sovkhozes, bureaucrats). Подібне відтворення свідчить 

про дещо хибне розуміння наведених реалій перекладачем. Адже різниця між 

радгоспами та колгоспами  полягає у тому, що колгосп – це кооперативне об’єднання 

селян (створене за їхній кошт), тоді як радгосп – державне підприємство (з найманими 

працівниками). Тож розмежування понять радгосп і бюрократи, які в оригіналі 

об’єднані в словосполучення, абсолютно не виправдовує себе у перекладі. Крім того, 

знову виникає питання, наскільки зрозумілими для цільової аудиторії є поняття 

радгосп і колгосп. У німецькомовному непрямому перекладі бачимо організаторів 

колхозів (Kolchosen-Organisator) та ледве знаходимо (через зміну порядку однорідних 

членів речення) цікавий відповідник радгоспним бюрократам, а саме бюрократичні 

душі (Bürokratenseelen), радгоспи ж взагалі вилучено. Для сприйняття тексту 

“молодіжною” аудиторією тогочасної Австрії ця втрата, вочевидь, не є істотною, однак 

це зовсім не означає, що вона не має значення для відтворення твору та ідіостилю 



письменника. Адже якби перекладачі мали волю вирішувати доцільність наявності тих 

чи інших елементів у творах, результати їхньої роботи вже не мали б права називатися 

перекладами.   

      Отож з розглянутих прикладів 7., 7.1. та 7.2. можемо зробити висновок, що з метою 

створення перекладу, який легко сприйматиметься молодечою аудиторією, перекладачі 

вдаються до пошуку ситуативних відповідників (спосіб, котрий сприяє досягненню 

зазначеної мети) та транслітерацій без пояснень і супутніх виносок, що ускладнює  

розуміння деяких фрагментів твору й не відповідає критеріям популярного перекладу. 

Аби з’ясувати який із зазначених способів відтворення реалій переважає в 

англомовному та німецькомовному перекладах роману “Тигролови”, а також можливі 

наявні інші обрані перекладачами шляхи передачі реалій, розглянемо такі приклади:  

8….І літні “відповідальні” панії, і ексцентричні, але так само “відповідальні” 

панни, чи то пак “товаришки” пані і “товаришки” панни з коханцями й без 

коханців, з портфелями і без, з партстажем і без…[218, c. 17]. 

8.1. …and “responsible matrons” and eccentric but equally responsible “lady 

comrades”, with lovers and without lovers, with briefcases and without, with and without 

Party status…[235, c. 24]. 

8.2. …es gab “verantwortliche”, d.h. mit staatswichtigen Aufgaben betraute 

“Genossinnen” älterer and jüngerer Jahrgänge, mit und ohne Liebhaber, industrielle 

Grossunternehmer und Kleinkrämer, Leute mit und ohne Aktentasche, mit und ohne 

Parteifunktion…[236, c. 18]. 

Цікавість прикладу 8. полягає у тому, що письменник  вдало поєднує радянські 

реалії з реаліями української культури (панни, панії), а саме “товаришки” панни та 

“товаришки” панії. Cлово товаришки недарма стоїть у лапках, адже це переклад 

радянського звернення “товарищи”, який у поєднанні зі шляхетними українськими 

формами звернення до жінки (пані – заміжньої, панна – незаміжньої) набуває 

комічного ефекту. Причому натрапляємо на ці словосполучення у паралельних 

конструкціях: “відповідальні” панії, і ексцентричні, але так само “відповідальні” 



панни, чи то так “товаришки” пані і “товаришки” панни. Слова  відповідальні та 

товаришки насправді стосуються популярного радянського словосполучення 

“ответственный товарищ”. Розбиваючи його на окремі частини, перекладаючи та 

сполучаючи зі  справжніми  українськими реаліями панна та пані і створюючи таким 

чином комічний ефект, письменник іронізує над радянською дійсністю. Отож реалії 

виступають інструментами творення однієї з провідних рис ідіостилю І. Багряного – 

іронії. У прикладі 8.2. бачимо, що при перекладі українських реалій пані та панна 

перекладач використовує методи уподібнення, за класифікацією способів 

трансляційного перейменування реалій Р. Зорівчак [15, c. 135], тобто відтворення їх за 

допомогою аналога-реалії мови-приймача (matron – заміжня жінка) та пошуку 

ситуативного відповідника (lady – на позначення дівчини, незаміжньої жінки). До обох 

реалій у перекладі додається прикметник responsible (відповідальний), що не викликає 

жодних оригінальних асоціацій, більше того – додавання слова товариш (comrade) до 

lady  не є зрозумілим для читача, бо жодним чином не відтворює радянської реалії 

“товарищ”, хіба що дає хибну (відсутню в оригіналі) інформацію про характер 

стосунків між молодими дівчатами (нібито вони друзі, товариші між собою). Однак, чи 

можливо було відтворити це “сплетіння” реалій і воднораз іронію, яку вони 

створюють? Відповідь знаходимо у прикладі 8.2. Перекладачка почасти відтворює його 

калькою “verantwortliche Genossinnen” (відповідальні товаришки), додаючи пояснення 

до прикметника відповідальний (“verantwortliche”, d.h. mit staatswichtigen Aufgaben 

betraute “Genossinnen” älterer and jüngerer Jahrgänge – тобто такі товаришки 

старшого та молодшого віку, яким довірили державні завдання). Genossin – термін, 

що позначає жінку-члена партії/ товаришку, який є прямим відповідником 

оригінальної реалії (метод уподібнення). Його існування в німецькій мові та 

відсутність в англійській (саме з конотацією марксистської ідеології) безумовно 

зумовлені різним історичним та ідеологічним тлом (існування НДР тощо). Отже, 

спостерігаємо дію факторів часу та місця, за класифікацією позамовних чинників 

перекладу К. Райс, і це зайве підтвердження того, що “мова – живий організм, який 



постійно змінюється і який  формують особливі обставини” [164, c. 71]. Приклад 8.2. 

демонструє, що попри втрату паралельних конструкцій та поєднання справжніх 

українських реалій з радянськими (панни та пані втрачено у перекладі через опис їх як 

товаришок старшого й молодшого віку),  у непрямому німецькомовному перекладі 

відтворено (!) іронію, притаманну оригіналові (завдяки наявності у цільовій мові 

семантико-стилістичного відповідника реалії) та втрачену в англомовному перекладі. 

Таким чином, непрямий переклад виявляється у цьому випадку ближчим до оригіналу. 

Подібні приклади є доволі рідкісними і потверджують потенціал деяких перекладачів 

(які здійснюють непрямі переклади) до створення якісних прямих перекладів, а також 

могутній вплив факторів часу та місця, що здатний як наближати (у випадку 

німецькомовного перекладу українсько-радянських реалій), так і віддаляти 

(англомовний переклад українсько-радянських реалій) переклади від оригіналу.   

Отож приклади 8., 8.1. і 8.2. засвідчують визначальну роль реалій як 

“стильотворчих засобів” [15, c. 84], що сприяють не лише створенню національного 

колориту твору, а й виступають інструментами для творення основних рис ідіостилю 

автора (іронії у романі “Тигролови”). Задля їхнього відтворення в англомовному та 

німецькомовному перекладах, крім способу пошуку ситуативного відповідника, було 

використано й метод уподібнення, що якнайкраще відтворює реалії і сприяє 

виконанню їхніх семантико-стилістичних функцій у тексті цільовою мовою. 

Що ж стосується випадків усунення реалій з тексту цільовою мовою, то на 

подібні приклади натрапляємо у перекладах здебільше там, де реалії не виконують 

значних семантико-синтаксичних функцій:  

9.  Зі сміхом і жартами, з частушками та з “шірака страна  моя родная”, а ще 

більше – просто з виском і галасом…[218, c. 23]. 

9.1. … there was laughter and jokes, ribald singing at the tops of their voices “Long 

and wide is my native land” [235, c. 32]. 

9.2.  …und unter Lachen und frӧhlichen Spässen…sangen sie aus vollem Halse: “Weit 

und gross ist mein Vaterland…” [236, c. 24]. 



Реалію частушки (популярний жанр російської народної словесно-музичної 

творчості др. пол.ХІХ – ХХ ст. [200]) з прикладу 9. в англомовному (приклад 9.1.) та 

німецькомовному (приклад 9.2.) перекладах не відтворено. Проте  її  втрата у перекладі 

не може вважатися істотною, бо перед нами цілий перелік дій (жарти, пісні), який 

надає вичерпне уявлення про все, що відбувається. Транслітерація, яку поза всяким 

сумнівом довелося б пояснювати, у даному випадку була б недоречною і лише зайвий 

раз відволікала б увагу читача. Чого не скажеш про іншу реалію –“Песня о Родине”. 

Слова  “шірака страна моя родная” є алюзією на відому патріотичну радянську 

пісню, написану В. Лєбедєвим-Кумачом та І. Дунаєвським до  фільму “Цирк” (1936). 

Письменник використовує  графон для передачі російської фонетики українською 

мовою (ефект іронії), що неможливо відобразити у перекладі. На думку А. Лефевра, 

“найвигідніше рішення стосовно відтворення іншомовних слів у    тексті,    аби   

ефекту, що   його   ними   намагався   створити   письменник,   було  

досягнуто– залишити їх неперекладеними і додати переклад у дужках” [136, c. 29]. 

Натомість у прикладах 9.1. і 9.2. бачимо дослівний переклад слів із пісні без жодних 

супровідних посилань на пісню чи додаткових пояснень, що може бути виправдано 

лише у випадку німецькомовного перекладу (її з 1936 року виконував німецькою 

мовою німецький актор, режисер та співак Ернст Буш [88]).  

Отже, можемо зазначити, що попри орієнтацію на читацький загал та прагнення 

створити популярний переклад, перш ніж усувати реалію з тексту мови-приймача, 

перекладачеві слід добре проаналізувати інтенцію автора та можливі стильотворчі 

функції реалії у тексті.  

        Німецький перекладознавець К. Райс, яка пов’язує реалії з факторами місця (за її 

класифікацією позамовних чинників перекладу), навіть не припускає можливості 

вилучення реалій у перекладі, адже “до факторів місця входять переважно всі факти та 

риси країни і культури мови-джерела”, виразниками яких є реалії. Вона зазначає, що 

“істинними способами подолання труднощів, пов’язаних із ними, є: 1. запозичені 

слова; 2. калькування чи запозичені утворення (формування нових слів у цільовій 



мові); 3. використання іншомовного вислову та додавання пояснення у виносці; 4. 

пояснювальний переклад” [164, c. 76]. З розглянутих прикладів бачимо, що із 

запропонованих чотирьох способів відтворення реалій у тексті іншою мовою 

перекладачі роману “Тигролови” здебільшого віддають перевагу калькуванню 

(приклад 7., 7.1., 7.2.) та пояснювальному перекладу: 

10. До салон-вагона зайшло двоє в гумових плащах, в елегантних хромових 

чоботях і в узбецьких – таких модних влітку – тюбетейках [218, c. 34]. 

10.1. Two men dressed in rubber coats, elegant chrome leather boots and Uzbek 

skullcap, so popular in summer, entered the dining car [235, c. 40]. 

10.2. Zwei Männer in Regenmänteln, Chromlederstiefeln und der im Sommer 

beliebten Tjubetejka
15

 betraten nun den Speisenwagen. 
15

Tjubetejka ist eine kleine 

Sommermütze, nicht grӧßer als eine Untertasse, die in Mittelasien, in Usbekistan und 

Tadschikistan, zum Schutz gegen die Sonne auf dem Scheitel getragen wird. Sie würde später 

Mode in der ganzen Sowjet-Union. [236, c. 31, 252]. 

У прикладі 10.1. бачимо пояснювальний переклад реалії (Uzbek skullcap, skullcap 

– маленька шапочка, може перекладатися як купа, ярмулка, тюбетейка тощо), тоді як 

приклад 10.2. ілюструє використання іншомовного вислову (транслітерацію) з 

поданням пояснення у виносці (
15

Тюбетейка – маленька літня шапка, не більша за 

блюдечко, яку носять на маківці у Середній Азії, в Узбекистані й Таджикистані для 

захисту від сонця. Була надзвичайно модною в Радянському Союзі). Пояснювальний 

переклад (або дескриптивна перифраза [9, c. 109]) має перевагу при відтворенні реалій, 

адже не змушує читача переривати читання і шукати пояснення наприкінці сторінки чи 

книги. Відомий британський перекладознавець та професор з перекладознавства 

П.Ньюмарк стверджує, що багато “культурних слів” (“cultural words” – термін, яким П. 

Ньюмарк позначає реалії) варто перекладати “відповідним дескриптивно-

функціональним еквівалентом” [145, c. 95] з метою якомога точнішої передачі їхнього 

значення. Розглянемо такі приклади дескриптивного перекладу:  



11. Мати в очіпку і в рясній стародавній спідниці, посміхаючись несе тарілки в 

двері…Біля вікна, тримаючи козацьке сідло й ушивальник, звівся і стоїть 

густобровий, кремезний парубок…[218, c. 53]. 

11.1. The mother, wearing an old-fashioned married woman’s cap and a voluminous 

skirt came in smiling, carrying some plates…Near the window stood a tall, well-built young 

man holding a Cossack saddle [235, c. 66]. 

11.2. Eben kam die Mutter – sie trug die althergebrachte Frauenhaube und einen 

weiten, faltigen Rock – mit Teller zur Tür herein, ein warmes Lächeln auf dem freundlichen 

Gesicht…Ein hochgewachsener Bursch stand am Fenster mit einem Kosakensattel in der 

Hand [236, c. 58]. 

У прикладах 11., 11.1. та 11.2.бачимо, що власне українська реалія очіпок 

відтворена дескриптивно як в англомовному (an old-fashioned married woman’s cap – 

старомодна хустка заміжньої жінки) так і в німецькомовному (althergebrachte 

Frauenhaube – старомодний жіночий чепчик) перекладах. Таке відтворення реалії не 

спричиняє жодних труднощів при читанні, водночас даючи повне уявлення про 

зовнішній вигляд героїв (у наведеному прикладі). Інша реалія ушивальник (вузький 

ремінь для зв’язування частин кінського спорядження) – відсутня в обох варіантах 

перекладу, хоч це не призводить до значної змістової втрати. Реалія ж козацьке сідло 

відтворена за допомогою транслітерації (Cossack saddle, Kosakensattel), що у даному 

випадку не потребує жодних пояснень. 

В австрійському виданні роману “Тигролови” (Verlag Styria, 1963) наприкінці 

книги навіть додано “Пояснювальні малюнки до тексту” (“Erläuternde Zeichnungen zum 

Text”, див. Додаток Д.) [236, c. 247], де можна знайти зображення та тлумачення 

транслітерованих назв деталей одягу (ремусів, унтів тощо). Крім того, у книзі окремим 

розділом додано “Цікаві примітки” (“Wissenswerte Anmerkungen”)  [236,    c. 251] з 

поясненнями до  транслітерованих  реалій кожного розділу.  Тож недарма   І. Багряний 

був надзвичайно задоволений з німецькомовного видання свого роману, не зважаючи 

на те, що переклад було зроблено з англомовного тексту.  



Отож,   на  підставі   розглянутих   прикладів   відтворення   реалій   роману     І. 

Багряного “Тигролови” у його англомовному та непрямому німецькомовному 

перекладах, можемо дійти висновку, що найчастіше реалії роману були відтворені 

через ситуативні відповідники, реалії-аналоги мови-приймача (метод уподібнення), 

дескриптивну перифразу та транслітерацію без пояснення чи супутніх виносок. Перші 

три способи можна вважати найвдалішими, бо завдяки їм було збережено не лише самі 

реалії, а й домінантні риси ідіостилю письменника, інструментами творення яких вони 

є. Транслітерація ж реалій без пояснення іноді спричинилася до плутанини та набуття 

незрозумілих значень довколишнім цільовим текстом. Оригінальні реалії були усунені 

з тексту цільової мови лише у тих випадках, коли це дозволяв контекст (вони не 

виконували важливої семантико-стилістичної функції) і коли на заваді їх відтворення 

були фактори часу та місця (позамовні чинники перекладу). В цілому, доходимо 

висновку, що реалії виступають не лише носіями культури та колориту у творі, а й 

стильотворчими засобами. Отже, від повноти їхнього відтворення у тексті перекладу 

залежить, чи зможе іноземний читач побачити індивідуальний стиль автора 

оригінального твору. Вочевидь, це усвідомлював і перекладач роману на англійську 

мову. Його ретельність у підході до відтворення реалій оригіналу стала сприятливим 

чинником відповідного відображення реалій у непрямому перекладі на німецьку мову. 

Більше того, деякі огріхи німецькомовного видання компенсуються доданими до 

тексту перекладу додатковими матеріалами, котрі містять ілюстрації та пояснення тих 

чи інших реалій оригіналу, що потверджує важливе значення паратекстів для 

перекладу. Так Я. Спірк вважає їх “засобами контролю над сприйняттям книги” [172, с. 

146]. Цікавим є також вплив факторів місця та часу, що відіграв значну роль у 

відтворенні українсько-радянських реалій у непрямому перекладі. Наявність 

“спільного” радянського минулого України та Німеччини зумовила у деяких випадках 

достовірніше відображення реалій оригіналу в німецькомовному перекладі, ніж в 

англійськомовному, попри те, що перший було здійснено з англійського тексту, а не з 

оригіналу.  



Отже, у Розділі  2.2 переконуємося в тому, що непрямий переклад далеко не 

завжди і не повністю залежний від свого джерела. Це зумовлює як негативну, так і 

позитивну (!) кореляцію між ним та проблемою відтворення ідіостилю автора. Позаяк 

беззаперечним лишається твердження, що непрямий переклад наділений більшою 

силою, ніж прямий переклад, змінювати представлення ідіостилю та індивідуального 

бачення світу письменником в уяві читача, сутність аури та дух твору. Адже він 

примножує втрати першого (прямого) перекладу, якщо такі є, частіше, ніж компенсує 

їх (далеко не завжди можливе втручання чинників часу та місця). У цьому ми 

переконаємося в наступному розділі.    

 

2.3.  Перекладацький диспаритет: першопричина бінарності (на матеріалі малої 

прози В. Симоненка, братів Капранових і роману О. Гончара “Собор” та їх 

англомовних і німецькомовних перекладів) 

 

        У Розділі 1. ми розглянули поняття перекладацького диспаритету та 

особливості його існування в умовах перекладів української літератури на інші мови. З 

огляду на низку несприятливих чинників перекладацький диспаритет можна вважати 

майже обов’язковою константою процесу перекладу українського художнього слова, 

що уможливлює непрямий переклад, є його своєрідною еманацією (джерелом, з якого 

непрямий переклад “витікає”). Нагадаймо, що в основі поняття перекладацього 

диспаритету є нерівність, себто нерівність умов перекладу, телосу, вимог до 

перекладача, пакту перекладу й відповідальності перекладача (зв’язок непрямого 

перекладу та відповідальності перекладача див. Розділ 2.2.). Він виникає безпосередньо 

при перекладі “периферійних” (з погляду глобалізації та перебування англійської мови 

на першому місці з-поміж “глобальних” мов) літератур. Так, наприклад, німецька 

редакторка видавництва “Suhrkamp” К. Раабе в одному зі своїх інтерв’ю від 2015 року, 

говорячи про східноєвропейську літературу в міжнародному континуумі, констатувала, 

що “вона не існує, натомість є сімнадцять мов, незнані традиції  та кілька особистостей, 



котрі несподівано виводять з темряви якусь одну велику “маленьку літературу” [161]. 

Себто українська література належить до низки “невідомих”  або “малих” літератур і 

справжнім “щасливим випадком є, коли українцям є багато що розповісти про свою 

майже невідому країну” (курсив наш – Б.П.) [161]. Отже, бачимо  що дискурс 

промоутерки української літератури в Німеччині насичений прикметниками на 

позначення “незначної” ролі українського інтелектуального продукту закордоном та 

підтверджує його поточний периферійний статус. 

Аби розглянути перекладацький диспаритет у дії, звернімося до конкретних 

прикладів, а саме, як це було вже анонсовано у Розділі 1.3., до малої прози В.  

Симоненка та братів Капранових та їх англомовних і німецькомовних перекладів. 

Може виникати здивування щодо такого вибору прози (різний час, різний стиль письма 

тощо). Але саме в цьому й полягає сутність перекладацького диспаритету. Та 

нерівність умов та вимог до перекладу й перекладача певним чином урівнює та 

нівелює такі відмінності, робить їх співвіднесеними, такими, які можна порівнювати. 

Як саме? Проілюструємо на конкретних прикладах.  

Мала проза Василя Симоненка мало відрізняється від поезії – сповнена 

авторських метафор, епітетів та глибокого символізму: 

1. Дівчина задерла голову, ніби хотіла протаранити очима їх клубчасту 

похмурість. Довгими віями вона торкалася країв хмар, а її очі були єдиними синіми 

цятками серед передгрозової сірости [225, с. 90] 

1.2. The girl threw back her head, as if she wanted to ram through the whirling 

sullenness with her eyes. She touched the edges of the clouds with her long lashes , and 

her eyes were lone blue spots amidst the threatening grayness  [225, с. 91] 

2. Вона метнула на нього дві сині блискавки. 

 – Чому ти весь час дивишся в землю? 

Він важко, мов гирі, підняв свої очі і спідлоба глипнув на неї, але за мить його 

очі знову впали в траву. 

    –  Це не має значення, куди я дивлюся. 



    – Ти ніколи не дивився мені в очі. Ти завжди був жадібним і нетерплячим,–  

розстрілювала вона його сумніви. – Ти не хотів бути щасливим зі мною, ти просто 

хотів ощасливити мене [225, с. 90,92] 

2.1. She whipped her two blue lightning bolts at him. 

“Why do you look at the ground all the time?” 

He lifted his eyes laboriously, as if weights, and looked sullenly at her, but in a 

moment his eyes fell on the grass again. 

 “It’s meaningless where I look.” 

 “You never looked in my eyes. You were always greedy and impatient,” she executed 

his doubts. “You didn’t want to be happy with me, you only wanted to make me happy.” 

[225, с. 91,93] 

 

У поданих вище прикладах бачимо, що головним символом є очі й ті образи 

порівнянь та метафор, що їх використовує В. Симоненко яскраво відтворюють 

характери двох героїв. Отож у прикладі 1. метафори  протаранити очима їх 

клубчасту похмурість та віями вона торкалася країв хмар позначають зворушливу 

рішучість дівчини супроти передгрозової сірости – епітет, який символізує життєві 

труднощі, а саме у стосунках двох (у творі). З прикладу 1.2. бачимо, що перші дві 

метафори було відтворено у перекладі за допомогою калькування. Натомість 

образність епітету передгрозова сірість було експліковано в англомовному тексті – 

загрозлива сірість (threatening grayness), що додає образові насиченості, але чи 

доброю є надмірна метафоричність? У цьому випадку вона позбавляє оригінальності й 

створює ефект очікування (загрози), марного очікування, як далі стане ясно у тексті 

(жодних загроз). Тож вважаємо експлікацію тут зайвою. 

У прикладі 2 спостерігаємо розвиток метафоричних образів В.  Симоненка, коли 

“сині цятки” з прикладу 1. перетворюються на “сині блискавки”, що дуже вдало 

відтворено й в англомовному тексті. Перекладач застосовує калькування й при 

перекладі порівняння мов гирі, підняв свої очі (He lifted his eyes laboriously, as if 



weights). Метафору ж розстрілювала вона його сумніви в тексті англійською мовою 

відтворено як вона страчувала його сумніви (she executed his doubts), що з огляду на 

сему емоційної “гостроти” (очі як блискавки, розстрілювати) звучить узагальнено. 

Цілком припустимо було б вжити she fired away/off his doubts.  

У наступних прикладах також натрапляємо на деякі суперечливі перекладацькі 

рішення: 

3. Десять хвилин бігали зморшки по чолах, десять хвилин стікало мовчанням 

сонце, десять хвилин задубілими очима вдивлялися люди в закручений шпориш, ніби 

хотіли віднайти в ньому якийсь порятунок. Потім натовп заворушився, і озерце людей 

вихлюпнуло наперед, тисячолітнього Опанаса Крокву [225, с. 94] 

3.1. Ten minutes the wrinkles ran across their foreheads , ten minutes the sun ran 

down in silence, ten minutes the people peered with stiffened eyes at the curled grass, as if 

they wanted to find salvation in it. Then the crush stirred and the little lake of people 

splashed up a thousand-year-old Opanas Krokva [225, с. 95] 

Метафору бігали зморшки по чолах було відтворено за допомогою калькування 

образу (the wrinkles ran across their foreheads), тоді як стікало мовчанням сонце у 

перекладі постає як сонце слабло в тиші (the sun ran down in silence). Вбачаємо у 

зміні образу вираження поетичного нахилу перекладача (поперднє ran across є 

паралельним до ran down),що навряд чи можна назвати вагомою підставою до 

послаблення, посилення чи просто переінакшення оригінальних символічних образів. 

Третя метафора з прикладу 3. озерце людей вихлюпнуло майже не зазнала видозмін у 

перекладі маленьке озерце людей вибризкнуло (the little lake of people splashed up), 

тобто перекладач знову вдався до калькування образу. У цьому прикладі також є 

порівняння, в якому головно фігурує шпориш. З незрозумілих причин в англомовному 

тексті бачимо закручену траву (curled grass), а не knotgrass, pinkweed, doorweed 

тощо. 

Отже, можемо зробити висновок, що загалом юному (на час творення та виходу 

перекладу) перекладачеві А. Фр.-Чировському вдалося відтворити символічну 



образність творів В.Симоненка, послуговуючись здебільшого калькуванням. Однак 

недоречність деяких перекладацьких рішень (експлікації, невмотивовані зміни образів) 

важко пояснити, що є можливим наслідком недосвідченості продуцента (агента) 

перекладу. Отож перекладацький диспаритет, надаючи перекладачеві певну свободу 

дій, можливо навіть певний “імунітет” від критики, приховує в собі небезпеку свавілля 

– надмірної свободи перекладача, здійснення перекладу непідготовленою особою 

тощо. Чи повинні “маленькі” мови й літератури заплющувати очі на такі випадки? 

Одвічна ситуація альтернативи “ніякого перекладу взагалі” у такому світлі має вигляд 

залякування, а перекладацький диспаритет продукує негативні результати (занижені 

вимоги спричиняють низьку якість). Адже інтелектуальна власність країни, нації – то 

головний виразник її самобутності. Його відтворення у міжнародному просторі 

заслуговує більшої уваги, незалежно від кореляцій із західноєвропейською культурною 

гегемонією у світі.   

З огляду на зазначені вище мотиви, розгляд української літератури у 

німецькомовному просторі вартує особливої уваги, адже відповідно до даних 

ЮНЕСКО Німеччина є четвертою країною (після СРСР, Польщі та Чехо-Словаччини) 

у світі, яка публікує переклади україномовних текстів (див. Додаток E.). Це при тому, 

що в Німеччині немає “програм підтримки перекладів з української мови, попри 

наявний на них попит” [160]. Зважаючи на історичний контекст (розпад СРСР та Чехо-

Словаччини) та чинник сприйняття (наприклад, роман чеського письменника Я. 

Гашека “Пригоди бравого вояка Швейка” набув популярності в Європі і, як не 

парадоксально у самій Чехо-Словаччині на той час, саме завдяки його позитивному 

сприйняттю німецькомовною аудиторією [172, с. 46]) потрапляння українського 

літературного продукту в німецькомовний    континуум   може   мати   неабияке   

значення    у   перспективі. М. Іваницька виділяє чотири періоди розвитку німецько-

українських літературних відносин з четвертим, себто останнім, який розпочався з 

падіння Берлінської стіни й ознаменувався “поверненням інтересу з боку німецького 

літературного ареалу до української літератури” [129, c. 268]. 



Одним з творів сучасної української літератури, який увійшов до німецькомовної 

“Антології на жіночу тему в Україні” є оповідання братів Капранових “Русалка” 

(“Кобзар 2000 soft”) – “Die Nixe”. У притаманній цим письменникам іронічно-легкій 

манері в оповіданні зображено стосунки двох: її кохання й відданість, його вдавання 

кохання й зраду. Вочевидь сама така тематика спонукала укладачку та перекладача цієї 

антології Анну-Галю Горбач включити саме цей твір з –поміж багатьох інших, які 

вийшли з пера братів Капранових, до згаданої антології. Кінець оповідання трагічно-

містичний: вона топиться в річці, після чого починають знаходити мертвими молодих 

чоловіків у сорочках з вишитою русалочкою – емблема, яку він використав у своїй 

виробничій справі за її намовою. Бачимо, що тематика твору припасована до 

фреймування (післямова перекладачки, обрана нею назва антології), як і тематика 

решти одинадцяти оповідань різних авторів (непорозуміння, трагічний кінець взаємин 

тощо). Очевидним є критерій відбору матеріалу до книги, що робить пакт перекладу 

дуже слабким, бо дискурсивна й паратекстуальна присутність перекладачки (її ім’я 

зазначено на обкладинці великими літерами, тоді як автори оповідань згадані тільки 

наприкінці й у змісті) є домінантною. Її погляд на життя й стосунки людей в Україні 

виходять на перший план, а самі твори-зразки українського художнього дискурсу 

опиняються на другому плані. Це відчувається й у  самому перекладі. Його мова 

знеживлюється, бо перекладачка робить акцент на відтворенні змісту, а не на 

індивідуальних стилістичних особливостях кожного тексту, кожного автора. Так, 

наприклад, вищезгадана іронічна й грайлива манера оповіді братів Капранових у 

німецькомовному тексті нівелюється: 

4. Вона вишивала маленьких русалочок - зелених, як водорості, настільки 

зелених, наскільки дозволяли вітчизняні нитки. Русалки лежали на боці, задерикувато 

піднявши хвоста і цнотливо прикриваючи зеленим-таки волоссям ніжні дівочі груди. 

Загалом-то вони були веселі, ці русалки, але якщо придивитись, у глибині зелених 

очей зачаїлося… ні, не сум, а щось інше, щось мудре і водночас ліричне, що не 

дозволяло ставитись до них надто легко-важно [223]. 



4.1. Sie stickte winzige Nixen – grün wie Wasserpflanzen, so grün, wie das im Land 

verfügbare Stickgarn es erlaubte. Die Nixen lagen mit dreist erhobenem Schwanz auf der 

Seite und verhüllten mit ihrem grünen Haar schamhaft die zarten Mädchenbrüste. Eigentlich 

waren diese Nixen recht fröhlich, doch wenn man sie näher ansah, bemerkte man in der Tiefe 

der grünen Augen, nein, nicht Trauer, sondern etwas anderes, etwas Weises und zugleich 

Lyrisches, was verbot, sie nicht ernst zu nehmen [241, c. 110] 

У прикладах 4 і 4.1. бачимо, що повтори й паралельні конструкції (зелених, 

зеленим; щось інше, щось мудре) відтворено у перекладі (grün; etwas anderes, etwas 

Weises). Проте додавання часток –таки (зеленим-таки) й –то (загалом-то), які 

створюють певну ритміку тексту й надають йому відтінку грайливості автора, тим 

самим імплікуючи діалог між ним (у нашому випадку- ними, бо авторів двоє) та 

читачем, встановлюючи певний зв’язок, “дозволяючи індивідуальному читачеві 

реконструювати імплікованого автора” [70, c. 275], у німецькому тексті не відтворено 

(grünen; Eigentlich- власне кажучи). Тенденцію до втрати грайливих чи інших 

імплікованих емотивних елементів авторської мови твору простежуємо й далі у тексті 

перекладу: 

5. Маленька русалочка своїм зеленим хвостом чудово відтіняла його неголену 

мужність і додавала шарму линялому одягу у стилі “Кемел”, немов штрих 

геніального майстра. 

 – Кицюню, – сказав він і ніжно попестив рукою її довге волосся. – Ти у мене 

сама як русалка [223]. 

5.1. Die winzige Nixe hob mit ihrem grünen Schwanz seine unrasierte Männlichkeit 

hervor und gab ihm in seinem verschossenen „Camel“- Anzug den Anstrich eines genialen 

Helden. 

„Schmusekätzchen“, sagte er und strich mit seiner Hand zärtlich über ihr langes Haar. 

“Du bist meine Nixe” [241, с. 110] 

Словосполучення чудово відтіняла у перекладі постає як підкреслювала (hob 

hervor), тобто прислівник чудово, який в оригіналі не є випадковим, а послідовно 



продовжує емотивну лінію твору, зникає у перекладі. Вважаємо, що така недбайливість 

до деталей авторської мови у кінцевому результаті знебарвлює текст, нівелює його 

імплікований зміст.  З експліцитними елементами твору ситуація дещо інакша. Вони 

залишають перекладачеві менше вибору. Так, наприклад, епітет неголена мужність 

було відтворено за допомогою калькування (unrasierte Männlichkeit). Пестливе 

звернення кицюню також було цілковито відтворено завдяки поширеності пестливого 

суфікса у німецькій мові -chen – Schmusekätzchen. Натомість порівняння додавала 

шарму…, немов штрих геніального майстра у німецькомовному тексті набуло 

цілковитої зміни образу, себто його перекручення – надавала йому…вигляд 

геніального героя (gab ihm…den Anstrich eines genialen Helden). Це знову створює 

враження певної неуваги до оригінальних деталей твору та тенденції до їхнього 

нівелювання. Розгляньмо ще один приклад: 

6.  Вона читала книжки й дивилась у вікно, а там був вечір, чомусь завжди 

тільки вечір, і у вікні будинку навпроти світилася жовта лампа [223]. 

6.1. Sie las Bücher, sah aus dem Fenster, draußen war Abend, immer nur Abend,  und 

im Haus gegenüber leuchtete eine gelbe Lampe im Fenster [241, с. 112] 

Зміна настрою, наростання загрозливих передчуттів у головної героїні та в 

самому творі знаходить вираження у непомітній, але чіткій зміні й модальності 

авторської мови, що приховується в деталях. Так у прикладі 6 відчайдушне безсилля 

імплікується у паралелізмі (повтор: був вечір, чомусь завжди тільки вечір) та слові 

чомусь. У тексті німецькою мовою його вилучень. Збережено повтор, що символізує 

наростання настрою кінця, але, як і в попередніх прикладах, додаткову імплікацію 

автора втрачено.  

Отже, можна зробити висновок, що перекладачка послідовно, свідомо чи 

несвідомо, виключила імплікованого автора від діалогу-взаємодії з читачем, що є 

додатковим свідчення порушення пакту перекладу. Себто фреймування й дискурсивна 

присутність перекладача своєю домінантною позицією цілковито змінили образ 



конкретно розглянутого твору. Про позатекстуальні наслідки таких перекладацьких 

інтервенцій можемо лише здогадуватися.  

Оскільки Анна-Галя Горбач вважається знаковою фігурою у німецько-

українському літературному процесі, вважаємо за необхідне розглянути ще один 

приклад   німецькомовного  перекладу   української   прози, а   саме  Е. Коттмайер  та І. 

Костецький. Це подружжя, так само як і подружжя Олекси та Анни-Галі Горбачів, 

зробило немалий внесок у розбудову українсько-німецьких культурних зв’язків. “І. 

Костецький перекладав твори німецьких авторів на українську мову, а його дружина 

Елізабет Коттмайер перекладала твори українських авторів на німецьку мову” [129, c. 

279].  Роман О. Гончара “Собор” (1967р.) вони також переклали разом, подарувавши 

німецькому читачеві “Der Dom von Satschipljanka” (Hoffmann und Campe, 1970). Перше 

питання виникає одразу до назви німецького тексту. Сумнівною є доцільність 

використання топоніма – Зачіплянка, адже відверто кажучи, навіть не для кожного 

українця назва є такою, яку легко запам’ятати. У паратекстах перекладу, що 

надруковані на обкладинці видання, висловлено ствердження, що у романі “змальовано 

картину не тільки української буденності, а й радянського суспільства”, що цей роман 

вартує місця поряд з працями Б. Пастернака та О. Солженіцина. Ці положення не 

можемо заперечити, проте дивною є наполеглива прив’язка до винятково російської 

культури, особливо з огляду на те, що перекладачі жили й працювали не в ДДР, а у 

ФРН. Сам текст перекладу ознаменований великими частинами вирізаного тексту 

(відсутні цілі абзаци оригіналу) та скороченнями, котрі доволі часто позбавляють текст 

змісту. Наприклад: 

7. Вночі собор ніби ще величавіший, ніж удень. І ніколи не набридає студентові 

на нього дивитись [221]. 

7.1. Die Nacht vergrößert seinen Umriß. Das wird niemals langweilig [240, c. 7]. 

8. Все змінилося, розрослось, переплелось, і в усьому, в єдності всього — 

гармонія [221]. 



8.1. Alles ist breitverflochten, ganz anders, und das Gewirr stimmt doch zusammen 

[240, c. 8]. 

Бачимо, що у прикладі 7.1. не відтворено епітет з прикладу 7.  Маємо описову 

конструкцію: Ніч збільшує його контур. Крім того, спостерігаємо скорочення з певним 

відтінком деперсоналізації, бо в оригіналі читаємо про відчуття та враження студента, 

а у перекладі про те, що “щось ніколи не набридає.” Що не набридає? Збільшення 

контурів собору, вочевидь, але скорочення заважає відтворенню тієї особливої 

авторської мови, яка пронизує весь твір, а саме розуміння почувань, поривів, 

сантиментів та сумнівів головного героя. У прикладах 8. та 8.1 повтор (усьому, всього) 

не відтворено: Але ця плутанина на своєму місці. Втрата (відсутність) у перекладі 

концепту гармонія не виправдана, а найголовніше сприяє модифікації емотивного 

сприйняття твору, адже саме гармонія, на думку автора, є визначальною 

характеристикою атмосфери села, в якому відбувається дія. Подібних прикладів  

скорочень та втрати образності оригінального твору у його перекладі чимало (Додаток 

І.), що свідчить про невелику увагу з боку перекладачів до ідіостильових та 

концептуальних особливостей твору. Крім того, факт відсутності фрагментів тексту 

потверджує цю гіпотезу. Отже, можемо зробити висновок, що українська художня 

проза викликала невеликий резонанс у німецькомовному суспільстві через дещо 

спрощений підхід до її представлення, зокрема й невідповідне фреймування її 

перекладів. 

Таким чином на конкретних прикладах, а саме на англомовних перекладах 

оповідань В. Симоненка А. Фр.-Чировським та німецькомовному перекладі оповідання   

двох   українських   письменників   Анною-Галею   Горбач й роману    О. Гончара 

“Собор” Е. Коттмейер та І. Костецьким, ми переконуємося, що перекладацький 

диспаритет через апріорну нерівність робить їх рівнозначними, такими, що підпадають 

до порівнянь. Крім того, великого значення в умовах перекладацького диспаритету 

набувають паратексти, себто фреймування перекладів (детальніше про фреймування 

див. Розділ 1.2.). Імідж української літератури за кордоном залежить від перекладача, 



як, у принципі, й будь-якої іншої літератури у перекладі. Проте в умовах 

перекладацького диспаритету перекладач набуває нечуваної свободи дій. У цьому 

переконуємося з розглянутих у цьому розділі прикладів. Його звитяга чи суб’єктивізм, 

антипатії та упередження завжди певним чином втручаються у процес перекладу, але 

таке втручання набуває загрозливих масштабів при перекладацькому диспаритеті, коли 

агент перекладу усвідомлює, що він виконує не лише репрезентативну функцію, а й 

місіонерську. Отже, від його фреймування залежатиме не лише представлення та 

сприйняття твору іноземним читачем, а й формування цілісного уявлення про автора, 

про твір, про літературу цієї країни тощо. Це є пряма й безпосередня інвестиція у 

формування престижу того чи іншого твору. Наприклад, нещодавно (лютий 2016 року) 

вийшла з друку нова англомовна версія перекладу поеми О. Пушкіна “Євгеній Онєгін.” 

Британська газета The Guardian оприлюднила рецензію та рекламу нової книги (з 

лінком на сайт, де її можна придбати). Головним маркетинговим ходом було 

привабити читача збереженням самобутності оригіналу в перекладі. Для цього 

найбільший акцент заголовку було зроблено на перекладачеві, а саме “Рецензія на 

“Евгений Онегин” Олександра Пушкіна – новий переклад від експерта.”( “Yevgeny 

Onegin by Alexander Pushkin review – an expert new translation”). Автор рецензії Н. 

Лізард зазначає, що нова версія Е. Бріггса є рідкісним прикладом перекладу цієї поеми, 

коли ім’я головного героя не зазнало англіцизації. Зокрема він пише, що сам 

перекладач, який вважається знавцем творчості Пушкіна та переклав свого часу “Війну 

і мир” Л.Толстого, у своїй передмові до перекладу присвятив 24 сторінки проблемам 

перекладу цього твору та одну третю цього обсягу витратив на висвітлення питання 

відтворення імені головного героя [137]. Таким чином бачимо, що перекладач сам у 

фреймуванні свого перекладу заклав передумови успішного маркетингу та 

популяризації книги. Цей приклад є одним з багатьох, які потверджують та пояснюють 

увагу таких перекладознавців, як Е. Пім, Е. Честерман, М. Бейкер та ін. до 

транслятології та ролі перекладача у перекладі. Крім того, вони ілюструють положення 

про те, що якщо фреймування може суттєво впливати на престиж та його формування, 



то необхідно працювати над виробленням правил та стандандартів фреймування для 

перекладачів українського продукту, головним компонентом яких був би безумовно 

мотиваційний чинник.  

Відтак саме існування такого поняття як перекладацький диспаритет повинне 

спонукати сучасних українських (все починається з нас самих) перекладачів до 

інтенсифікації та оптимізації зусиль, спрямованих на просування українського 

літературного продукту за кордоном з далекоглядною метою зробити таким чином 

інвестицію у боротьбу та викорінення перекладацького диспаритету, котрий є 

продуцентом переважно негативних тенденцій (непрямий переклад як один з 

прикладів) та явищ у перекладі української літератури на інші мови.   

 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

У цьому розділі на конкретних прикладах розглянуто егалітаризм, себто рівність 

прямого та непрямого перекладів української художньої прози, особливості їхнього 

тривалого співіснування в континуумі українсько- англійських/ -німецьких/  

-іспанських/ -російських літературно-культурних контактів. Таке урівнювання двох 

видів перекладу зумовлене перекладацьким диспаритетом, а відтак засвідчує потребу у 

подоланні цього складника процесу літературного обміну України зі світом. Крім того, 

особливої уваги заслуговує й тенденція на українському літературному ринку до 

продукування непрямих перекладів творів світової літератури, зроблених з 

російськомовних текстів. Скандали, які час від часу спалахують довкола таких 

видавничих вчинків (наприклад, видання романів С. Кінга видавництвом “Клуб 

сімейного дозвілля” тощо) підтверджують нагальну потребу звернути увагу 

громадськості на наслідки функціонування непрямих перекладів на книжкових ринках 

різних країн. 



Найбільшим викликом для розгляду непрямого перекладу як явища в 

академічних колах вважається малоймовірність або неможливість, як то стверджують 

окремі перекладознавці (наприклад, Я. Спірк), встановлення його вичерпної текстової 

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

до речі, може бути також тільки “проміжною ланкою”). Наше головне положення 

полягає у запереченні можливості достеменного дослідження непрямого перекладу як 

явища за умови відсутності всіх його текстів-складників. У цій студії звертаємося та 

пропонуємо до розгляду приклади з непрямих перекладів, пошук текстової основи 

яких ми здійснили самостійно, послуговуючись комплексим компаративним 

перекладознавчим аналізом. 

Розглянуті приклади російськомовного та англомовного посередництва при 

перекладах творів таких українських письменників, як І. Франко та І. Багряний, на 

англійську, німецьку та іспанську мови підтвердили гіпотезу про повтор та збільшення 

кількості відхилень (втрат у відображенні ідіостилю письменника)  текста-посередника 

у кінцевому непрямому перекладі та зростання дистанції між автором оригіналу та 

читацькою аудиторією з кожним повторним перекладом (особливо за умови 

російськомовного посередництва).  

Непередбачуваним результатом комплексного компаративного 

перекладознавчого аналізу стала можливість позитивної кореляції непрямого 

перекладу та відтворення особливостей оригіналу (англомовне посередництво). 

Відмінність таких висновків відображає відмінність мотивів непрямого перекладу за 

різних “проміжних ланок,” себто вибір мови посередництва може безпосередньо 

вказувати на причини здійснення перекладу через третю мову. Так, в уморах 

російськомовного посередництва головною метою непрямого перекладу, як і 

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

головною причиною стає несприйняття М 2 перекладу. Це підтверджує еманацію 

непрямого перекладу з перекладацького диспаритету, адже, саме статус української 



мови стає на заваді продукуванню великої кількості якісних перекладів українських 

художніх текстів. 

Крім того, у цьому розділі на прикладах розглянуто механізми впливу  

паратекстів, фреймування, а відтак і відповідальності перекладача на формування 

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

іншомовним реципієнтом. Встановлено, що подібні перекладацькі маніпуляції з 

текстом перекладу мають потенціал до нівеляції або елевації українського культурного 

та літературного “я”. Саме тому, вважаємо, що переклади твори таких українських 

класиків як І. Франко, В. Симоненко і т. ін. потребують перегляду та оновлення.  

Основні положення цього розділу викладені у таких публікаціях автора: [47], 

[48], [49], [50], [51], [53], [54], [55]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БІНАРНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ 

3.1. Прямі англомовні переклади української малої прози ХІХ-ХХ  ст.: константи 

західноєвропейської традиції (на матеріалі творів Лесі Українки,  

М. Коцюбинського, В. Стефаника та їхніх перекладів) 

                                                        

На Другій німецько-українській зустрічі письменників “Міст з паперу” 2016, К. 

Раабе, пояснюючи зменшення інтересу на німецькому ринку до творів сучасної 

української літератури різними політичними та нагальними геополітичними 

проблемами Європи (криза біженців, страх перед терором тощо), зробила цікаву 

примітку про те, що свого часу стало рушійною силою потрапляння українського 

інтелектуального продукту до Європи: “Новий кордон, прагнення до Європи, 

мандрівки пострадянським простором – ці мотиви привели до “відкриття української, 

тобто україномовної літератури”, що не слід плутати з “відкриттям літератури 

України” [56]. Крім того, німецька редакторка виокремила й іншу перешкоду 

генерування інтересу до творів українських письменників (див. Розділ 3.2.) – їхня 

тематика, надто велика кількість реалій та понять історичного минулого, які є 

невідомими та незрозумілими європейському читачеві. Зауважимо, що лекторка 

говорила тільки про сучасного українського автора у німецькомовному континуумі, а 

відтак і про сучасні прямі переклади. Отже, відсутність контексту є чи не 

найважливішою перешкодою для української літератури. Але чи він є відсутнім 

насправді? Звичайно, ні. Твори українських письменників перекладали й раніше, і в 

радянські часи. У цьому розділі воліємо розглянути англомовні переклади творів 

українських класиків XIX-XX ст., аби зрозуміти можливі причини того, чому вони не 

знайшли свою нішу на міжнародному книжковому ринку, себто з позицій відтворення 

у перекладі індивідуального стилю автора. 

Література кожного народу, як і кожна  людина, має свою долю, свою історію 

розвитку і становлення. Однією з закономірностей розвитку літератур різних народів є 

процес трансформації фольклорних жанрів у прозові твори красного письменства [11, 



с. 8] Мала проза відіграє особливу роль у формуванні обличчя української літератури. 

Вона завжди виказувала надзвичайну оперативність. У ній знаходили яскравий вираз 

економічні процеси і демографічні рухи – пролетаризація селянства, його еміграція чи 

переселення, а також політичні – революції, війни (1905 р., 1914р.) Вона пройшла 

довгий шлях, починаючи з суспільно-проблемного оповідання (“Салдацький патрет” Г. 

Квітки-Основ’яненка, 1833р.), соціологічного оповідання та суспільно-психологічної 

студії (поч. ХІХ ст.: І. Франко, Д. Мартович і т. ін.)  до психологічної  і реалістичної 

новели (70-90-ті рр. ХІХ ст.: І. Франко, В. Стефаник,   М. Коцюбинський, Леся 

Українка, М. Черемшина і т. ін.).  

    Українська мала проза посіла чільне місце не тільки  в національній 

літературній скарбниці, але й, завдяки своїй оригінальній  наповненості, глибині 

висловлених думок і прогресивності, викликала і викликає до себе дедалі більший 

інтерес з боку іноземної читацької аудиторії. Цьому значною мірою сприяють 

переклади української малої прози, англомовні переклади зокрема, які були виконані 

такими перекладачами як П. Канді  (твори Лесі Українки,   І. Франка,  М. Вовчка,   О. 

Кобилянської), М. Скрипник (твори 122 майстрів українського письменства, лауреат 

премії ім. І. Франка  1986 р. за  популяризацію української літератури)  [9,    с. 32],   Д. 

Струк  (твори  В. Стефаника),   М. Царинник   (“Тіні забутих предків”     М. 

Коцюбинського),   Ф. Лайвсей  (українська проза  і поезія),   Ю. Луцький  (твори     М. 

Хвильового, П. Куліша) та ін.  

            Малій прозі М. Коцюбинського, В. Стефаника і Лесі Українки притаманні 

такі художньо-естетичні характеристики, що породжують особливий відгук серед 

вітчизняної і світової літератур. Це, за словами В. Мірошниченка, зумовлює 

необхідність визначення їх місця у світовій літературі й розробки інтерпретаційних 

стратегій, що уможливлюють трансляцію їх творчого доробку в іншомовне культурне 

середовище [41, c. 2]. Ці майстри художнього слова у своїх творах відображали 

трагедію життя українського народу, проектуючи її на особисті трагедії героїв цих 

творів. Саме тому в їхніх новелах, оповіданнях поряд із глибоко національними 



реаліями буття існують загальнолюдські поняття, які здатні викликати співчуття і 

розуміння читача з будь-якого куточка земної кулі, які зворушують і вражають, і, у 

жодному разі, не залишають байдужими. Але попри свою універсальність, твори В. 

Стефаника, М. Коцюбинського і Лесі Українки неможливо уявити позбавленими 

національного колориту з накладанням на нього авторського художнього світогляду 

(напр. покутський діалект у В. Стефаника тощо). Відтворення реалій (фразеологізмів) і 

розмовного мовлення (відтворення діалекту) у перекладі цих творів означає 

перенесення етнокультурного, темпорального та соціального компонентів художньої 

картини світу оригіналу в переклад.  

     Звертаючись до соціального компоненту художньої картини світу, варто 

зазначити, що він є складовою частиною одного цілого, доповнювальною часткою 

етнокультурного та темпорального компонентів оригіналу. Його головне відображення 

у творах – розмовне мовлення, діалектизми. Неабияка майстерність необхідна, щоб 

адекватно відтворити семантику, денотативну та конотативну, фразеологічних одиниць 

побутового мовлення, що часто тісно пов’язані з народним побутом та специфікою 

національної ментальності [14, с. 105].  Переклад побутового мовлення (діалектизмів) – 

дискусійне питання. Погляди вітчизняної школи перекладу та англо-американських 

перекладачів на цю проблему можна сміливо охарактеризувати як прямо протилежні. 

На думку М. Рильського з цього питання, яку він висловив ще у 1956 році, В. 

Стефаника, Д. Мартовича, М. Черемшину, які писали покутським діалектом, слід 

перекладати не певним наріччям даної мови, а зберігаючи загальний характер 

“простонародності”, уникаючи всілякої літературщини [59, с. 69]. Вітчизняні 

перекладознавці сучасності висловлюють подібні міркування. І. Орлова також 

зазначає, що будь-який діалект додає тексту відтінок простонародності, 

провінціальності й тому може бути переданий за допомогою відхилення від норми 

іншого типу, яке виконує в тексті таку саму функцію [44, с. 306]. Британські та 

американські перекладачі майже одностайно дотримуються протилежної думки: вони 

радять перекладати діалектизми та інші  відхилення від норми нейтрально [25, с. 122]. 



Висновки про правильність тієї чи тієї думки можна робити після докладного розгляду 

прикладів перекладу. 

    Отже, передання у перекладі не лише самого тексту твору, але й його 

художньої картини світу з усіма її важливими компонентами (етнокультурним, 

темпоральним та соціальним) є передумовою повноцінного якісного перекладу і 

залежить від уміння перекладача знаходити кращі щляхи відображення реалій 

(фразеологізмів), побутового мовлення (діалектизмів), як провідних носіїв 

національного колориту.  

    Іншим важливим аспектом перекладу української малої прози, як і художнього 

перекладу загалом, є відображення психологічного портретування героїв. Говорячи про 

твори В. Стефаника, М. Коцюбинського та Лесі Українки, варто зазначити, що кожен із 

цих письменників послуговується своїми особливими, неповторними  засобами 

характеристики героїв, які є складовими їхнього ідіостилю. Мова героїв творів В. 

Стефаника, крім того, що він писав покутським діалектом, експресивна, насичена 

реаліями, фразеологізмами, метафорами, порівняннями тощо. Психологічні новели В. 

Стефаника стали унікальним явищем не лише  розвитку української новели поч. ХХ 

ст., але й української літератури в цілому. Їх почали порівнювати з доробком інших 

світових майстрів слова. І. Денисюк зазначає, що своєю силуетністю новели Стефаника 

нагадували поезії Ади Нирі, об’єктивністю манери твори Брет-Гарта, авторською 

любов’ю до героїв – Г. Гауптмана, Ф. Ройтера, ліричністю – А. Доде, динамічністю 

ситуацій – Ш. Шамісо, колоритом, настроєм –   А. Чехова, психологізмом та 

філософічністю – М. Метерлінка, Г. Ібсена [11, с. 120-121]. Але ці порівняння лише 

підкреслюють новаторство В. Стефаника, яке криється у  монументальному мисленні у 

формі мініатюри та досконалій формі викладу (так званий    “односторонній     діалог”).   

За    словами С. Єфремова,   дужий   талант    В. Стефаника витворив, особливо між 

закордонними письменниками, цілу школу, що взяла його манеру писати мініатюри 

тими самими короткими штрихами й темними фарбами, переважно з життя галицького 

селянства [13, с. 270]. 



   В. Стефаник – визнаний майстер образної  і стислої мови. Мова загалом має 

велике значення у його новелах. Крім того, що вони написані покутсько-буковинським 

діалектом, герої цих новел розкриваються у мові, не лише у вчинках. Великого 

значення для розуміння як змісту, так і духу, колориту творів В. Стефаника набувають 

реалії. Болгарські перекладачі С. Влахов і С. Флорін зазначають, що характерною 

відмінною рисою реалій стосовно інших слів є характер їх предметного змісту, тобто 

тісний зв’язок референта – позначеного реалією предмета, поняття, явища – з народом 

(країною), з одного боку, і історичним відрізком часу, з іншого; звідси відповідний 

національний (місцевий) і/або історичний колорит [8, с. 30]. 

Перекладач має бути повністю свідомий того, що відсутність реалій у перекладі, 

якщо вони мали місце в оригіналі, спотворює враження не лише про стиль автора 

(реалії – стилетворчі засоби), але й нівелює неповторний національний елемент, 

закодований у творі, який можна образно назвати сутністю та душею твору. Саме через 

це реалії відносять до проблем перекладу. Р. Зорівчак стверджує, що цим 

перекладознавчим терміном слід позначати не лише слова й словосполучення на рівні 

мовлення, а й фразеологізми або автоматизовані звороти (напр.: дбати про скриню, 

подати рушники, піднести гарбуза тощо) [15, с. 61]. Тому за структурою вирізняють 

реалії одночлени, реалії-полічлени (номінативного характеру) та реалії фразеологізми. 

За семантикою реалії поділяють на історичні (семантичні архаїзми), побутові (назви 

предметів, речей побуту) чи етнографічні (несуть інформацію про певні явища чи 

предмети певного географічного ареалу). 

    Новели В. Стефаника насичені  усіма вище перерахованими різновидами 

реалій, значення яких у перекладі часто втрачається. Наприклад, у новелі “Побожна” 

(“The Pious woman”) зустрічаємо етнографічну реалію ґазда, яку можна вважати 

діалектною реалією, бо вона є регіональною назвою(вживається на західній Україні) 

для позначення поняття господар, хазяїн. У перекладі новели Д. Струк використовує 

ситуативний відповідник man для передачі семантики реалії, який поза контекстом має 

мало спільного із семантикою реалії мови-джерела(означає людина, чоловік): 



1. Інші ґазди як ґазди;а він такий зателепаний,як холера. Мені аж лице лупаєси 

за такого ґазду [241, с. 10].  

1.2. Other men are like men; but he’s as sloppy as dishwater. My face burns on 

account of a man like that [242, с. 11]. 

У даному випадку сема “господар” відображена не повно, адже у новелі жінка не 

просто не задоволена своїм чоловіком, а дорікає йому, що він лінивий і поганий 

хазяїн(причина незадоволення конкретизується) на відміну від інших. У перекладі ж це 

можна зрозуміти пізніше, з контексту. Р. Зорівчак  в “Українсько-англійському 

словнику реалій” пропонує для передачі даної реалії  (ґазда) транскрибування gazda або 

ж ближчі за семантикою відповідники: villager, host, house-holder, master of the house 

etc [15, с. 200]. При перекладі похідної від цієї реалії у жін.р. (ґаздиня), яка є 

відповідно носієм семи “господиня, дружина господаря”,  Д. Струк знову використав 

ситуативний відповідник (lady), який не можна вважати вдалим через невідповідність 

сільському побуту та реаліям життя і спілкування селян: 

2. Зійшлиси ґаздині у братство! [242, c. 12] 

2.1. So the ladies’ve formed a sisterhood. [242, с. 13] 

У перекладі ж новели В. Стефаника “Камінний хрест” (“A stone cross”), у якій 

знову зустрічаємо реалію ґазда, Д. Струк вдався до методу комбінованої ренонімації 

[15, с. 122], який, на думку Л. Коломієць, є найближчим шляхом до досягнення 

максимальної точності у передачі історичних, культурних, індивідуально -авторських 

особливостей оригіналу і полягає у транслітеруванні реалії у супроводі винесеного за 

межі тексту коментаря до неї [25, c. 121]: 

3. Відколи Івана Дідуха запам’ятали в селі ґаздою, відтоді він мав усе лиш 

одного коня і малий візок із дубовим дишлем. [236, c. 18] 

3.1. For as long as people in the village remembered, gazda
1
 Ivan Didukh had always 

had only one horse and a small wagon with an oak shaft.  
1
Gazda: A West Ukrainian dialect 

word, not translatable in English directle; implies being master of one’s home and property. 

[236, с. 19] 



Спосіб відтворення етнографічної реалії ситуативним відповідником, для якого 

головним орієнтиром є контекст, також використав Ю. Тарнавський у своєму перекладі 

новели В. Стефаника “Новина” (“The News”). Реалію пани (пан – одн.), яка нерозривно 

пов’язана з історією України (панщина, кріпацтво тощо), він переклав як police 

(поліція) : 

4. Скажу панам, що не було ніякої ради:ані їсти що, ані в хаті затопити, ані 

випрати, ані голову змити, ані ніц! [242, с. 16] 

4.1. I’ll tell the police that there was no other way – nothing to eat, nothing to heat the 

house with, or to heat some water for washing the clothes or our heads, nothing at all [242, с. 

17]. 

За словником В. Грінченка пан може вживатися як титул і несе у собі таке 

основне значення –  господар, поміщик [197, с. 91]. З історії України знаємо, що пани 

були панівною верствою, яка підпорядковувала собі бідних селян, тому навряд можна 

вважати police, яка передає лише сему “контролюючий порядок (!) орган влади” 

вдалою контекстуальною заміною цього поняття. Р. Зорівчак пропонує 

транскрибування (pan, pahn) або ближчі за семантикою відповідники: landowner, 

landlord, master, the gentry (Pl) etc. 

    До інших поширених у  застосуванні  методів перекладу реалій (у   творах    В. 

Стефаника) належить гіперонімічне перейменування, “при якому видове поняття мови-

джерела передається родовим мови-реципієнта [15, c. 104]”. Так, наприклад,    Д. Струк 

у своєму перекладі новели “Камінний хрест”( “A stone cross”) передає етнографічну 

(історичну) реалію грейцір (крейцер – дрібна монета часів Австро-Угорщини кін. ХІХ 

ст. [15, c. 136]) родовим поняттям money (гроші): 

5. Я гроші лишу Яковові, бо він молодий та й слушний чоловік та не сховає дідів 

грейцір [236, c. 28]. 

5.1. I’ll leave the money for the mass with Yakiv, for he is a young and proper man 

and won’t steal an old man’s money [236, с. 29]. 



   У даному випадку колорит дещо втрачається, але загальне значення 

висловлювання, яке містить реалію повністю відтворене. 

    Реалії-фразеологізми з творів В. Стефаника були найчастіше передані 

цільовою мовою за допомогою описового  перекладу, який є ключем до розуміння  

значення цих реалій. Наприклад, у перекладі Г. Тарнавським новели В. Стефаника 

“Новина” (“The news”) реалія-фразеологізм палити у хаті(обігрівати хату за 

допомогою печі) відтворена дескриптивною перифразою [15, с. 109] to make a fire in 

the house(топити(піч) у хаті), яка максимально передає її значення: 

6. Оповідали вони, що Гриць цілу зиму майже не палив у хаті…[242, c. 14] 

6.1. They said that Hryts didn’t make a fire in the house almost all winter…[242,   с. 

15] 

Д. Струк у своєму перекладі новели В. Стефаника “Камінний хрест” (“A stone 

cross”) також використав дескриптивну перифразу для перекладу реалії -фразеологізма 

йти з печі ( господині  в Україні багато часу проводили коло печі, тому йти з печі –  

все одно, що залишати хату): 

7. Куда цему, ґазди, йти з печі? [236, c. 26] 

7.1. Where is this bag of bones to go from  her warm place by the stove?  [236,    с. 

27] 

 Описовий переклад (to go from her warm place by the stove – залишити своє (її) 

тепле (звичне) місце біля печі) у цьому випадку якнайкраще передає зміст і значення 

реалії-фразеологізму.  

   Наведені вище приклади яскраво ілюструють також і той факт, що 

трансформацію (описова перифраза) при перекладі супроводжує декомпресія 

(розширення обсягу тексту порівняно з оригіналом), яка, за твердженням В. Карабана, 

є постійною тенденцією при перекладі з української мови англійською і “пов’язана з 

таким комунікативним чинником, як потреба у більшій однозначності висловлювання” 

[17, с. 91].  



   Отже, описовий переклад, не зважаючи на свою здатність до відтворення 

сигніфікативного аспекту реалій, має негативний вплив на відтворення унікальної риси 

стилю В. Стефаника – лаконічності.  

    Розглядаючи переклад реалій у новелах В. Стефаника, неможливо уникнути 

розгляду структурно-конотативних реалій, які є перманентною проблемою перекладу 

української прози англійською мовою. Р. Зорівчак поясніє це тим, що в англійській 

мові(як аналітичній) стосунки між мовами виражаються переважно синтаксичними 

засобами, а морфологічні відіграють підпорядковану роль. В українській мові (як 

синтетичній) синтаксичний і словозмінний рівні рівновартні [15,    с. 157].  

    У     своєму    перекладі  новели  В. Стефаника   “Новина”   (“The news”)    Ю. 

Тарнавський передав структурно-конотативну реалію Грициха (дружина Гриця) 

дескриптивною перифразою (Hryt’s wife), яка пояснює її значення іноземному 

читачеві: 

8. Відколи Грициха вмерла, він бідував [242, с. 14]. 

8.1. Ever since Hryt’s wife  had died, he had lived in misery [242, с. 15]. 

Метод дескриптивної перифрази для відтворення структурно-конотативної реалії 

також використав Д. Струк у перекладі новели В. Стефаника “Камінний хрест” (“A 

stone cross”), переклавши  Іваниха як Ivan’s wife: 

9. Прийшла Іваниха, старенька і сухонька [242, c. 26]. 

9.1. Ivan’s wife, old and skinny, came up [242, с. 27]. 

Однак, у своєму перекладі новели В. Стефаника “Побожна” (“The pious woman”) 

Д. Струк використав транскрипцію для передачі структурно-конотативної реалії 

Семениха: 

10. Семен та Семениха прийшли з церкви та й обідали…[242, c. 10] 

10.1. Semen and Semenykha had come from church and were eating dinner…[242,    

с. 11] 

 У даному випадку читач має змогу здогадатися з контексту, що мова йде про 

дружину Семена. 



  Часом реалії оригіналу, через неможливість відтворення, опускаються 

перекладачем у перекладі, просто зникають під маскою загальновживаних слів. Так, 

наприклад,  діалектна реалія бараболя (картопля)  у перекладі Ю. Тарнавським новели 

В. Стефаника “Новина” (“The news”) відтворена нейтральним potatoes: 

11. Одного вечора прийшов Гриць до хати, зварив дітям бараболі…[242, c. 16] 

11.1. One evening Hryts came home, cooked his   children some potatoes...[242,    с. 

17] 

 Приклад 11 ілюструє втрату колориту у перекладі. 

   Отже, спосіб передачі реалії ситуативним відповідником, який є досить 

поширеним у перекладі новел В. Стефаника англійською мовою, дуже часто не повно 

відтворює семантику реалії, передаючи лише відтінок її  значення, а метод 

гіперонімічного перейменування при повному відтворенні значення реалії позбавляє 

новели належного національного забарвлення (колориту). Реалії-фразеологізми 

переважно перекладаються описово (дескриптивною перифразою), що дозволяє 

повністю відтворити сигніфікативний аспект реалій, їх значення, але, спричиняючи 

декомпресію, повністю порушує уявлення про лаконічний стиль В. Стефаника. Не 

зважаючи на це, описова перифраза є найпоширенішим методом перекладу 

структурно-конотативних реалій, який часто краще розкриває значення, ніж 

транскрибування, яке залежить від контексту. Отже, лише метод комбінованої 

ренонімації є найкращим для застосування при перекладі новел В. Стефаника, 

оскільки, він   найбільшою мірою передає як семантику кожної окремої реалії, так і 

націоналний колорит твору вцілому, без чого новели В. Стефаника важко взагалі 

уявити.  

Іншою особливістю малої прози В. Стефаника є її мова. Оскільки він описував 

життя галицького селянства під владою австро-цісарською монархії та шляхетської 

Польщі, герої його новел розмовляють характерним для них покутсько -буковинським 

діалектом. За визначенням Я. Закревської, покутсько-буковинський говір – один з 

говорів південно-західного наріччя, поширений в Івано-Франківській (пд.-сх. райони) і 



в Чернівецькій областях, межує на заході з гуцульським говором і на пн. і пн. сх. з 

подільським говором [37]. У новелах В. Стефаника зустрічаємо діалектизми на різних 

рівнях – фонетичному, морфологічному та лексичному. 

    Видатний український письменник, практик-перекладач і теоретик перекладу 

І. Франко вважав, що важливою умовою повноцінного перекладу є збереження 

національних особливостей оригіналу, його локального та історичного колориту [3, с. 

30]. У розділі 1.2. уже згадувалося про протилежність західного і вітчизняного поглядів 

на переклад, що стосується також і різних підходів до відтворення діалектного 

мовлення (перший стверджує, що його не слід перекладати, а вітчизняний говорить про 

можливість різних способів перекладу, які залежать від функції діалектизмів у творі). 

Новели В. Стефаник вважаються складними для перекладу, англійською мовою 

зокрема, через те, що діалектне мовлення (діалектизми) є складовим фразеологізмів і 

порівнянь, воно є насамперед інструментом індивідуалізації героїв, а, отже, і наріжним 

каменем для західних перекладачів. Наприклад, із наступного уривку з перекладу  Д. 

Струка  новели В.Стефаника “Побожна” (“The pious woman”)  бачимо, що фразеологізм 

з діалектним ґудз (за словником Грінченка В.: вузол на вірьовці [186, т.1:с.352]) 

переданий іншим фразеологізмом, який образністю спирається на не діалектне слово 

itch (пер.: короста):  

12. Як я тобі зав’яжу ґудз, то ти його  не розв’яжеш,  я тобі дам ґудза ! [242,    c. 

10] 

12.1. I’ll give you such  an itch you’ll be scratching for the rest of your life [242,    с. 

11] 

За класифікацією Р. Зорівчак, наведені у прикладі  фразеологізми оригіналу та 

перекладу є частковими різноекспресивними еквівалентами, бо відрізняються 

експресивно-емоційними конотаціями [16, с. 115], а саме, вираз “наслати на когось 

коросту” (give an itch to smb) має значно сильніше негативне експресивне забарвлення, 

ніж “зав’язати комусь вузла”. Варто зазначити, що діалектне ґудз відсутнє у перекладі. 

Навіть, у випадках, коли перекладачеві вдається передати фразеологізм частковим 



фразеологічним еквівалентом (інший за складом, але має однакове значення, 

рівноцінні емоційно-експресивні та функціонально-стилістичні характеристики [16, с. 

114]), діалектне мовлення залишається невідтвореним цільовою мовою: 

13. … а він такий зателепаний, як колєра. Мені аж лице лупаєси за такого 

ґазду. [242, c. 10] 

13.1.…but he’s as sloppy as dishwater. My face burns on account of a man like that 

[242, с. 11] 

У даному випадку сигніфікативний аспект діалектного зателепаний, як колєра 

переданий не діалектним sloppy as dishwater (брудний як помиї). Подібним чином і 

сема “сорому” у фразеологізмі мені аж лице лупаєси відтворена англійським 

відповідником –  my face burns on account of, але бачимо, що в англійському перекладі 

не лишилося і сліду від діалектизмів (зателепаний – sloppy, ґазду – man, колєра – 

замін. образ).  

    У цій же новелі В. Стефаника “Побожна” знаходимо багато порівнянь, які 

містять  у собі  діалектизми  (діалектне   мовлення   взагалі   є   тканиною   творів    В. 

Стефаника): 

14. Бо не стій у церкві, як слуп. Лише ксьондз стане книжки читати, а ти вже очі 

випулиш, як цибулі. Тай махаєш головов, як конина на сонце…[242, с. 12] 

14.1. Well, don’t stand there in church like a pole. No sooner does the priest start to 

read han you pop your eyes like two onions. And you wag your head like a horse in the 

sun…[242, с. 13] 

15. Чмакає, як штири свині. Боже, Боже, таку маєш гямбу нехарапутну, як у 

старої конини. [242, c. 10] 

15.1. He smacks like four swine. My God, Christ! You’ve got such a disgusting 

snout; like an old horse. [242, с. 11] 

У прикладах 14 і 15 бачимо, що образи порівнянь повністю (буквально) 

відтворені у перекладі, але такі діалектизми (які входять до їх складу) як слуп (стовп), 

випуляти (виставляти,витріщатися), головов (морфол. діалект.: головою), штири 



(фонет. діалект.: чотири), гямба (мордаутв.), нехарапутний (негарний, огидний) у 

складі цих порівнянь у перекладі відображені словами, які передають їх значення 

(відповідно): pole, pop, head, four, snout, disgusting), але не діалектність. 

   Діалект у перекладі новел В. Стефаника і справді губиться. У перекладі його 

новели “Камінний хрест” (“A stone cross”) Д. Струк також перекладає діалектизми 

словами, які передають  їх значення (трунок (шлунок) – gallet), але не передають їх 

стилістичної функції (колорит): 

16.…та й коло стола мені їда не йде до трунка [242, c. 22] 

16.1.…and now food just doesn’t pass my gallet at a table [242, с. 23] 

17. То її банно, а я туда з віскоком іду? [242, c. 24] 

17.2. So she is missing people, and what about me, am I roaring to go? [242, c. 25] 

З прикладу 17 бачимо, що часом діалектизми у перекладі передаються описово 

(банно – missing people), спричиняючи декомпресію, а, отже порушуючи вже не одну 

рису стилю (не відчутний національний колорит), а дві, а саме втрачається 

лаконічність та стислість письма такі притаманні художній манері В. Стефаника.  

  З наведених вище прикладів бачимо, що  поширеним при перекладі новел    В. 

Стефаника є спосіб гладкопису, за класифікацією способів передачі розмовного 

мовлення Л. Коломієць, який полягає у заміні розмовного мовлення звичайним 

нормативним мовленням, не залишаючи вказівки на те, що в оригіналі мали місце якісь 

відхилення від норми [25, с. 122].  

    Постає питання: невже діалектне мовлення не можна ніяким чином передати 

цільовою мовою?   Адже,  до   певної   міри, воно    є  “візитівкою”   малої   прози    В. 

Стефаника, її складовою частиною, її тлом, її єством. С. Влахов і С. Флорін зазначають, 

що аксіома художнього перекладу полягає у тому, що діалектизм взагалі не можна 

перекладати діалектизмом <…>, але єдиною можливістю нюансувати текст перекладу 

є просторіччя (розмовна мова) [8, с. 254]. Саме цю можливість перекладу   діалектизму   

використав   Ю. Тарнавський   у   своєму   перекладі новели    В. Стефаника “Новина” 



(“The news”), переклавши діалектне дєдя (тато) англійський розмовним варіантом 

father – daddy: 

18.–  Дєдю, ми хочемо їсти, – сказала старша, Гандзуня. [242, c. 14] 

18.1. – Daddy, we want to eat, said Handzunya, the elder one. [242, с. 15] 

19. – Дєдику, не топіть мене, не топіть, не топіть! [242, c. 16] 

19.1. – Daddy, please  don’t  drown  me, don’t  drown  me, don’t drown me! [242, с. 

17]   

Але, як бачимо з прикладів 18 і 19 переклад діалектизмів розмовною мовою має 

свої обмеження (неможливість перекладу всіх похідних від дєдя, у даному випадку). 

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що покутсько-

буковинський діалект, яким писав свої новели В. Стефаник і який є невід’ємною рисою 

його авторського стилю та складовою художніх засобів (особливо порівнянь) майже не 

відображений у перекладах його творів, оскільки більшість діалектизмів з його новел 

передані англійською літературною мовою. Однак, не нормативність мовлення у 

творах В. Стефаника не можна вважати повністю   втраченою    для    англомовного   

читача.  Перекладачі    Д. Струк    і    Ю. Тарнавський, чиї переклади новел В. 

Стефаника “Побожна” (“The pious woman”),  “Новина” (“The news”) та “Камінний 

хрест” (“A stone cross”)  були розглянуті у цьому розділі, вдало переклали  деякі 

діалектизми розмовним мовленням, що хоч і не повністю, але дещо компенсує 

діалектне мовлення оригіналу, сигналізуючи про наявність відхилень від нормативної 

літературної мови. Серед застосованих методів перекладу діалектних реалій, якими 

рясніють новели В. Стефаника, так само як і етнографічних реалій та реалій-

фразеологізмів  найбільш вдалим можна вважати метод транслітерації   

(транскрибування) з поясненням, адже він, на відміну від гіперонімічного 

перейменування, чи перекладу ситуативними відповідниками, чи описової перифрази 

найповніше і найточніше передає як значення так і стилістичні функції реалій. Єдина 

унікальна риса стилю новел В. Стефаника, яка, на жаль, не була збережена у жодному з 

розглянутих перекладів перерахованих вище новел, це – лаконічність і стислість мови. 



Ця втрата у перекладі зумовлена декомпресією, яка неминуче супроводжує більшість 

перекладацьких трансформацій при перекладі з української мови на англійську. 

Розглянемо й інші зразки української малої прози у прямих англомовних 

перекладах. Так, наприклад, мові М. Коцюбинського притаманне широке використання 

епітетів, порівнянь, метафор, антитези. Але, якщо  у В. Стефаника ці стилістичні 

засоби більше пов’язані з етнографічним елементом, елементом побуту, то у М. 

Коцюбинського переважає естетичний, мистецький складник. Колір – головний 

інструмент усіх його порівнянь і метафор для портретування психології героїв, тому 

кольоровживання і стало провідною рисою його авторського стилю. Літературна  

спадщина  Михайла Коцюбинського (1864 – 1913) вражає своєю різноплановістю, 

барвистістю та новаторством. Ці її риси зумовлені тривалими пошуками автором 

мистецької форми, яка була б найближчою до його світовідчуття. “Тоді (на початку   

своєї   літературної   кар’єри), – пише  про  М. Коцюбинського    С. Єфремов в “Історії 

українського письменства”, – це був реаліст, що силкувався малювати подробиці того, 

що бачив навкруги себе,  – на-останку це імпресіоніст, що найбільш пильнує 

загального враження, не дбаючи про деталі; тоді пригоди його цікавили, сюжет, – на-

останку внутрішній світ, психічні переживання, часто по-за всяким виразним сюжетом, 

заступили передній план його творчості” [11, с. 246-247]. У 1901 році в статті “З 

останніх   десятиліть   ХІХ віку”   Іван Франко   поставив     М. Коцюбинського на 

перше місце серед українських новелістів, підкреслюючи своєрідність і новаторство 

письменника.  

    Новела (акварель) “На камені” (1902 р.) є знаменною, адже саме з неї (та 

новели “Цвіт яблуні”) бере свій початок імпресіонізм у творчості М.  Коцюбинського. 

Письменник назвав її аквареллю (коротке оповідання, новела, яке по -малярськи  

зображує дрібний відтинок дійсності [3, с. 197]), ніби бажаючи назвою підкреслити, що 

головним у ній є не описи чи побутові деталі, а сутність –  вона немов малюнок із 

життя (образок з татарського життя [3, с. 197]). Однак, це не означає, що в ній відсутні 

описи – навпаки. В. Мірошниченко так пише про акварель “На камені”: 



“М.Коцюбинський – великий майстер пейзажу. У новелі “На камені” подано натхненну 

картину розбурханої стихії” [13, с. 98]. І. Денисюк зазначає, що акварельність цього 

літературного твору не тільки у легкості і барвистості зображення, не лише в 

малярському способі бачення пейзажу та людей, а у самій ідеї картинності, у способі 

композиції, розрахованому на цілісне сприймання людини і тла – пейзажу, настроєвої 

атмосфери [3, с. 199]. Читаючи новелу, дістаєш враження, ніби справді бачиш перед 

собою акварель – одразу виникають зорові образи в уяві. Створюють    цю   

“мальовничість” (“vividness”)  насамперед   майстерно   вжиті     М. Коцюбинським 

оригінальні метафори, епітети та порівняння, головною особливістю яких є 

кольоромісткість (наявність кольору як означення). Причому кольори у тропах 

виконують не лише описову, але й смислову та емоційно-експресивну функції. Так, 

наприклад, О. Дроботун у своїй статті “Семантика кольору  в творчості М.  

Коцюбинського” зазначає, що М. Коцюбинський був неперевершеним майстром 

використання кольористики  для кодування  відповідних емоційних станів своїх 

персонажів [8, с. 79]. У новелі “На камені” кольори природи (тла) не просто 

перегукуються, а є продовженням психологічного стану героїв, зі зміною кольорів 

(наприклад, від світлих яскравих до темних і тьмяних) відбувається зміна настроїв або 

героїв  або атмосфери. Цей взаємозв’язок кольорів та емоцій (семантична ізоморфність 

кольору й емоції (емоційного стану) була справді доведена шляхом психологічних 

експериментів [15, с. 222]), настільки міцний, що складно навіть визначити принципи 

взаємозалежності між ними. Отже, безсумнівним є те, що ця риса авторського стилю 

малої прози М. Коцюбинського (кольоровживання у тропах) є  домінантною (за 

розподілом елементів перекладу     В. Коптілова –  належить  до  І  групи  деталей:  

елементи  точного  перекладу [12,   с. 120]), такою, яку не можна вилучити чи 

проігнорувати при перекладі.   

  Неповторність і багатство авторського стилю М. Коцюбинського криється 

також і у вживанні ним неповторних  художніх  засобів. Він  ніби малює свій твір 

читачеві, для чого використовує кольорові епітети, оригінальні метафори та яскраві 



(часом несподівані) порівняння. Акварель    “На камені” завдячує своїм багатством 

художніх    образів    саме    вище     зазначеним     рисам    авторського    стилю      М. 

Коцюбинського. 

  Головні образи більшості порівнянь, вжитих М. Коцюбинським у новелі-

акварелі “На камені”, походять із тваринного світу. Саме це робить їх доступними для 

якомога точнішого перекладу. Наприклад: 

20. Вітер надував їх (вітрила), і вони виривалися з рук, як великі білі 

птахи…[242, с. 36] 

20.1. The wind swelled the sails, and they were trying to free themselves like great 

white birds…[242, с. 37] 

21. Баркас підскакував на місці, хлюпав,  як риба, і не міг пристати до берега 

[242, с. 38] 

21.1. The boat bobbed up and down on the same spot; it splashed like a fish, but 

couldn’t  reach the shore. [242, с. 37] 

22. Човен бився на хвилі і рвався з кітвиці, як пес із ланцюга, а Алі все бігав од 

човна на берег і назад. [242, с. 38] 

22.1.The boat was struggling with the waves and jerking on the anchor like a dog on a 

chain, and Ali kept running from the boat to the shore and back again. [242, с. 39] 

У наведених прикладах 20, 20.1., 21., 21.1.  і 22., 22.1. бачимо, що порівняння 

перекладені цільовою мовою буквально (вітрила, як великі білі птахи – the sails like 

great white birds; баркас, як риба – the boat like a fish і т.ін.), з достеменно точним 

збереженням образів порівняння, адже викликані ними асоціації є універсальними як 

для вітчизняної, так і для іноземної читацької аудиторії (лише у прикладах 21. і 21.1. 

був    застосований    метод   гіперонімічного   перейменування  при  перекладі   слова 

баркас – the boat – човен ). Це робить переклад  дуже близьким до оригіналу. Проте 

буквальне відтворення образів порівнянь не завжди можливе. Доволі частим 

різновидом перекладацьких трансформацій (або ж супровідним явищем) при перекладі 

порівнянь, є декомпресія. Наприклад: 



23. Навіть у селі, на пласких дахах осель з’являлися, невважаючи на спеку, 

татари і виглядали звідти, як купки квіток на грядках. [242, с. 38] 

23.1. Even in the village, on the flat roofs of the huts, Tatar woman would appear in 

spite of the heat, looking like bunches of flowers in flower beds. [242, с. 39] 

24.….разом з піском хвиля викидала зо дна моря на берег каміння і, тікаючи 

назад, волікла їх по дну з таким гуркотом, наче там щось велике скреготало зубами і 

гарчало. [242, с .38] 

24.1.….from the depths of the sea a wave would throw stones and sand onto the beach 

and, flowing down again, dragged them back with so much noise that it seemed as if some 

large animal were grinding its teeth and growling under the water. [242, с. 39] 

У прикладі 23. бачимо, що декомпресія (збільшення обсягу) при перекладі 

порівняння (татари,  як купки квіток на грядках – Tatar woman, like bunches of 

flowers in flower beds) відбулася за рахунок  уточнення (татари – Tatar woman)  та 

розбіжностей у номінації  в українській та англійській мовах і  конкретизації    (грядки 

– flower beds). Уточнення у цьому випадку зумовлене тим, що порівняння з квітами 

більше вживане і гармонійне, коли мова йде про жінок. Але письменник мав на увазі 

цілий народ (і чоловіків, і жінок), тому таке уточнення можна вважати за незначне 

переінакшення образної картини оригіналу. У прикладі 24 декомпресія також 

спричинена уточненням/розшифруванням образу порівняння (щось велике – some large 

animal), яке водночас органічно вплітається у тканину твору (цільовою мовою), 

передаючи образ оригіналу (large animal (велика тварина), відповідає дієсловам, 

вжитим для побудови порівняння – скреготіти зубами, гарчати)  і  жодною мірою не 

порушує узусу англійської мови. 

  Таким чином, з розглянутих вище прикладів, можна зробити висновок, що ті 

порівняння в акварелі М. Коцюбинського “На камені”, які головним чином спираються 

на образи з природи (тварин), відтворені у перекладі англійською мовою без жодних 

втрат, крім поодиноких випадків, коли з метою уточнення образів порівнянь 

перекладачам доводилося розширювати їх (образів)  обсяг, доповнювати.  



Проте з відображенням у перекладі кольористики М. Коцюбинського все 

набагато складніше. Головним тлом новели “На камені” є море і небо, тому велика 

кількість епітетів пов’язані саме з гамою блакитного кольору: 

25. В одчинені вікна й двері на довгу з колонами веранду так і перлась ясна блакить 

моря, в нескінченність продовжена блакитним небом. [242, с. 36] 

25.1. Through the opened windows and doors of the long columned veranda flowed 

the bright blue of the sea, prolonged into endless by blue sky. [242, с. 37]   

25.2..The bright azure of the sea seemed to flow unbrokenly into the open windows 

and doors, and merged with the blue sky into a seeming endlessness. [242, с. 77] 

26. Навіть душне повітря літньої днини  приймало  м’які синяві тони…[242, с. 

36] 

26.1. Even the sultry air of summer day took on soft bluish tones...[242, с. 37] 

26.2. Even the sultry air of the summer day carried soft bluish hues…[244, с. 77] 

27…. а знизу здавалось, що вона розстелила темну корону на блакиті неба [242, 

с. 40] 

27.1….below it appeared that the tree was spreading its dark crown on the blue skies 

[242, с. 41] 

У прикладах 25, 25.1. і 26, 26.1. бачимо, що вжиті М. Коцюбинським в епітетах 

різні відтінки блакитного кольору (ясна блакить моря, м’які синяві тони) у перекладі 

(П. Килина та Ю. Тарнавський “On the rock”) передані одним і тим само відповідником 

– blue, bluish(синій, блакитний, голубий). Такий переклад тропів не може вважатися 

повністю еквівалентним, оскільки він позбавляє англомовного читача відчуття 

розмаїття кольорової палітри твору, створюючи натомість ілюзію одноманіття (все в 

одному кольорі).  Переклад  А. Микитяка, поданий у прикладах 25.2. і  26.2. , пропонує 

читачеві більш розмаїту гаму відтінків (the bright azure of the sea), використовуючи й 

інші назви, крім blue, для позначення блакитного кольору.  Крім   того, варто   

додатково    зауважити    особливу   роль  епітетів   у   прозі       М. Коцюбинського, 

адже письменник часто виокремлює, підкреслює їх, виражаючи неузгодженим 



означенням (приклади 25. , 25.1., 1.3.  і  27. , 27.1.), що або зберігається при перекладі 

(ясна блакить неба – the bright blue of the sea, the bright azure of the sea) або  

повністю втрачається (блакить неба – перекладене як the blue skies – голубе небо). 

Другим поширеним у прозі М. Коцюбинського способом виділення епітетів є їх 

вираження відокремленим означенням. Наприклад: 

28. Круглі лисогори, мов велетенські шатра, кидали од себе чорну тінь, а далекі 

шпилі, сизо-блакитні, здавались зубцями застиглих хмар. [242, с. 40] 

28.1. The round bold mountains, like gigantic tents, cast a black shadow, and the 

distant peaks, grayish blue, seemed like the fangs of frozen clouds. [242, с. 41] 

28.2. Barren mound-shaped mountains like gigantic tents cast a shadow of blackness, 

and the distant gray-blue peaks seemed like the prongs of congealed clouds. [242, с. 80] 

29. В глибоких долинах, зелених од  винограду  і повних сизої імли, тіснились 

кам’яні громади, рожеві  од вечірнього сонця або синіючі  густим бором. [242,    с. 

40] 

29.1. In deep valleys, green with grapes and full of bluish haze, clusters of rocks 

jostled one another, rosy   from   the  evening sun or blue with   thick pine woods. [242,    

с. 41] 

29.2. In the deep-seated valleys, green with the grape and full of a gray mist, stone 

groups huddled, roseate from the setting sun or looming blue from the thick forest. [244, 

с. 80] 

У прикладах 28., 28.1. і 28.2.  бачимо, що сизо-блакитні (шпилі) у перекладі     П. 

Килини і Ю. Тарнавського  постають як grayish blue, а у перекладі А. Микитюка як 

gray-blue. Такий переклад можна вважати цілком допустимим, тим більше з огляду на 

попередні приклади кольористичних епітетів, що містили в собі блакитний (колір), 

який у перекладі був відтворений як blue. Однак, якщо у перекладі А. Микитюка 

(приклад 29.2.) епітет сиза імла переданий як gray  mist, що логічно випливає з 

попереднього перекладу сизо-блакитного кольору (28.2.)  як gray-blue, то  у прикладі  

28.1. (переклад П. Килини і Ю. Тарнавського)  бачимо, що епітет сиза імла  



відтворений як blue haze, а епітет синіючі густим бором (кам’яні громади) у тому ж 

реченні перекладений як blue with thick pine woods (clusters of rocks). З  прикладів 28.1. і 

29.1. виходить, що сизий, блакитний і синій кольори, які були використані 

письменником для створення епітетів, у перекладі постають як один колір – blue. 

Незважаючи на те, що частково його можна вважати відповідником до усіх вище 

зазначених кольорів, такий їх переклад суттєво збіднює образи у новелі, позбавляючи 

їх відтінків і створюючи враження ніби все навколо одного і того самого кольору. Тим 

більше, що в англійській мові існують інші відповідники на позначення відтінків 

синього кольору – slate blue (сизий), azure (синій, блакитний), cyan (голубий, 

небесноблакитний), celadon (небесноблакитний) etc [16, с. 78]. Вочевидь перекладачі 

(П. Килина  та Ю. Тарнавський) й самі були свідомі цього (створення одноколірності 

образів), працюючи над перекладом акварелі “На камені”, про що свідчать їхні спроби 

компенсувати втрати у тих випадках, де це можливо, знайшовши інший відповідник 

(крім blue) для відтворення кольорової гами моря. Наприклад: 

30. Їм зрозуміла була пісня сходу, і скоро в тіні кам’яних осель, перетканій 

блакитним світлом, починалась забава…[242, с. 46] 

30.1. They understood the song of the east, and soon, in the shadow of the stone 

houses interwoven with brilliant light, the merry-making would begin [242, с. 47] 

У наведеному вище прикладі бачимо, що блакитний (блакитне світло) колір 

відтворений не англійським відповідником, який у даному випадку міг би вважатися 

повним еквівалентом – blue, а іншим прикметником, який швидше позначає 

якість(відтінок), а не колір – brilliant (блискучий, яскравий, мерехтливий). Беручи до 

уваги контекст перекладу (перманентне та одноманітне використання перекладачами 

прикметника   blue на позначення всієї відтінкової та кольорової  гами блакитного 

кольору, який є улюбленим у М. Коцюбинського при творенні епітетів), цю 

компенсацію можна вважати вдалою і доцільною. 

 Повертаючись же до прикладів 28., 28.2. і  29., 29.2., варто  зауважити, що     А. 

Микитюку у своєму перекладі вдається зберегти не лише порівняно близьке до 



оригіналу  поле    відтінків, але   й   відтворити   кольористичну образність мови      М. 

Коцюбинського. А саме: синіючі кам’яним бором кам’яні громади у перекладі 

передано як looming blue from the thick forest stone groups, що, хоч і не зовсім точно, але 

досить вдало передає активний дієприкметник синіти, не втрачаючи його кольорового 

забарвлення (looming blue – невиразно вимальовуватися синім кольором). З огляду на 

загальну тенденцію М. Коцюбинського до виокремлення означень у своїх творах, 

вдалим є переклад означення чорна тінь (приклади 28. і 28.2.)   неузгодженим  

означенням   a shadow   of   blackness.  Таким    перекладом    А. Микитяку вдається 

передати різкість та яскравість кольористичних епітетів в оригінальних творах М.  

Коцюбинського. 

М. Гембел  також  зуміла  передати  у  своєму  перекладі  оповідання “Сміх”    М. 

Коцюбинського (“Laughter”) зазначені вище риси вживання письменником епітетів 

(кольористичних у тому числі): 

31. Кремезна Варвара здивовано підняла на неї своє широке, землистого 

кольору обличчя. [242, с. 235] 

31.1. Husky, heavy-set Barbara raised her face, the color of earth, and stared 

curiously at her mistress. [243, с. 90] 

У прикладах 31. і 31.1. бачимо, що  кольористичний епітет виражений 

узгодженим означенням  землистого  кольору  обличчя  у перекладі повністю 

зберігається – face, the color of earth. Однак, попри здебільшого успішні намагання 

перекладачів зберегти структуру та особливості вживання художніх засобів у творах    

М. Коцюбинського, проблема відтворення їх кольористичних компонентів  в 

англомовних перекладах все ж залишається. Наприклад: 

32. Наталя поторсала залізні прогоничі од віконниць, поправила гайки і тихо 

посунула в інші хати, зігнута і біла, як мара. [242, с. 236] 

32.1. She shook the metal window locks, set the bolts in place, and then, stopped and 

shadowy as a ghost, passed into the next room. [243, с. 90] 



У даному випадку при перекладі відокремленого  порівняння зігнута і біла, як 

мара М. Гембел втрачає елемент кольору (білий), перекладаючи його як stopped and  

shadowy as a ghost (зігнута й похмура як привид). Частково такий варіант перекладу 

можна пояснити особливостями узусу (Узус – письмово нефіксована практична форма 

усного мовлення, яка формується на основі взаємодії різних його типів (розмовно -

літературного, просторічного, діалектного) [15, с. 6]), адже в англійській мові та  її 

звичному (usual) вживанні слово ghost (привид) дійсно першочергово викликає 

асоціацію з shadow (тінь), звідси і використання при творенні порівняння похідного від 

shadow прикметника – shadowy. Однак, варто враховувати атмосферний фактор, який є 

надзвичайно важливим для творів М. Коцюбинського, інструмент створення якого 

письменником полягає у їхній подібності до картин, настільки живому змалюванні 

подій та настроїв, що викликає враження споглядання картини (в уяві читача). В 

оповіданні “Сміх”, білий колір є характерним і часто вживаним при описі господині 

дому (Наталії), бо він водночас передає її душевний стан – стан напруги (біла, бліда), 

виснаження чеканням чогось страшного, муки через постійний неспокій, білий колір є 

компонентом творення психологічного образу героїні. Тому у даному випадку 

доцільнішим був би буквальний переклад – stopped and white as a ghost. 

Підтвердженням доцільності перекладу прикметника білий  як  white, а   не   shadowy у   

вище наведеному   порівнянні, може бути переклад    М. Гембел епітету темні фігури з 

цього ж оповідання  як shadowy figures: 

33. По ночах біля вікон бовваніли якісь темні фігури. [242, с. 237] 

33.1. At night some shadowy figures loomed near. [243, с. 92]  

У прикладах 33. і 33.1. бачимо повністю відповідний переклад кольористичного 

епітету (темні – shadowy), який є чудовим підтвердженням хибності  варіанту 

перекладу попередньо наведеного порівняння (біла, як мара – shadowy as a ghost), 

оскільки робить його майже антонімічним до оригіналу.  

 Такі випадки перекладу, коли під впливом узусу кольористичний компонент 

опускається, є не поодинокими. Подїї оповідання “Сміх” відбуваються в обмеженому 



просторі – хаті, в якій через страх перед народною розправою, були зачинені всі 

віконниці. Відповідно похмурі, темні тони в ній символізують напругу та страх 

головних героїв. Цю пасмурність в усьому та у душах людей підкреслюють окремі 

деталі, які М. Коцюбинський зумисно вводить у зображення загальної картини твору. 

Наприклад поодинокі жовті зайчики світла, що раптово з’явилися, коли господар 

розчинив вікна, контрастують на загальному тлі оповідання: 

34. В хаті було темно і якось чудно. Жовті зайчики світла перелетіли на стінах і 

на буфеті…[242, с. 237] 

34.1. It was somewhat dark and smth unusual in the house flickered on the walls and 

on the buffet…[243, с. 92] 

У даному випадку бачимо, що кольористична метафора  жовті зайчики світла 

у перекладі взагалі відсутня. М. Гембел подає на її місці приблизний переклад – smth 

unusual (щось незвичайне), що, хоча і суттєво не порушує змісту оповідання, але дещо 

збіднює загальне враження від нього, позбавляючи описи відповідних барв оригіналу, а 

точніше, позбавляючи переклад взагалі будь-яких кольорів. Крім того, віднайдення 

якомога більш еквівалентних шляхів передачі метафори цільовою мовою є ключем до 

успіху перекладу художнього твору, а втрата метафори при перекладі відповідно 

завдає  творові суттєвих втрат. 

Загалом, розгляд перекладу М. Гембел оповідання М. Коцюбинського “Сміх” 

справляє таке враження, ніби перекладачка не звернула належної уваги на особливості 

ідіостилю письменника, а саме не виокремила і відповідно не відтворила у перекладі 

його унікальної риси – кольористичності художніх засобів. За словами    Я. Рецкера, 

головне для перекладача відтворити  “почерк” автора, передати його голос засобами 

іншої мови [58, с. 132]. Втрата кольористики оповідання “Сміх” у перекладі робить для 

англомовного читача практично неможливим відчути авторську манеру М.  

Коцюбинського та його яскраво-барвистий імпресіонізм.   

Отже, з усього вище зазначеного, можна зробити висновок, що однією з 

найпомітніших рис імпресіоністичного стилю М. Коцюбинського (яскраво вираженого 



в акварелі “На камені” та оповіданні “Сміх”) є вживання “кольорових” епітетів, 

метафор та порівнянь, на яких письменник часто акцентує увагу читача, виражаючи їх 

відокремленим чи неузгодженим означенням. Якщо неузгоджене означення в 

англійському перекладі інколи втрачається (відтворюється узгодженим), то 

відокремлене означення має місце й у перекладі цільовою мовою. З кольористикою ж 

при перекладі у П. Килини та Ю. Тарнавського (акварель “На камені”) виникають 

чималі труднощі. Тлом для акварелі, і до певної міри одним із її головних героїв, є 

море, кольори і відтінки якого (синій, блакитний, голубий, сизий) виступають 

улюбленими складовими творення кольорових епітетів  у новелі. Однак     П. Килина і 

Ю. Тарнавський  не використовують наявний в англійській мові розмаїтий  ряд 

позначень кольорів однієї (синьої) гами, перекладаючи майже всі кольорові  епітети 

лише одним “кольоровим” відповідником (blue – синім), що суттєво спотворює 

враження від твору, водноманітнюючи його кольорове розмаїття образів. З цього 

погляду переклад акварелі “На камені”, виконаний  А. Микитяком, значно більше 

наближений до оригіналу, оскільки перекладачу вдається передати англійською мовою 

розмаїту  гаму кольорів та відтінків (blue, azure, gray, gray-blue), яка наявна в 

оригінальному тексті, а, отже, і відтворити провідну імпресіоністичну рису 

авторського стилю М. Коцюбинського. Саме її (кольористичність) втратила у своєму 

перекладі його оповідання “Сміх” (“Laughter”) М. Гембел. Майже всі кольористичні 

епітети, порівняння та метафори, наявні в оповіданні, були втрачені у перекладі, 

частково через особливості слововживання, частково через недостатню увагу з боку 

перекладача до цієї унікальної риси малої прози письменника. Таким чином, можемо 

зробити висновок, що кольори стичність, як провідна  риса малої прози М.  

Коцюбинського, далеко не завжди відтворена в англомовних перекладах, причиною 

чого є здебільшого невміння перекладачів виокремити її (зрозуміти її функціональне 

значення) та відповідно передати у перекладі.  

Схожа динаміка відтворення “невідтворюваного” спостерігається й в інших 

зразках перекладів української малої прози. Психологічний стан героїв Лесі Українки 



читач має змогу відчути завдяки майстерній образності письменниці, мова її творів 

наповнена авторськими метафорами, епітетами, інверсіями, порівняннями, часом грою 

слів, фразеологізмами тощо. Леся Українка (1872-1913), вона ж Лариса Квітка-Косач, 

насамперед добре знана і відома як геніальна поетеса, авторка драматичних творів і 

перекладач. У своїй статті “Поетка українського рісорджіменту (Леся Українка)” (1921 

р.) відомий український літературний критик та політичний діяч Дмитро Донцов  

написав: “Поезія Лесі Українки була енциклопедією наших часів, як твори Монтеня 

або Рабле були енциклопедією 16-го віку” [13, с. 167]. Леся Українка справді віртуозно 

володіла словом. Воно було її зброєю, криком відчаю, закликом до боротьби та другом. 

Тому велич її таланту не обмежується самим лише поетичним словом. Нечисленні 

прозові твори Лесі Українки, як і її поезії, є віддзеркаленням світогляду поетеси-

письменниці, уособленням її особливого стилю. За словами І. Денисюка, головними 

завданнями новели ХХ ст. були підтекст та активізація читача до співпраці [11, с. 119]. 

Леся Українка  повністю реалізувала ці завдання у своїх творах, наповнивши їх 

експресією, позбавивши їх епізоди послідовності, не розставляючи всі крапки над  “і”. 

Головним для неї було змусити читача думати самостійно, відчувати несказане, 

помічати приховане між рядками. Новела “Розмова” (1908) є неперевершеним 

прикладом тонкого відчуття і розуміння письменницею почуттів та переживань 

глибокої та мислячої  людини (чоловіка і жінки). За головних (і єдиних) героїв твору 

Леся Українка недарма обирає поета і актрису, адже ці люди є представниками, хай 

різних, але гілок мистецтва, ерудованість, філософське мислення та виховання – їхні 

спільні риси. У їхньому діалозі (переважно монолозі помираючої актриси)  багато 

несказаного, ніби незавершеного через верховенство емоцій, почувань, які ще краще 

дають  читачеві зрозуміти все (і людську слабкість, і кохання, і внутрішню боротьбу, і 

жалі, і розчарування, і відчай). Часом обірвані або надто, здавалося б, різкі слова і 

фрази красномовніші, ніж довгі описи й пояснення. Однак, твір – це ще не спектакль, 

тож треба бути визначним майстром слова, щоб у ньому передати всі барви почуттів 

так живо і по-справжньому, щоб вони вмить зринули у серці читача. Леся Українка 



добре вміла все це робити, бо була справжнім генієм слова, володіла ним легко і 

досконало. Багатообразність – головна риса її прозових (як і поетичних) творів. 

Надзвичайно велика кількість оригінальних  порівнянь, епітетів,  які через влучне 

вживання органічно вплітаються у тканину оповідання “Розмова”, сприяючи  

народженню в уяві читача цілої гами почуттів, що ними переймаються герої 

оповідання. Тому від  відтворення  цієї багатообразності як головної риси авторського 

стилю Лесі Українки цільовою мовою (у нашому випадку – англійською)   при 

перекладі оповідання “Розмова” залежить правильне сприйняття твору письменниці 

іноземною читацькою аудиторією. Зазначимо, що переклад оповідання (Lesia Ukrainka 

“A conversation”), який  ми розглядаємо,  був виконаний Персивалем Канді (1881, 

Ноттінгем, ВБ –1947, Вест Колінзвуд, штат Нью-Джерсі, США) – канадським 

місіонером, який зацікавився українською мовою і літературою завдяки українським 

іммігрантам і згодом став професійним перекладачем [15, с. 27]. У середині 40-х рр. 

ХХ ст. він написав на основі граматики української мови В.Сімовича граматику 

української мови для англомовців, що дістала високу оцінку фахівців, але через його 

смерть так і  залишилася в  рукописі. До його перекладацького доробку входять драми 

та прозові твори Лесі Українки, оповідання Марка Вовчка, М. Коцюбинського, О. 

Кобилянської та ін. 

   Епітети мають велике значення в оповіданні Лесі Українки “Розмова”, оскільки  

саме вони творять образи, характери  та сигналізують про ставлення головної героїні 

до складових (образів персонажів, настроїв тощо) змісту своєї оповіді (часто діалог між 

поетом та актрисою у новелі переростає у монолог актриси). Наприклад,  саме епітет 

передає гірку іронію, з якою актриса говорить про історію свого кохання: 

35. Я тільки була закохана, і далі діло не пішло, як то кажуть. Дуже пісний 

роман, як на актрису. [224, с. 260] 

35.1. I simply fell in love and then the ‘business didn’t go’, as they say. A very thin 

romance for an actress. [243, с. 120]. 



В англійській мові прикметник thin має багато значень, але основні з них – 

тонкий, слабкий, ненасичений тощо, тобто,  його конотативні значення можна вважати 

синонімічними конотативному значенню  прикметника пісний (мається на увазі 

нецікавий, безбарвний, безпристрасний), який у цьому контексті вжитий неординарно, 

тож привертає увагу читача. Англійський же відповідник, обраний перекладачем, є 

менш образним, але здається найприйнятнішим (fast romance – буквальний переклад 

мав недолугий і незрозумілий вигляд). Однак, за Оксфордським словником 

словосполучень, англійський іменник romance (укр. роман) може сполучатися з 

прикметниками brief (короткий), broken (припинений), whirlwind (бурхливий) та 

іменниками у значенні прикметників (конверсія – перехід одних частин мови в інші) – 

holiday (курортний), teenage (підлітковий). Отже словосполучення thin romance є 

штучним, бо суперечить закону сполучуваності слів в англійській мові і узусу, а отже, 

є неприродним. Вдаючись до штучного словосполучення, перекладач намагався, хоч і 

менш яскраво, однак зберегти  іронію  у перекладі. Проте  таке порушення важко 

назвати вдалим та стилістично виправданим. У даному випадку доцільним було б 

застосування антонімічного перекладу. Наприклад: Not a very whirlwind romance for an 

actress (Не надто бурхливий роман, як на актрису) . Такий спосіб переклад зберігає 

іронію та зміст вислову, не порушуючи правил словосполучуваності. 

   Такі досить невдалі випадки перекладу епітетів в оповіданні Лесі Українки 

“Розмова”, на жаль, не поодинокі. Наприклад:  

36. За се я прощала йому все, навіть ті непростимо кепські вірші, що він раз 

написав на мій бенефіс. [224, с. 261] 

36.1. For this I forgave him everything, even those unpardonably stupid verses which 

he once wrote for one of my benefit nights. [243, с. 121] 

 У цьому разі кращим був би буквальний переклад (bad verses), адже означення 

кепські означає – погані, невдалі, а  stupid (обране перекладачем)– дурні, дурнуваті, 

тупі є грубішим, зневажливішим і змінює тон висловлювання. В оригіналі актриса 

говорить про відсутність таланту в коханого з певною нотою співчуття, а в перекладі 



через грубість епітета має місце  зарозумілість (arrogance). Отже, із заміною образності 

художнього означення змінюється і тональність (емоційно-експресивний фон). Часом 

така заміна призводить і до порушення  значення: 

37.… вона засміялася своїм прикрим сміхом…[224, с. 260] 

37.1. She burst out with her unpleasant laugh…[243, с. 120] 

У наведеному прикладі бачимо зміну значення (прикрий – гіркий, а не 

unpleasant – неприємний), що знову (як і в попередньому прикладі) змінює емоційно-

експресивну сему (емоція героїні у перекладі позбавлена характеристики), адже 

незрозумілим лишається для англомовного читача, чому сміх неприємний (що у ньому 

такого відразливого), у той час як  епітет оригіналу красномовно говорить про жаль 

(прикрий). 

   Персиваль  Канді також часто перекладає епітети описово, ніби пояснюючи чи 

уточнюючи означення оригіналу, що своєю чергою є певною компенсацією тих 

випадків, де автентичність художніх означень була порушена у перекладі через 

перекладацькі трансформації. Наприклад: 

38.…обличчя поетове мало дуже мучений вираз [224, с. 260] 

38.1.…the poet’s face bore an expression of deep pain [243, с. 120] 

39.….(в наші часи якось не випадає вірити в вічну любов!) [224, с. 269] 

39.1…(in our day, somehow we don’t quite believe in undying love) [243, с. 128] 

У прикладах 38. і 38.1. декомпресія та перифраз (мучений вираз – expression of 

deep pain – вираз глибокого болю) зумовлені насамперед узусом, особливістю 

слововживання (словосполучуваності) в англійській мові (expression of smth etc.), але 

епітет з його значенням повністю збережений. Так само й у прикладах  39. і 39.1., де 

вічна любов перекладена як та, що ніколи не вмирає (undying). 

     Таким чином, можемо зробити висновок, що епітети, які відіграють провідну 

роль у творенні емоційного-експресивної тканини оповідання Лесі Українки 

“Розмова”, здебільшого збережені у перекладі через описові перифрази або ж 

контекстуальні заміни перекладача, потреба в яких зумовлена узусом англійської мови. 



Хоча контекстуальні заміни часто є менш вдалими, оскільки спричиняють деформацію  

емоційно-експресивного і значеннєвого поля в оригінальних епітетах твору, що у свою 

чергу спотворює атмосферу оповідання та правильне розуміння читачем почуттів 

героїв (відтінків почуттів, які завдяки епітетам можна побачити між рядками).  

  Про порівняння  в оповіданні Лесі Українки можна сказати, що вони так само, 

як і епітети, мають велике значення для творення атмосфери твору. Манера письма у 

Лесі Українки надзвичайно виразна й чітка, часом навіть несподівана, що й визначає її 

авторський стиль. Порівняння, які використовує письменниця, також дуже виразні, що 

робить їх простими і водночас складними для перекладу. Наприклад: 

40. От і мені здавалось, що моє кохання “сильне, як смерть”…[224, с. 263] 

40.1. And it seemed to me that my love was “stronger than death”…[243, с. 122] 

У цьому прикладі порівняння  кохання сильне, як смерть було відтворене за 

допомогою  емфатичної конструкції  кохання сильніше, ніж смерть (love was 

stronger than death), яка суттєво послаблює сенс порівняння в оригіналі (смерть сама 

по собі незламна сила, тому кохання й порівнюється з нею), адже  бути сильнішим за 

смерть – вже певний нонсенс, перекрученість образу, яка тут нічим не виправдовується 

(my love was as strong as death – кращий варіант перекладу). Однак з багатьох уже  

розглянутих тут  прикладів очевидним є те, що буквальний або точний  переклад є 

далеко не завжди найкращим з доступних способів відтворення художніх та 

стилістичних засобів, а часом їх неможливо відтворити без необхідних трансформацій. 

Тож при перекладі порівнянь трансформації майже неможливо уникнути. Наприклад: 

41. Очі поширшали і почорніли, мов підмальовані [224, с. 262] 

41.1. Her eyes had become immense and black, as though they had been artificially 

darkened [243, с. 122] 

Як бачимо з цього прикладу, порівняння було перекладено описово (із 

супровідним  явищем  декомпресії), що однак не змінює образ (підмальовані – 

artificially darkened) , а лише сприяє його кращому розумінню англомовним читачем. 

Але, як відомо, перекладів без втрат не буває. Розглянемо ще приклад: 



42. Він схилився, взяв її тонку бліду руку, ще марнішу, ніж її обличчя, і 

поцілував наче релігіозно. [224,  с. 259] 

42.1.He bent, took her pale, slender hand, still more emaciated than her face, and 

kissed it almost with reverence. [243, с. 118] 

43. Там (в репертуарі) трапляються щонайменше місця, а то й цілі ролі, немов 

живцем вихоплені з дійсності. [224, с. 267] 

43.1. I know there were passages at least in them, sometimes the entire roles, which 

were vividly drawn from reality. [243, с. 126]   

 Із  прикладів 42. і 42.1. бачимо, що порівняння у перекладі відсутнє як художній 

засіб, оскільки воно було втрачене при описові-перифразі (поцілував наче релігіозно –  

kissed it almost with reverence). Тобто перекладач зосередив увагу на передачі 

предметно-логічного значення (релігіозно –  almost with reverence – майже з 

побожністю), а не художнього стилю. Так само й у прикладах 43. і 43.1. порівняння, 

яке базується на образній характеристиці ролей (немов вихоплені з реальності), 

цілковито втрачене у перекладі, ба більше, відбувається певне порушення предметно-

логічного значення, адже в оригіналі ролі, немов живцем вихоплені з реальності, а у 

перекладі констатується факт того, що вони (ролі) були яскраво написані з реальності 

(were vividly drawn from reality). 

   Отже, порівняння як головні засоби створення образності, експресивності та 

увиразнення мовлення в оповіданні Лесі Українки “Розмова” у перекладі англійською 

мовою переважно відтворені описово, що часом призводить до їхньої абсолютної 

втрати у тексті цільової мови, а така втрата може вважатися суттєвим порушенням 

авторського стилю мови оригіналу. 

Оповідання Лесі Українки  “Розмова”  містить у собі велику кількість 

фразеологізмів, які безумовно виконують важливу диференційну стилістичну функцію 

у творі, акцентуючи увагу на  національному колориті, виразником якого є мова. Р. 

Зорівчак зазначає, що фразеологізми сприймаються як органічні, невід’ємні елементи 

тексту, стилетворчі одиниці. Отже, відтворення смислово-стилістичних функцій 



фразеологічних одиниць у художньому перекладі – важливе завдання у відтворенні 

характеристик оригіналу [16, с. 109]. Персиваль Канді у своєму перекладі оповідання 

“Розмова” (“A conversation”) вдається до різних способів передачі фразеологізмів. 

Наприклад, до  буквального перекладу: 

44. Бог з вами, не притискатиму вас до стіни. [224, с. 259] 

44.1. Lord bless you! I’m not going to press you to the wall. [243, с. 119] 

 У цьому випадку спостерігаємо фразеологічне калькування, тобто ідея 

створення виразу вихідною мовою була повністю перенесена у цільову мову 

(притискати когось до стіни – ставити у безвихідь -  to press someone to the wall). 

Буквівалентний (за Р. Зорівчак) [16, с. 117]  переклад у цьому контексті є цілком 

припустимим і можливим, оскільки фразеологізм оригіналу не містить якихось 

специфічних  компонентів (лексичних чи синтаксичних), не зрозумілих для 

іншомовної читацької аудиторії. Чого не можна сказати про наступний приклад: 

45. Далебі, часом аж циганський піт проймав! [224, с. 267] 

45.1. Really, sometimes I shuddered! [243, с. 126] 

У цьому випадку фразеологізм  циганський піт , що має значення переживання, 

емоції страху, неможливо перекласти буквально (Gipsy sweat), адже його предметно-

логічне значення буде незрозумілим для носія англійської мови. Перекладач слушно 

вдається до описової перифрази (shudder – здригатися від чогось). Хоча варто 

зауважити, що сам фразеологізм при цьому втрачений у перекладі.  

     Інколи  фразеологізми в  оповіданні Лесі Українки “Розмова” взагалі 

пропускаються перекладачем у перекладі. Наприклад:  

46. Себто я думала тоді, що тільки в тім разі був би мат, а воно вийшло: чи 

верть-круть, чи круть-верть, а все в головах смерть! Ха-ха-ха!..[224, с. 265] 

46.1. That’s what I thought then, that it could only be ruined by such things, but it 

turned out…Ha, ha!...[243, с. 125] 

Як бачимо,  модифікований автором  фразеологізм (від хоч круть, хоч верть, а 

курці смерть – не можна уникнути того, що судилося) не перекладений взагалі 



(можливо, це зумовлене складністю його предметно-логічного значення та будови), 

хоча, на нашу думку, його цілком можна було б відтворити англійський 

фразеологізмом what must be, must be/ no flying from fate (від долі не втечеш).    

   Однак попередні приклади перекладу фразеологізмів в оповіданні 

компенсуються за рахунок вдалих перекладів інших фразеологічних одиниць із твору, 

які за адекватністю передачі змісту є адекватними та рівнозначними оригіналу. 

Наприклад: 

47.….се була якась прірва, і я летіла в неї стрімголов…[224, с. 267] 

47.1. It was like an abyss into which I was rushing head first… [243, с. 126] 

48. Я згадувала, як справді плачуть від розлуки, що справді говорять на 

прощання, як справді нетямляться від горя, і се роздирало мені серце, а ролі 

здавались карикатурами на мене саму і на мої страждання. [224, с. 267] 

48.1. I recalled how people really weep from desperation, how they really talk when 

saying farewell, how they really lose their heads from grief, and it tore my heart and the 

roles seemed to be a caricature of myself and of my sufferings. [243, с. 126]  

Фразеологізми оригіналу та перекладу у прикладах 47., 47.1  і  48., 48.1. є 

частковими   фразеологічними  еквівалентами  (за  класифікацією   Р. Зорівчак [16,  с. 

115]), оскільки вони, незважаючи на різницю складу (структурно- граматичної будови), 

мають однакове значення, рівноцінні емоційно-експресивні та функціонально-

стилістичні характеристики. 

   Таким чином, можемо зробити висновок, що переклад фразеологізмів загалом є 

справжнім випробуванням для перекладача. Більшість фразеологізмів з оповідання 

Лесі Українки “Розмова” перекладені описово, тобто, відтворене їхнє значення, але 

самі вони при цьому дуже часто втрачені в англійському перекладі. Часом перекладач 

пропускає, де це можливо, той чи інший  фразеологізм, не знаходячи йому ніякого 

відповідника. Найвдалішими є часткові фразеологічні еквіваленти, адже їх віднайдення 

зберігає як значення фразеологізмів оригіналу, так і їхні стилістичні функції.  



   Аналізуючи та порівнюючи переклад оповідання Лесі Українки “Розмова” з 

оригіналом,  можна помітити певні неточності, які часом призводять до змін значення 

(аж до зовсім протилежного). Головною причиною цього є насамперед хибне 

розуміння перекладачем деяких фрагментів оригіналу. Наприклад: 

49. Але я не схотіла піти за нього. [224, с. 261] 

49.1. But I preferred not to go his way. [243, с. 121] 

50. Я просто побоялася  злиднів, звичайного матеріального вбожества. [224, с. 

262] 

50.1. I simply was afraid of hard times, ordinary material progress. [243, с. 121] 

У прикладах 49. і 49.1. бачимо, що вираз  піти за нього у значенні виходити 

заміж був перекладений як піти за ним (піти його шляхом – to go his way). Такий 

буквальний переклад свідчить  про нерозуміння виразу оригіналу перекладачем, адже 

він міняє його суть (йти чиїмось шляхом означає повторювати чиюсь долю, зовсім не 

обов’язковий контекст поєднання двох людей у шлюбі). У прикладах 50. і  50.1. 

переклад невмотивовано протилежний тому змістові, який був в оригіналі.  

Матеріальне вбожество може перекладатися як to be on the breadline, to feel the 

draught, to be in difficulties for money  тощо, але material progress (матеріальні успіхи) є 

абсолютним антонімом до цього поняття. Антонімічний переклад у цьому контексті є 

невмотивованим і неправильним, оскільки зі зміною вислову актриси міняється її 

характеристика  як людини (з перекладу постає так, ніби вона боялася звичайних 

матеріальних статків, а отже хотіла багатств, хоча в оригіналі вона не є настільки 

корисливою – вона боїться злиднів, бідності, матеріальних труднощів). 

   На випадки перекручення змісту оригіналу, на жаль, у перекладі можна 

натрапити часто. Наприклад: 

51. Ні, ні, ні, нам треба жити, а не надіятись на безсмертя, тоді тільки ми 

почуваємо себе і великими, і безсмертними. [224, с. 266] 

51.1. No, no, no, we want to live and to hope for immortality, it is only when alive 

that one feels one’s self  great and immortal. [243, с. 125] 



52.….в мене був невичерпаний фонд почуття, не витраченого на своє власне 

життя. [224, с. 266] 

52.1…. I had an inexhaustible range of emotions which had been expended on my 

own life. [243, с. 125] 

53. ЇЇ обличчя мало дуже неприємний вираз при тій мові. [224, с. 270] 

53.1. His face took on a very hard expression as she said this. [243, с. 129] 

У прикладах 51., 51.1. і 52., 52.1. також спостерігаємо якоюсь мірою 

антонімічний переклад (жити, а не надіятись – to live and to hope – жити і надіятись; 

почуття, не витраченого – emotions which had been expended –почуття, яке було 

витрачене), тобто протилежний оригіналу. У прикладах 53. і 53.1. перекладач міняє 

героїв місцями, привласнюючи реакцію одного іншому (обличчя актриси неприємно 

змінилося, коли вона говорила, а не поета), таким чином перекручуючи сприймання 

емоційної атмосфери ситуації.  

   Такий  переклад, як у наведених вище прикладах, спричинений частково 

нерозумінням оригіналу самим перекладачем, частково намаганням якомога точніше 

(буквально) передати суть, що здебільшого  завдає великих збитків змісту твору, який 

повинен залишатися за будь-яких обставин незмінним.  

   Отже, зіставляючи оповідання Лесі Українки “Розмова” з його перекладом (П. 

Канді “A conversation”), можна зробити висновок, що деякі провідні риси авторського 

стилю письменниці при перекладі втрачаються. Притаманна перу Лесі Українки 

багатообразність виражена в оповіданні через оригінальні епітети та порівняння, які 

найчастіше перекладені описово, що призводить до втрати більшості порівнянь у 

перекладі, а контекстуальні заміни, до яких також вдається перекладач для відтворення 

епітетів, часто призводять до зміни образів оригіналу. Іншою характерною 

особливістю оповідання “Розмова” є велика кількість фразеологічних одиниць (стійких 

словосполучень), які у перекладі більшою мірою втрачені через описові перифрази або 

ж їх неперекладність. Хоча  деякі з них збереглися у тексті перекладу  завдяки 

віднайденню часткових фразеологічних еквівалентів. Також  у перекладі, виконаному 



Персивалем Канді, можна помітити деякі суперечності зі змістом оповідання, 

зумовлені  його невмотивованим перекрученням (часто антонімічним перекладом),  що 

є суттєвою  втратою  щодо  відтворення  авторського  стилю і авторського задуму Лесі 

Українки. 

В. Коптілов вважає, що у перекладі прозового твору багато важить уміння 

перекладача знайти відповідну інтонацію, дібрати таку лексику й фразеологію, яка 

належно “лягла” б на інтонацію, як лягають слова пісні на її мелодію. Це уміння 

народжується не від знання чужої мови, не від наукової ерудиції, а тільки від 

загостреного відчуття мови рідної в усіх її стильових розгалуженнях та виражальних 

потенціях [31, с. 23]. Останнє є передумовою до успішного відтворення  стилю автора 

у перекладі. Ідіостиль кожного письменника є настільки ж індивідуальним та 

неповторним, як і почерк кожної людини. Здавалося б, його можна cкопіювати, але як 

відтворити почерк людини, яка пише українською мовою в англійській чи навпаки, як 

здогадатися, який вигляд матимуть букви іншої   мови,  коли перед  очима  варіант 

написання букв  однієї  мови. Не буду сперечатися, що професіоналові (графологу) це 

під силу, але навіть професійні графологи визнають, що процес письма відбувається 

під впливом певних настроїв, які прямо впливають на вигляд написаного (тому  вигляд 

нашого почерку мінливий, як і наш настрій). Так само і професійному перекладачеві 

(можливо, теж письменнику) до снаги “скопіювати” (передати) з якомога більшою 

точністю усі художні засоби, які використав письменник, але це не є еквівалентним 

відповідником передачі ідіостилю письменника, атмосфери твору, психологічного 

портретування героїв у творі. Натомість перекладач має віднайти найбільш влучні 

відповідники, щось вилучити, щось замінити,  звернутися  до  прийому   компенсації  в  

перекладі, щоб врешті “отримати” твір, який би органічно сприймався іншою  мовою і  

при  цьому  давав  точне  уявлення не лише про зміст, але й про дух твору. Власне 

кажучи, вся складність художнього перекладу полягає саме у тому, що це не є 

механічний переклад слів, які мають відповідники у мові перекладу, а у тому, щоб 



зберегти й донести твір та його атмосферу і враження, яке він справляє в оригіналі, 

іншою мовою.  

   Підсумувавши усе вище сказане, можна сказати, що переклад української малої 

прози, як і художній переклад взагалі, відіграє визначну роль у формуванні внеску 

української літератури  у культурну скарбницю світу. Твори таких майстрів слова, як 

В. Стефаник, М. Коцюбинський і Леся Українка, завдяки своїй унікальній національній 

наповненості та універсальності, є вартими поцінування не лише  вітчизняної 

читацької аудиторії, але й закордоном. Сприяти цьому можуть якісні переклади цих 

творів. Відображення етнокультурного, темпорального, соціального компонентів 

художньої картини світу та індивідуальних авторських засобів відображення  

психології    героїв, які   є    невід’ємними     рисами     малої   прози   В. Стефаника, М. 

Коцюбинського та Лесі Українки, є справжнім випробуванням для перекладача, 

оскільки втрата їх у перекладі стане причиною втрати усієї сили і неповторності цих 

творів. Розглянуті у цій студії прямі англомовні переклади окремих оповідань згаданих 

письменників засвідчують потребу здійснення оновлених перекладів цих творів, 

принаймні, з метою віддати належну шану їхній мистецькій цінності та ідіостильовій 

самобутності. 

 

 

3.2. Переклад сучасної української прози: запити та виклики (на матеріалі творів 

Ю. Андруховича, С. Жадана та їхніх англомовних і німецькомовних перекладів) 

 

Нова сторінка в історії України, себто здобуття незалежності у 1991 році, 

ознаменувала зміни у політиці, економіці, мистецтві й літературі молодої держави. 

Проте колоніальне минуле України лишило глибокий слід у житті й свідомості її 

народу. Література – тільки один із багатьох його медіумів. Польський 

літературознавець, публіцист та перекладач Л. Стефановська у своїй книзі-дослідженні 

відродження українського літературного життя у повоєнні роки (1945-1948) пише про 



“комплекс уцілілого” (Kompleks ocalonego),  себто відбиток у творчості письменників-

вихідців з України (біженців, які тікали від радянського режиму, від загрози фізичного 

знищення) тем трагічного минулого, непевності, очікування “заслуженої кари” та 

“катастрофічного бачення” світу [177, c. 55]. Цим людям вдалося втекти, вижити, але 

забути – ні. Тому маємо багато автобіографічного у творах того часу, скажімо, “Сад 

Гетсиманський” І. Багряного. Схожа доля не оминула й твори сучасної української 

літератури, себто літератури постколоніального періоду. Комплекс приниженого 

об’єднує у собі дві епохи: радянські часи й життя після здобуття незалежності – у 

вельми непростий час. Недаремно китайці бажають своїм недругам народитися у часи 

змін.  Незалежність подарувала радість, але колоніальний тягар минулого не зник за 

день чи рік. Зріз між старим та новим, колоніальним і вільним, загальним та 

індивідуальним, тяжкі роки Перебудови, перехід від радянського соціалізму до 

капіталізму, боротьба прагнень до повернення радянізації чи наближення до 

європейськості  – стали складниками формування у свідомості свідків того часу 

постколоніального комплексу приниженого. Тлумачення понять ідентичності та 

інакшості під впливом пережитого формують проблематику творів таких сучасних 

українських письменників, як Ю. Андрухович, С. Жадан, Т. Прохасько та ін. Й, 

безумовно, постає проблема вибору шляху чи впливу, адже щось нове часто ризикує 

перетворитися на давно забуте старе. Болісне й часами неохоче відмирання типу 

ментальності “homo sovieticus” (людина совєтська) та його заміна на щось інше 

(Головне питання: на що саме? Кого формує чи сформував пострадянський простір?), 

нерівномірність, повільність або й неможливість такої заміни чи зміни – улюблені теми 

сучасної української літератури. У цьому знаходить вираження гібридність – одна з 

провідних ознак пост-колоніалізму. За визначенням Г.К. Бгабги, гібридність “це не 

просто мішанина, радше стратегічне та вибіркове запозичення значень,   створення  

простору   для  тих,  чия   свобода та   рівність під загрозою” [84,    c. 88].  

Цікавості дослідженню перекладів творів представників пострадянського 

простору додає його потенційний статус у теорії перекладу. М. Тимочко проводить 



аналогію між художнім перекладом та постколоніальною літературою, порівнюючи ці 

два види писемності, які “попри свої ґрунтовні відмінності мають чимало спільного” 

[185, с. 25]. Американський перекладознавець переконана, що порівняння художнього 

перекладу та постколоніальної літератури може допомогти збагнути останню як явище. 

Про тісний зв’язок між постколоніальними дослідженнями та перекладом пише й 

британський теоретик перекладу С. Басснетт, згадуючи насамперед соромну співпрацю 

колонізації та перекладу, коли століттями тексти перекладалися лише на європейські 

мови і для європейського читача [79, c. 5]. Дещо радикальнішу позицію стосовно місця 

та ролі постколоніалізму в перекладі демонструє фінський літературознавець і 

перекладознавець Б. Петтерссон. Він стверджує, що “культурний переворот”, за 

висловом А. Лефевра та С. Басснетт, який відбувся у дисципліні в 90-х роках, за своєю 

суттю є “постколоніальним”, з огляду на широкий інтерес саме до постколоніальної 

літератури [150, c. 194]. Його думку підтримує й П. Бандія, зазначаючи, що 

“постколоніальна література дала початок культурному повороту у перекладознавстві” 

[77, c. 264].  Е. Пім виокремлює “постколоніальний дискурс” як один із 

культурологічних чинників перекладу (разом із образами інших культур, функціями 

літератури тощо) [155, c. 11]. Постколоніальна література, на думку австралійського 

перекладознавця, виступає складовою “культурологічного перекладу” (cultural 

translation) – підходу до перекладу як до міжособистісного процесу, а не лише справи 

обміну текстів.  

Однією з ознак культурного перевороту в теоретичних парадигмах 

перекладознавства або ж культорологічного перекладу є, за словами українського 

перекладознавця Л. Коломієць “спроба інтерпретації перекладу з погляду етно-

національних особливостей культури-джерела і культури-сприймача, причому більшу 

зацікавленість викликає у дослідників саме культура-сприймач, так зване “друге 

життя” художнього твору, його взаємозв’язок із новим читачем, носієм своєї культури” 

[27, c. 99]. Ця зацікавленість реалізувала себе у контроверсійній пропозиції 

єгипетського перекладознавця М. Бейкер проводити дослідження між перекладами та 



оригінальними текстами (не перекладами) однією мовою, взагалі не звертаючись до  

першоджерел тих перекладів чи мови їх оригіналу [155, c. 14].  

Та чи можемо ми відкидати оригінальний багатошаровий контекст (культурні, 

соціальні, релігійні особливості тощо), аналізуючи переклад твору? Так, наприклад, 

говорячи про високий потенціал сучасної української літератури німецька редакторка 

К. Раабе зазначає, що вона “мала б упливати на світ, бо її поетична й прозова сила, її 

інтелектуальна потуга могли б тягатися з французькою, американською, угорською, 

німецькою чи ізраїльською. Адже читачі прагнуть наодинці з книжкою краще 

зрозуміти самих себе і своє життя. […] Замість цього вони мають справу з козаками, 

сарматами і гуцулами, УПА і ОУН, НКВД і СБУ та іншими, переважно травматичними 

складниками колективної пам’яті, які для невтаємничених є абсолютно незрозумілими 

без супровідних коментарів” [56]. У цьому полягає головна особливість творів 

українських письменників пострадянського простору. Комплекс  приниженого є 

частиною їхньої реальності, а відтак і їхнього художнього дискурсу. М. Тимочко, 

порівнюючи художній переклад з постколоніальною літературою, однією з 

відмінностей між перекладачем та письменником постколоніалізму називає те, що 

перший передає текст, а другий – культуру [185, с. 20]. Письменник постколоніалізму 

може сам встановлювати “культурний інтерфейс”, який він хоче показати читачеві, 

адже він, як правило, вже зорієнтований на те, що його твір буде перекладено і діє/ 

пише відповідно до цього максимуму.  

Проте кожен літературний витвір, як і його автор та обставини його створення є 

особливим. Б. Петтерссон наголошує на цій унікальності творів постколоніальної 

літератури, а саме “контексту їхнього створення, посередництва / передачі та 

сприйняття / рецепції  як  у  діахронічній, так і  в  синхронічній  перспективі” [150,  с. 

125]. Єдино спільним для творів української постколоніальної, тобто сучасної 

літератури, є згаданий комплекс приниженого, який у творах різних письменників 

постає у різних іпостасіях, з різних перспектив. Чудовими зразками його імплементації 

є твори двох найпопулярніших українських письменників – С. Жадана та Ю. 



Андруховича. Понад те, вони належать до когорти найвідоміших українських 

письменників у західній Європі, що свідчить про входження постколоніального 

комплексу приниженого до європейського контексту. Його оригінальне вираження та 

специфіку відтворення ми розглянемо на прикладі романів “Депеш Мод” С.  Жадана і 

“Дванадцять обручів” Ю. Андруховича та їхніх англомовного і німецькомовного 

перекладів відповідно. 

В обох романах мова героїв та мова автора – це лакмусовий папірець 

реальності, що змальовується у творі. Авторська мова Ю. Андруховича вишукана й 

тяжіє до самоіронічного епатажу. Ось як описує К. Раабе свої перші враженні про мову 

творів цього самобутнього та екстравагантного автора: “Зачаровував зневажливий тон, 

химерна форма, дотепність мови, любов до переліків, алфавітів, каталогів, космологій і 

напіввигаданих довідників міст, але й те, як пострадянський занепад, якого не вдалося 

позбутися, перетворювався на злосливий гротеск” [56]. Авторська мова С. Жадана 

майже не відрізняється від мови героїв-персонажів твору, бо він, себто той, хто 

оповідає, є героєм твору та безпосереднім учасником подій. Однак спільним для мови 

обох творів є їхній гетеролінгвізм – тобто поєднання принаймні двох мов в одному 

творі [115, c. 582], себто рідної мови автора– української – та мови колишнього 

колонізатора – російської. Для постколоніальної літератури це явище є типовим. Таким 

чином мова проектується у так званий “третій простір” – термін, запроваджений одним 

із провідних дослідників постколоніалізму Г. Бгабгою для пояснення гібридності, 

котру помічаємо у постколоніальних контекстах [84, c. 84] – змішаний простір, який 

акумулює в собі частину рис двох інших – колонізаційного та колонізаторського. 

Український піджин – так званий суржик – є одним із характерних ознак третього 

простору. Але в перекладі він, зазвичай, зникає, перетворюється на стандартне 

мовлення. У мові героїв твору С. Жадана маємо  чимало суржику та сленгу, часом 

воднораз: 



1. …і він справді хапається за нижчу гілку дерева під самою стіною, рвучко 

підтягується, сідає на неї, потім стає і починає рухатись вгору, путьом, кричить нам 

звідти, що? не розуміємо ми, я кажу – все путьом, повторює Чапай…[222, c. 113]. 

1.1. …and he really does grab the lowest branch of the tree under the very wall, yanks 

himself up, sits on it, then stands up and begins to move upwards, follow me, he shouts at us 

from there – what? we don’t understand – I say everyone follow me, repeats Chapai…[245, 

c. 112]. 

Бачимо, що в англомовному перекладі російський сленговий вираз (все путем) 

замінено на стандартне мовлення (follow me – йдіть за мною) з певною, відсутньою, в 

оригіналі емпатичною експлікацією, яка може ввести читача в оману стосовно 

особистості мовця-героя твору. Розмовна фраза It’s Ok або Everything’s Ok (Все 

гаразд) краще відтворює прагматичний аспект висловлювання. Однак піджинізація, 

себто змішання мов у всіх випадках перекладу, на жаль, не відтворена.  

Безпосередньо російськомовні вкраплення у перекладі також не відтворюються, 

але, принаймні, читач здебільшого має вказівку на їхню присутність у тексті. 

Наприклад, головний герой роману Ю. Андруховича – австріяк Карл     Йозеф – 

подорожуючи до України, відразу ж зіштовхується  з російською мовою:  

2. …бічним зором фіксував на собі часом цікаві, проте зазвичай зневажливі 

погляди вкритих щоразу товщим шаром косметики огрядних російськомовних 

секретарок і, допущений врешті до аудієнції, вкотре нагадував забудькуватому 

урядникові своє прізвище, ім’я, род занятій та мету відвідин. [217, c. 2]. 

2.1. …nahm aus dem Augenwinkel die interessierten, herablassenden Blicke der von 

Mal zu Mal stärker geschminkten, fülligen russischsprachigen Sekretärinnen wahr und 

nannte, endlich zur Audienz vorgelassen, dem vergeßlichen Beamten zum x-ten Mal Name, 

Vorname, Art der Beschäftigung und Zweck der Reise. [234, c. 12]. 

3. … чотиригодинний обшук на прикордонному переїзді в Чопі — цель прієзда, 

допитувався один із них, у зимовій шапці з опущеними вухами (хоч дещо 



загальмований громадянин Республіки Австрія і відповів завчене "шугналіст, фото", 

проте в ту хвилину він і сам ще не здогадувався про істинну свою ціль)…[217, c. 8]. 

3.1. …vierstündige Durchsuchung am Grenzübergang Tschop – “Zweck der Reise”, 

befragte ihn einer auf russisch, in Wintermütze mit heruntergelassenen Ohrenklappen (und 

obwohl der irgendwie verunsicherte „Bürger der Republik Österreich das auswendig gelernte 

“Schurnalist, Foto” antwortete, wußte er in diesem Moment selbst nicht mehr, welches der 

wirkliche Zweck seiner Reise war“). [234, c. 23]. 

У прикладах 2.1. і 3.1. російськомовні вирази оригіналу перекладені на німецьку 

мову та виділені курсивом. Однак якщо у перекладі з прикладу 2.1. читач може не 

зрозуміти мету курсиву, то у перекладі з прикладу 3.1. бачимо додане пояснення – 

befragte ihn einer auf russisch – запитував один у нього російською. У цих прикладах 

справді головно має значення лише сам факт присутності російської мови у 

щоденному, побутовому мовному просторі українців (вочевидь, що саме це прагнув 

показати Ю. Андрухович), а не зміст сказаного і тому вказівки на її наявність уже 

досить. Але часом мова є важливим інструментом змалювання образу героя. Тому 

відтворення чи не відтворення певних її особливостей, у випадку постколоніальної 

літератури – гетеролігвізму, може істотно вплинути на формування хибної парадигми 

образів у читача, у нашому випадку – англомовного чи німецькомовного. А головно 

завадити йому як реципієнту іншої культури пізнати вплив колоніального на життя та 

свідомість носіїв цієї культури – відчути пережите та його наслідки. У подальшому 

прикладі Ю. Андрухович зображує двох молодих дівчат – українок, з якими в дорозі 

зустрічається головний герой: 

4. Зараз (але хіба тільки зараз?) вони однаково ні про що не думають — з тією, 

щоправда, відмінністю, що коли у Лілі всередині цілковита тиша, привалена ззовні 

ревом мотору, то в Марлени все ж крутиться десь у підкірці ветер с моря дул, ветер с 

моря дул, ветер с моря дул. [217, c. 16]. 

4.1. Jetzt (aber gilt das wirklich nur für jetzt?) denken sie übereinstimmend an nichts, 

mit dem einzigen Unterschied, daß in Lilis Innerem völlige Stille herrscht, bestürmt von 



außen durch das Brüllen der Rotoren, während in Marlen irgendwo ein Ohrwurm (“Azuurro, 

da ta ta ta ta ta ta ta ta Azuuro dam dam”) klopft. [234, c. 38]. 

У прикладі 4. слова з російської поп-пісні (співачка Наталі) 1997 року, які 

лунають у голові героїні твору, символізують іронію над пострадянською дійсністю, 

що у багатьох породила невизначену гібридну ідентичність – з одного боку дівчата 

будучи “Свєткою і Маріною” іменують себе західноєвропейськими іменами – Лілі і 

Марлена, а з іншого – мають смак до російськомовного музичного продукту. У 

перекладі ж перед нами постають дещо послідовніші та вишуканіші дві особи, адже 

вони не лише прагнуть носити європейські імена, вони (тобто, одна з них) ще й є 

палкими шанувальницями італійської естради найкращого зразка, себто Адріано 

Челентано як виконавця та Паоло Конте як композитора (“Azzurro”, 1968, композитор: 

Паоло Конте та Мішель Верано, виконавець: Адріано Челентано).   

Однак третій простір українського постколоніалізму не вичерпується 

гібридністю колонізаційного – українського та колонізаторського – російського. 

Відкриття кордонів після здобуття незалежності сприяло спершу дуже хаотичному, 

невибагливому всотуванню насамперед елементів англомовної західної цивілізації. Це 

вирізняє українську постколоніальну літературу з-поміж інших, адже в ній також 

маємо чимало англомовних вкраплень, реалій, запозичень. Це сатирично відтворив 

С.Жадан, описавши враження одного з героїв своєї книги від американського 

псевдоотця сектанта, котрий приїхав до Харкова “навертати у віру” людей:  

5. Преподобний накручує себе в гримерці, ковтає якісь пігулки, п’є багато кави 

без кофеїну, і голосно рецитує щось із голі байбла. [222, с. 29]. 

5.1. His reverence gets himself psyched-up in the dressing room, swallows some kind 

of pills, drinks a lot of decaf coffeе, and loudly recites something from De Holy 

Bible…[245, с. 30].  

У прикладі 5. бачимо фонічну й граматичну піджинізацію, причому англійські 

слова задіяні й у гру слів: голі байбла – голе бабло – гроші готівкою (сл.), що цілком 

відповідає психотипові та перманентним настроям героя. Англомовний переклад таких 



елементів вимагає від перекладача надзусиль і творчості. Попри те, що гра слів  

втрачена у перекладі, сленговий аспект на позначення зневаги мовця відтворено за 

допомогою вживання замінника означеного артикля в англійській мові the на сленгове 

de– вимова, притаманна не носіям англійської мови. Отож бачимо, що гібридність 

українського постколоніального дискурсу не є дуальною (російсько-українською). Це 

робить його ще складнішим для перекладу. Адже письменники використовують цю 

рису здебільше як інструмент сатири та гумору. Ось кілька фрагментів з проповіді 

згаданого псевдоотця сектанта, яку він проголошує у книзі      С. Жадана рідною 

англійською мовою, користуючись послугами послідовного перекладу (переклад 

подається у дужках): 

6. Одного разу на її шляху трапився божий чоловік, пастор (в її житті з ’явився 

чоловік, мужчина) і він сказав їй – сестро! (це була його сестра) сестро! (ще одна) 

зупинись, це кошмарно – ти сама закриваєш двері, через які міг би увійти до тебе Ісус 

(закривай двері, сказав він, до тебе може прийти  кошмарний Джізус.) [222,     с. 32] 

 6.1. One day she came upon a man of God, a clergyman (a man appeared in her life, a 

male) and he said to her “Sister!” (she was his sister) “Sister!” (another one) abandon this 

nightmare, you yourself are closing the door through which Jesus could enter your life (close 

the door, he said, the nightmarish Dzhizus might come.) [245, с. 32] 

7. І тоді вона зрозуміла – адже це господнє откровення, откровення, яке 

відкрилось їй (і тоді в неї відкрилось), і що це сам Ісус дарує їй просвітлення, зовсім 

невеличке, невеличку таку смужку світла, як уночі, коли ви відкриваєте холодильник 

(кошмарний Джізус уночі хоче подарувати їй холодильник, зовсім невеличкий такий). 

[222, с. 34] 

7.2. And then she understood: this was the Lord’s revelation, a revelation that revealed 

itself to her (and then she had a revelation), and that Jesus himself was granting her a light, a 

small one, a small ray of light, like when you open the fridge at night (the nightmarish 

Dzhizus wants to give her a fridge at night, just a small one). [245, с. 34] 



У прикладах 6. та 7. бачимо, що перед перекладачем постало непросте завдання 

відтворити англійською мовою комічну комунікативну ситуацію перекладу-

калькування з англійської мови. Тож неперевершена перекладацька знахідка “тьоті-

перекладачки” у творі, а саме калька- транскрибція   кошмарний Джізус була частково 

транскрибована у перекладі, а саме Dzhizus, тоді як епітет відтворений за допомогою 

відповідника – nightmarish. Отож комічність ситуації була відтворена у перекладі, 

хоча можливо зі значно меншою вмотивованістю гумору для англомовного читача. 

Попри це, не варт забувати, що й український читач може дещо не збагнути гумору 

оригіналу, якщо, скажімо, він зовсім не володіє англійською мовою.  

Останні три приклади засвідчили, що гетеролінгвізм третього простору 

українського постколоніалізму (пострадянського простору) часто є як мінімум 

трикомпонентним (українська, російська та англійська мови), отож йому притаманний 

як суржик, російськомовні вкраплення, так і фонічна й граматична піджинізація. Ці та 

інші ознаки письменники пострадянського простору використовують для гри слів, 

характеристики героїв, сатири, іронії, гумору та інших інструментів відтворення 

пострадянської реальності, пострадянської особистості, її ідентичності та її мислення 

крізь призму власного пережитого. Таким чином, потверджується потреба 

пасіонарності та фахової заповзятливості перекладачів, прилучених до перекладів 

сучасної української прози, адже врахування безлічі ньюансів третього простору як 

кожного окремого твору, так і складових вираження комплексу приниженого в 

українському постколоніалізмі при перекладі вимагає неабияких зусиль та 

винахідливості. Будь-яке “надзавдання” потребує “надвиконання”. Проте результат 

того вартий. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

 

У третьому й останньому розділі цієї студії у рамках дослідження 

функціонування та наслідків перекладацького диспаритету ми розглянули прямі 



англомовні переклади української малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, та 

Лесі Українки з позицій відтворення особливостей ідіостилю автора у перекладі. 

Вважаємо твори цих письменників одними з найкращих прикладів української 

літератури XIX-XX ст., а якість їхніх англомовних перекладів безпосереднім чинником 

проблеми відсутності контексту сучасної української літератури та незрозумілості її 

тематики для європейського читача. 

Розгляд творів цих канонічних для української літератури письменників та їхніх 

перекладів з позицій відтворення ідіостильових, етнокультурних, соціальних та 

темпоральних компонентів засвідчив потребу оновлення перекладів. Вони будуть 

пасивними й активними ретрансляціями водночас, бо будуть розділені часом, 

відстанню та стратегіями від своїх “попередників.” Вони допоможуть встановити   

динаміку цільового контексту для входження в нього українського літературного 

продукту та подолати перекладацький диспаритет, що має місце в перекладі 

українського художнього слова. 

 Крім того, у цьому розділі ми розглянули особливості функціонування 

перекладу, здійсненого іноземцем, який самостійно вивчив українську мову. Мова про 

переклад оповідання Лесі Українки “Розмова,” що його зробив канадський місіонер П.  

Канді, проілюстрував нашу тезу про необхідність заохочення білінгвів та іноземців до 

перекладу з української мови не тільки як потенційно ефективний механізм подолання 

непрямого перекладу, але й як більш ефективну початкову схему перекладу 

українського художнього слова на інші європейські мови. Переклад білінгвів у 

перспективі може подолати перекладацький диспаритет, оскільки він сприятиме 

зростанню кількості перекладів українських текстів, а відтак українська мова перестане 

бути “малою” або “периферійною”, а відтак і українська література стане більше, ніж 

літературою однієї з “сімнадцяти східноєвропейських мов”.  Таким чином, 

популяризація перекладу з української мови закордоном може стати вирішенням 

проблеми не повного представлення українського літературного продукту за кордоном 

та популяризації української мови як цільової мови перекладу.  



Крім того, у розділі було здійснено аналіз перекладів сучасної української 

літератури, яка є літературою пострадянського періоду (твори Ю. Андруховича та    С. 

Жадана). Враховано гетеролінгвальні особливості третього простору української 

літератури, а також сформульовано та розроблено концепт комплексу приниженого, 

котрий можна вважати безпосереднім наслідком та проявом гібридності. Суржик, 

радянські та пострадянські реалії, на які натрапляємо у творах Ю. Андруховича та    С. 

Жадана є яскравими виразниками комплексу приниженого. Вони становлять проблему 

перекладу, адже не є зрозумілими для, наприклад, західноєвропейського читача, але 

водночас є основою розглянутих у нашому дослідженні творів. Підтверджено, що 

через відсутність належного літературного контексту, а саме малознаність та 

малопопулярність, наприклад, таких творів українських письменників, які було 

розглянуто у Розділах 2.1., 2.2. та 3.1., себто творів письменників XIX-XX ст., сучасний 

український літературний продукт, хоч і викликає інтерес іноземного читача, не має 

належної потуги задля створення резонансу або бодай відповідного розуміння на рівні 

мікро- та макро-контекстів. 

Отже, можемо зробити висновок, що так само як без минулого немає 

майбутнього, без оновлених перекладів української “класики” неможливе повноцінне 

функціонування на рівні рецепції перекладів української пострадянської літератури. 

Найголовнішою вимогою/ потребою при здійсненні всіх цих перекладів є фахова 

заповзятливість, себто надзусилля, яке під силу докласти тільки перекладачеві, аби 

зробити наймогутнішу інвестицію у своє творіння– дати історію, контекст, а відтак і 

майбутнє українському художньому слову у призмі іноземного сприйняття.  

Основні положення цього розділу викладено у таких публікаціях автора: [45], 

[46], [50], [51], [52]. 

 

 

 

 



 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. У результаті комплексного перекладознавчого дослідження, здійсненого у 

рамках представленої дисертаційної роботи, було підтверджено актуальність 

аналітичних напрацювань у сфері дослідження видів перекладу української художньої 

прози, зокрема її непрямого перекладу. 

2. За допомогою компаративного та індуктивного аналізів, а також аналітичного 

й герменевтичного методів було виконано усі поставлені на початку дисертаційного 

дослідження завдання, в результаті чого було встановлено причину бінарності 

перекладу української художньої прози, себто перекладацький диспаритет, який 

становить нерівність умов перекладу, вимог до перекладача, його телосу, 

відповідальності й має місце в умовах перекладу з міноритарних чи периферійних мов, 

якою є українська. Воліємо зазначити, що такий статус української мови жодним 

чином не повинен вважатися незмінною константою та демотиваційним фактором для 

потенційних перекладацьких проектів, адже в умовах глобалізації будь-яка мова світу, 

крім англійської, вважається периферійною чи малою. 

3. Відповідно до поставлених завдань було висвітлено основні положення та 

концепти соціологічного, наративно-комплексного та пост-перекладознавчого 

підходів, що існують у перекладознавстві та наразі активно розробляються 

теоретиками та практиками перекладу. Спільною основою їхніх теорій є підхід до 

процесу перекладу з позицій ролі агента / продуцента перекладу, себто перекладача. 

Дедалі більше перекладачів та перекладознавців наголошують на домінантній ролі 

перекладача, його телосу та етики. Стратегії перекладу української прози та явище 

непрямого перекладу були досліджені переважно з позицій трансляторознавства, себто 

аналізуючи всі ланки текстової бази перекладу. Ми брали до уваги усі гіпотетичні та 

фактичні чинники роботи перекладачів та відповідно до них аналізували каузальність 

негативної та позитивної динаміки відтворення семантико-стильових особливостей 



оригіналів у перекладах. Таким чином, нами було встановлено, що для якомога 

успішнішого перекладу однаково важливими є не тільки темпоральні та ідеологічні 

чинники, а й особисті, себто мотивація перекладачів за допомогою економічного, 

соціального та символічного капіталів. Це потвердили парадоксальні приклади 

позитивної кореляції непрямого перекладу з оригіналом (не тексту-посередника) та 

негативного кореляції прямого перекладу з текстом-джерелом. 

4. Досліджуючи прямі та непрямі переклади зразків української художньої прози 

на рівні мікроодиниць тексту та аналізуючи відтворення ідіостильових та етно -

специфічних рис оригіналів у перекладах, нами було встановлено егалітаризм прямого 

та непрямого перекладу української художньої прози. Вважаємо,  що його 

безпосередньою першопричиною є перекладацький диспаритет, який породжує 

апріорну нерівність вимог перекладу, а відтак допустиму невідповідність цільових (не-

)прямих текстів перекладу оригіналам. 

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

відсутність компетентних перекладачів для здійснення М 1 перекладу (див. приклад з 

перекладами творів І. Кадаре у Розділі 1.1. і т. ін.), (2)  особисті преференції 

перекладачів, (3) ідеологічний (колоніальна політика припасовування), (4) економічний 

(внутрішня політика окремих видавництв, що спирається на  прибутковість 

публікацій), (5) політика антагонізму та несприйняття прямих перекладів 

літературними ринками інших держав (велика кількість прецедентів на літературних 

ринках Великої Британії та США відмови навіть від спроб продукування прямих 

перекладів з інших мов, див. приклад з творами С. Лема у Розділі 1.1.), (6) міжнародне 

несприйняття М 2 перекладу (наприклад, Європейським парламентом і т.ін.).  

6.  Найпоширеніші види посередництва для української літератури в текстах 

іноземними мовами є російськомовне та англомовне. З вищезазначених чинників 

непрямого перекладу найбільш поширеним для українського контексту є ідеологічний  

(використання російської мови як мови цензури), економічний (українська мова 

порівняно рідкісна для Європи, тож для видавництв не рентабельним є пошук 



перекладачів з неї) та чинник несприйняття М 2 перекладу. Більше того, останній 

чинник, що є безпосереднім проявом перекладацького диспаритету, однаково 

релевантний як для непрямих, так і для прямих перекладів української художньої 

прози (див. приклад з перекладом роману “Собор” О. Гончара у Розділі 2.3.) та 

виступає чинником егалітаризму двох стратегій, що знаходить вираження в їх однаково 

негативній  кореляції з оригіналами. 

7. Похідним висновком з останнього положення про негативну кореляцію як 

прямих так і непрямих перекладів української літератури з оригіналами, що потвердив 

комплексний компаративний перекладацький аналіз цілої низки канонічних для 

української літератури творів письменників ХІХ-ХХ ст., є потреба здійснення їх нових 

перекладів та створення нового фреймування (багато з них були представлені ледь не 

як зразки російського дискурсу та російської культури).  

8. Специфіка перекладу сучасної української художньої прози обумовлена 

постколоніалізмом, а відтак явищами гібридності (гетеролінгвальність третього 

простору) та пост-колоніальним комплексом приниженого. Вважаємо, що її переклад 

потребує неабиякої пасіонарності. Крім того, на заваді її успішного входження до 

європейського контексту стоїть відсутність відповідного літературного контексту (див. 

попереднє положення) та перекладацький диспаритет, який, попри здобуття Україною 

незалежності у 1991 році, не припиняє свого існування у літературно-перекладацькому 

просторі. Таким чином, вважаємо необхідною одночасну роботу над здійснення нових 

перекладів канонічних творів української літератури (що охоплює також роботу над 

відповідним їх фреймуванням) та прямих перекладів сучасної української літератури. 

Оскільки будь-які позитивні зрушення потребують часу, найреальнішим та 

найефективнішим наразі вважаємо заохочення білінгвів до перекладу української 

художньої прози минулого й сьогодення як інструмент подолання перекладацького 

диспаритету, остаточної редукції бінаризму стратегій перекладу (відмирання практики 

непрямих перекладів) та популяризації української літератури, відтак і української 

мови і культури. Для імплементації таких практик пропонуємо запозичити іноземний 



досвід (наприклад Японії, де перекладачі художньої літератури прирівнюються до 

зірок кіно й телебачення) мотивації перекладачів, що полягає не тільки у фінансовому 

заохоченні (економічний капітал), а й у можливостях здобуття та накопичення 

соціального (розробка контактів) та, головне, символічного (визнання у формі нагород, 

слави) капіталів. Подібні практики можуть стати прибутковою інвестицією не тільки у 

промоцію українського літературного продукту, а й у розбудову престижу М 1 

перекладу з української мови закордоном, а відтак і в елімінацію перекладацького 

диспаритету при перекладі української літератури на інші європейські мови.  

9. Напрацьований у ході представленого дисертаційного дослідження 

теоретично-методологічний та практично-перекладацький матеріал відкриває великий 

потенціал для розширення концептуально-методологічної бази програм цілої низки 

перекладознавчих та загально-філологічних курсів, таких як, наприклад, жанрові теорії  

перекладу, теорія та практика перекладу, теорія інтерпретації текстів, стилістика і 

переклад та т. ін. Крім того, напрацювання цього дисертаційного дослідження 

відкривають нові перспективи для діючих практиків перекладу. 
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ДОДАТОК А 

Термінологічний глосарій 

Анізоморфізм (anisomorphism) – відсутність відповідників між словами у двох 

різних мовах. У перекладі виникає, коли цільова мова не має відповідників до слів/ 

словосполучень мови оригіналу. 

Відповідальність перекладача (translator’s responsibility) – концепт, 

запропонований та розроблений австралійський перекладознавцем Е. Пімом, який 

позначає “відповідальність перекладача за представлення перекладу у певний спосіб, у 

певний час та в певному місці” [154, c.69]. Л. Венуті також послуговується цим 

терміном і вважає, що перекладач відповідальний за те, щоб “не дати мові та культурі 

перекладу знищити лінгвістичні та культурні особливості оригінального твору” [190, c. 

106]. У нашому дисертаційному дослідженні послуговуємося цим терміном у значенні 

етичних обмежень та норм моралі, які регулюють перекладацьку діяльність.  

Деонтологія (deontology) – етика, що грунтується на правилах та їхньому 

дотриманні. 

Дискордантний переклад (discordant translation) – термін, який використовує 

Т. Германс у значенні “перекладу, який має дискордантний наратив, себто перекладач 

безпосередньо спілкується з читацькою аудиторією через свій переклад  […], 

висловлюючи своє ставлення до оригінального твору різними дискурсивними 

засобами”  [120, c. 292]. У нашому дисертаційному дослідженні послуговуємося цим 

терміном у запропонованому Т. Германсом значенні. 

Егалітаризм (egalitarianism) – політична доктрина, відповідно до якої всі люди 

є рівними і мають однакові політичні, економічні, соціальні та громадянські права. 

Загалом термін використовують на позначення рівності перед законом та суспільством. 

У нашому дисертаційному цей термін вживаємо у значенні рівноправного 

функціонування, тобто урівнювання на функціональному рівні. 



Еклектичний переклад (eclectic translation) – компілятивний переклад, себто 

переклад твору з кількох текстових джерел його попередніх перекладів однією 

цільовою мовою. 

Етика перекладача (translator ethics) – поняття, в основу якого покладено 

відповідальність перекладача, котра, за висловом Е. Піма, “діє з моменту прийняття  

перекладачем  рішення  перекладати  той чи інший текст” [154,   c. 103]. Етика 

перекладача є універсальною для всіх перекладачів, оскільки вона не пов’язана з 

нормами та правилами цільової культури перекладу, натомість спрямована на повагу 

до іншого культурної самобутності. 

Інтеркультурність (interculturality) – належність перекладача до простору 

перетину культур. “Перекладачі є інтеркультурними, бо вони радше працюють на 

перетині між двома, а то й більше, культурами, а ніж у рамках однієї культури” [154, c. 

9]. 

Коллаборативний переклад (collaborative translation) – техніка перекладу, 

створена та уможливлена сучасними технологіями перекладу – синхронна робота 

чисельної кількості людей над перекладом спільного для всіх текстового документу. 

Зазвичай, всі учасники послуговуються спільним комп’ютерним інтерфейсом, що 

містить необхідні для такої співпраці інструменти. 

Консультативний переклад (support translation) – переклад тексту з 

використанням перекладів цього тексту іншими мовами. 

Культура перекладу (translation culture) – культурні норми, що регулюють 

переклади в межах цільової системи (Гьоттінгенська група). У нашому дисертаційному 

дослідженні послуговуємося цим терміном у значенні норм, принципів та 

загальноприйнятних правил перекладу для певної цільової культури. 

Пакт перекладу (translation pact) – сприйняття тексту перекладу як такого, що 

належить авторові оригінального твору.    

Паратексти (paratexts) – додаткові чи супровідні матеріали перекладу. До них 

входять передмова, післямова, анотації, відгуки, художнє оформлення видання тощо. 



Перекладацький диспаритет (translator disparity) – нерівність обмежень 

(умов та вимог) перекладу стосовно перекладача з міноритарних мов або творів авторів 

міноритарних культур.  

Переклад зі шпаргалки (crib translation) – переклад, який було здійснено 

через допоміжні переклади (“шпаргалки”) носій мови, бо перекладач не володіє (або 

погано володіє) мовою оригіналу.  

Ретрансляція (retranslation) – переклад твору, який вже було перекладено 

цільовою мовою, себто оновлений або повторний переклад. Цей термін може означати 

як процес, так і текст перекладу. 

Телос (telos, teloi) – це, за визначенням Е. Честермана [92], його особиста 

мотивація. Телос (telos) охоплює причини, які спонукали перекладача обрати 

перекладацький фах, а також причини обрання ним для перекладу того чи іншого 

тексту.     

Трансляторознавство (Translator Studies) – частина “агентної моделі” 

перекладу, запропонованої у 2009 році Е. Честерманом. Вона передбачає розподіл 

перекладознавства на текстуальне перекладознавство та трансляторознавство 

(перекладачознавство). Трансляторознавство охоплює культурну (ідеологія, етика, 

історія і т. ін.), когнітивну (емоції, ставлення і т. ін.) та соціологічну (інституції, статус 

і т. д.) підгалузі й зосереджує увагу на дослідженні особливостей, чинників та наслідків 

роботи перекладачів, а не текстів перекладу. 
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improve the Status of Translators 
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The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in 

Nairobi from 26 October to 30 November 1976, at its nineteenth session,  
 
Considering that translation promotes understanding between peoples and co-operation among nations by 

facilitating the dissemination of literary and scientific works, including technical works, across linguistic 
frontiers and the interchange of ideas,  

 
Noting the extremely important rôle played by translators and translations in international exchanges in 
culture, art and science, particularly in the case of works written or translated in less widely spoken 

languages,  
 

Recognizing that the protection of translators is indispensable in order to ensure translations of the quality 
needed from them to fulfil effectively their rôle in the service of culture and development,  
 

Recalling that, if the principles of this protection are alreday contained in the Universal Copyright 
Convention, while the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and a number of 

national laws of Member States also contain spoecific provisions concerning such protection, the practical 
application of these principles and provisions is not always adequate,  
 

Being of the opinion that if,in many countries with respect to copyright, translators and translations enjoy a 
protection wich resembles the protection granted to authors and to literay and scientific works, including 

technical works, the adoption of measures of an essentially practical nature, assimilating translators to 
authors and specific to the translating profession, is nevertheless justified to ameliorate the effective 
application of existing laws,  

 
Having decided, at its eighteenth session, that the protection of translators should be the subject of a 

recommendation to Member States within the meaning of Article IV, paragraph 4, of the Constitution,  
 
Adopts, this twenty-second day of November 1976, the present Recommendation.  

 
 

The General Conference recommends that Member States apply the following provisions concerning the 
protection of translators and translations by taking whatever legislative or other steps may be required, in 
conformity with the constitutional provisions and institutional practice of each State, to give effect, within 

their respective territories, to the principles and standards set forth in this Recommendation.  
 

The General Conference recommends that Member States bring this Recommendation to the attention of the 
authorities, departments or bodies responsible for matters relating to the moral and material interests of 
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translators and to the protection of translations, of the various organizations or associations representing or 
promoting the interests of translators, and of publishers, managers of theatres, broadcasters and other users 
and interested parties.  

 
The General Conference recommends that Member States submit to the Organization, at such times and in 

such form as shall be determined by the General Conference, reports on the action taken by them to give 
effect to this Recommendation.  
 

I. Definitions and scope of application  
 

1. For purposes of this Recommendation:  
 
(a) the term `translation' denotes the transposition of a literary or scientific  

work, including technical work, from one language into another language, whether or not the initial work, or 
the translation, is intended for publication in book, magazine, periodical, or other form, or for performance in 

the theatre, in a film, on radio or television, or in any other media;  
 
(b) the term `translators' denotes translators of literary or scientific works, including technical works;  

 
(c) the term `users' denotes the persons or legal entities for which a translation is made.  

 
2. This Recommendation applies to all translators regardless of:  
 

(a) the legal status applicable to them as:  
 

(i) independent translators; or  
 
(ii) salaried translators;  

 
(b) the discipline to which the work translated belongs;  

 
(c) the full-time or part-time nature of their position as translators.  
 

II. General legal position of translators  
 

3. Member States should accord to translators, in respect of their translations, the protection accorded to 
authors under the provisions . of the international copyright conventions to which they are party and/or under 
their national laws, but without prejudice to the rights of the authors of the original, works translated.  

 
III. Measures to ensure the application in practice of protection afforded translators under 

international conventions and in national laws relating to copyright  
 
4. It is desirable that a written agreement be concluded between a translator and the user.  

 
5. As a general rule, a contract governing relations between a translator and a user, as well as where 

appropriate any other legal instrument governing such relations, should:  
 
(a) accord an equitable remuneration to the translator whatever his or her legal status;  



 
(b) at least when the translator is not working as a salaried translator, remunerate him or her in proportion to 
the proceeds of the sale or use of the translation with payment of an advance, the said advance being retained 

by the translator whatever the proceeds may be; or by the payment of a sum calculated in conformity with 
another system of remuneration independent of sales where it is provided for or permitted by national 

legislation; or by the payment of an equitable lump sum which could be made where payment on a 
proportional basis proves insufficient or inapplicable; the appropriate method of payment should be chosen 
taking into account the legal system of the country concerned and where applicable the type of original work 

translated;  
 

(c) make provision, when appropriate, for a supplementary payment should the use made of the translation go 
beyond the limitations specified in the contract;  
 

(d) specify that the authorizations granted by the translator are limited to the rights expressly mentioned, this 
provision applying to possible new editions ;  

 
(e) stipulate that in the event that the translator has not obtained any necessary authorization, it is the user 
who is responsible for obtaining such authorization ;  

 
(f) stipulate that the translator guarantees the user uncontested enjoyment of all the rights granted and-

undertakes to refrain from any action likely to compromise the legitimate interests of the user and, when 
appropriate, to observe the rule of professional secrecy;  
 

(g) stipulate that, subject to the prerogatives of the author of the original work translated, no change shall be 
made in the text of a translation intended for publication without seeking the prior agreement of the, 

translator;  
 
(h) assure the translator and his translation similar publicity, proportionately to that which authors are 

generally given, in particular, the name of the author of the translation should appear in a prominent place on 
all published copies of the translation, on theatre bills, in announcements made in connexion with radio or 

television broadcasts, in the credit titles of films and in any other promotional material;  
 
(i) provide that the user ensure that the translation bear such notices as are necessary to comply with 

copyright formalities in those countries where it might reasonably be expected to be used;  
 

(j) provide for the resolution of any conflicts which may arise, particularly with respect to the quality of the 
translation, so far as possible, by means of arbitration or in accordance with procedures laid down by nationa l 
legislation or by any other appropriate means of dispute settlement which on the one hand is such as to 

guarantee impartiality and on the other hand is easily accessible and inexpensive;  
 

(k) mention the languages from and into which the translator will translate and without prejudice to the 
provisions of paragraph l(a), further specify expressly the translator's possible use as an interpreter.  
 

6. In order to facilitate the implementation of the measures recommended in paragraphs 4, 5 and 14, Member 
States should, without prejudice to the trans-lator's freedom to enter into an individual contract, encourage 

the parties concerned, in particular the professional organizations of translators and other organizations or 
associations representing them, on the one hand, and the representatives of users, on the other, to adopt 
model contracts or to conclude collective agreements based on the measures suggested in this 



Recommendation and making due allowance for all situations likely to arise by reason either of the translator 
or the nature of the translation.  
 

7. Member States should also promote measures to ensure effective representation of translators and to 
encourage the creation and development of professional organizations of translators and other organizations 

or associations representing them, to define the rules and duties which should govern the exercise of the 
profession, to defend the moral and material interests of translators and to facilitate linguistic, cultural, 
scientific and technical exchanges among translators and between translators and the authors of works to be 

translated. To this end, such organizations or associations might undertake, where national law permits, in 
particular, the following specific activities:  

 
(a) promote the adoption of standards governing the translating profession; such standards should stipulate in 
particular that the translator has a duty to provide a translation of high quality from both the linguistic and 

stylistic points of view and to guarantee that the translation will be a faithful rendering of the original;  
 

(b) study the bases for remuneration acceptable to translators and users;  
 
(c) set up procedures to assist in the settlement of disputes arising in connexion with the quality of 

translations;  
 

(d) advise translators in their negociations with, users and co-operate with other interested parties in 
establishing model contracts relating to translation;  
 

(e) endeavour to arrange for translators individually or collectively, and in accordance with national laws or 
any collective agreements which may be applicable on this subject, to benefit with authors from funds 

received from either private or public sources;  
 
(f) provide for exchanges of information on matters of interest to translators by the publicatio n of information 

bulletins, the organization of meetings or by other appropriate means;  
 

(g) promote the assimilation of translators, from the point of view of social benefits and taxation, to authors 
of literary or scientific works, including technical works;  
 

(h) promote the establishment and development of specialized programmes for the training of translators;  
 

(i) co-operate with other national, regional or international bodies working to promote the interests of 
translators, and with any national or regional copyright information centers set up to assist in the clearance of 
rights in works protected by copyright, as well as with the UNESCO International Copyright Information 

Center;  
 

(j) maintain close contacts with users, as well as with their representatives or professional organizations or 
associations, in order to defend the interests of translators; and negotiate collective agreements with such 
representatives or organizations or associations where deemed advantageous;  

 
(k) contribute generally to the development of the translating profession.  

 
8. Without prejudice to paragraph 7, membership of professional organizations or associations which 
represent translators should not, however, be a necessary condition for protection, since the provisions of this 



Recommendation should apply to all translators, whether or not they are members of such organizations or 
associations.  
 

IV. Social and fiscal situation of translators  
 

9. Translators working as independent writers, whether or not they are paid by royalties, should benefit in 
practice from any social insurance schemes relating to retirement, illness, family allowances, etc., and from 
any taxation arrangements, generally applicable to the authors of literary or scientific works, including 

technical works.  
 

10. Salaried translators should be treated on the same basis as other salaried professional staff and benefit 
accordingly from the social schemes provided for them. In this respect, professional statutes, collective 
agreements and contracts of employment based thereon should mention expressly the class of translators of 

scientific and technical texts, so that their status' as translators may be recognized, particularly with respect to 
their professional classification.  

 
V. Training and working conditions of translators  
 

11. Member States should recognize in principle that translation is an independent discipline requiring an 
education distinct from exclusively language teaching and that this discipline requires special training. 

Member States should encourage the establishment of writing programmes for translators, especially in 
connexion with translators' professional organizations or associations, universities or other educational 
institutions, and the organization of seminars or workshops. It should also be recognized that it is useful for 

translators to be able to benefit from continuing education courses.  
 

12. Member States should consider organizing terminology centers which might be encouraged to undertake 
the following activities:  
 

(a) communicating to translators current information concerning terminology required by them in the general 
course of their work;  

 
(b) collaborating closely with terminology centers throughout the world with a view to standardizing and 
developing the internationalization of scientific and technical terminology so as to facilitate the task of 

translators.  
 

13. In association with professional organizations or associations and other interested parties, Member States 
should facilitate exchanges of translators between different countries, so as to allow them to improve their 
knowledge of the language from which they work and of the socio-cultural context in which the works to be 

translated by them are written.  
 

14. With a view to improving the quality of translations, the following principles and practical measures 
should be expressly recognized in professional statutes mentioned under sub-paragraph 7(a) and in any other 
written -agreements between the translators and the users:  

 
(a) translators should be given a reasonable period of time to accomplish their  

work;  
 
(b) any documents and information necessary for the understanding of the text to be translated and the 



drafting of the translation should, so far as possible, be made available to translators;  
 
(c) as a general rule, a translation should be made from the original work,  

recourse being had to retranslation only where absolutely necessary;  
 

(d) a translator should, as far as possible, translate into his own mother tongue or into a language of which he 
or she has a mastery equal to that of his or her mother tongue.  
 

VI. Developing countries  
 

15. The principles and norms set forth in this Recommendation may be adapted by developing countries in 
any way deemed necessary to help them meet their requirements, and in the light of the special provisions for 
the benefit of developing countries introduced in the Universal Copyright Convention as revised at Paris on 

24 July 1971 and the Paris Act (1971) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works.  

 
VII. Final provision  
 

16. Where translators and translations enjoy a level of protection which is, in certain respects, more favorable 
than that provided for in this Recommen-dation, its provisions should not be invoked to diminish the 

protection already acquired.  
 
 

The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General Conference of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization during its nineteenth session, which was 

held in Nairobi and declared closed the thirtieth day of November 1976.  
 
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures.  

 
The President of the General Conference  

The Director-General 
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The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in 

Nairobi from 26 October to 30 November 1976, at its nineteenth session,  
 
Considering that translation promotes understanding between peoples and co-operation among nations by 

facilitating the dissemination of literary and scientific works, including technical works, across linguistic 
frontiers and the interchange of ideas,  

 
Noting the extremely important rôle played by translators and translations in international exchanges in 
culture, art and science, particularly in the case of works written or translated in less widely spoken 

languages,  
 

Recognizing that the protection of translators is indispensable in order to ensure translations of the quality 
needed from them to fulfil effectively their rôle in the service of culture and development,  
 

Recalling that, if the principles of this protection are alreday contained in the Universal Copyright 
Convention, while the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and a number of 

national laws of Member States also contain spoecific provisions concerning such protection, the practical 
application of these principles and provisions is not always adequate,  
 

Being of the opinion that if,in many countries with respect to copyright, translators and translations enjoy a 
protection wich resembles the protection granted to authors and to literay and scientific works, including 

technical works, the adoption of measures of an essentially practical nature, assimilating translators to 
authors and specific to the translating profession, is nevertheless justified to ameliorate the effective 
application of existing laws,  

 
Having decided, at its eighteenth session, that the protection of translators should be the subject of a 

recommendation to Member States within the meaning of Article IV, paragraph 4, of the Constitution,  
 
Adopts, this twenty-second day of November 1976, the present Recommendation.  

 
 

The General Conference recommends that Member States apply the following provisions concerning the 
protection of translators and translations by taking whatever legislative or other steps may be required, in 
conformity with the constitutional provisions and institutional practice of each State, to give effect, within 

their respective territories, to the principles and standards set forth in this Recommendation.  
 

The General Conference recommends that Member States bring this Recommendation to the attention of the 
authorities, departments or bodies responsible for matters relating to the moral and material interests of 
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translators and to the protection of translations, of the various organizations or associations representing or 
promoting the interests of translators, and of publishers, managers of theatres, broadcasters and other users 
and interested parties.  

 
The General Conference recommends that Member States submit to the Organization, at such times and in 

such form as shall be determined by the General Conference, reports on the action taken by them to give 
effect to this Recommendation.  
 

I. Definitions and scope of application  
 

1. For purposes of this Recommendation:  
 
(a) the term `translation' denotes the transposition of a literary or scientific  

work, including technical work, from one language into another language, whether or not the initial work, or 
the translation, is intended for publication in book, magazine, periodical, or other form, or for performance in 

the theatre, in a film, on radio or television, or in any other media;  
 
(b) the term `translators' denotes translators of literary or scientific works, including technical works;  

 
(c) the term `users' denotes the persons or legal entities for which a translation is made.  

 
2. This Recommendation applies to all translators regardless of:  
 

(a) the legal status applicable to them as:  
 

(i) independent translators; or  
 
(ii) salaried translators;  

 
(b) the discipline to which the work translated belongs;  

 
(c) the full-time or part-time nature of their position as translators.  
 

II. General legal position of translators  
 

3. Member States should accord to translators, in respect of their translations, the protection accorded to 
authors under the provisions . of the international copyright conventions to which they are party and/or under 
their national laws, but without prejudice to the rights of the authors of the original, works translated.  

 
III. Measures to ensure the application in practice of protection afforded translators under 

international conventions and in national laws relating to copyright  
 
4. It is desirable that a written agreement be concluded between a translator and the user.  

 
5. As a general rule, a contract governing relations between a translator and a user, as well as where 

appropriate any other legal instrument governing such relations, should:  
 
(a) accord an equitable remuneration to the translator whatever his or her legal status;  



 
(b) at least when the translator is not working as a salaried translator, remunerate him or her in proportion to 
the proceeds of the sale or use of the translation with payment of an advance, the said advance being retained 

by the translator whatever the proceeds may be; or by the payment of a sum calculated in conformity with 
another system of remuneration independent of sales where it is provided for or permitted by national 

legislation; or by the payment of an equitable lump sum which could be made where payment on a 
proportional basis proves insufficient or inapplicable; the appropriate method of payment should be chosen 
taking into account the legal system of the country concerned and where applicable the type of original work 

translated;  
 

(c) make provision, when appropriate, for a supplementary payment should the use made of the translation go 
beyond the limitations specified in the contract;  
 

(d) specify that the authorizations granted by the translator are limited to the rights expressly mentioned, this 
provision applying to possible new editions ;  

 
(e) stipulate that in the event that the translator has not obtained any necessary authorization, it is the user 
who is responsible for obtaining such authorization ;  

 
(f) stipulate that the translator guarantees the user uncontested enjoyment of all the rights granted and-

undertakes to refrain from any action likely to compromise the legitimate interests of the user and, when 
appropriate, to observe the rule of professional secrecy;  
 

(g) stipulate that, subject to the prerogatives of the author of the original work translated, no change shall be 
made in the text of a translation intended for publication without seeking the prior agreement of the, 

translator;  
 
(h) assure the translator and his translation similar publicity, proportionately to that which authors are 

generally given, in particular, the name of the author of the translation should appear in a prominent place on 
all published copies of the translation, on theatre bills, in announcements made in connexion with radio or 

television broadcasts, in the credit titles of films and in any other promotional material;  
 
(i) provide that the user ensure that the translation bear such notices as are necessary to comply with 

copyright formalities in those countries where it might reasonably be expected to be used;  
 

(j) provide for the resolution of any conflicts which may arise, particularly with respect to the quality of the 
translation, so far as possible, by means of arbitration or in accordance with procedures laid down by national 
legislation or by any other appropriate means of dispute settlement which on the one hand is such as to 

guarantee impartiality and on the other hand is easily accessible and inexpensive;  
 

(k) mention the languages from and into which the translator will translate and without prejudice to the 
provisions of paragraph l(a), further specify expressly the translator's possible use as an interpreter.  
 

6. In order to facilitate the implementation of the measures recommended in paragraphs 4, 5 and 14, Member 
States should, without prejudice to the trans-lator's freedom to enter into an individual contract, encourage 

the parties concerned, in particular the professional organizations of translators and other organizations or 
associations representing them, on the one hand, and the representatives of users, on the other, to adopt 
model contracts or to conclude collective agreements based on the measures suggested in this 



Recommendation and making due allowance for all situations likely to arise by reason either of the translator 
or the nature of the translation.  
 

7. Member States should also promote measures to ensure effective representation of translators and to 
encourage the creation and development of professional organizations of translators and other organizations 

or associations representing them, to define the rules and duties which should govern the exercise of the 
profession, to defend the moral and material interests of translators and to facilitate linguistic, cultural, 
scientific and technical exchanges among translators and between translators and the authors of works to be 

translated. To this end, such organizations or associations might undertake, where national law permits, in 
particular, the following specific activities:  

 
(a) promote the adoption of standards governing the translating profession; such standards should stipulate in 
particular that the translator has a duty to provide a translation of high quality from both the linguistic and 

stylistic points of view and to guarantee that the translation will be a faithful rendering of the original;  
 

(b) study the bases for remuneration acceptable to translators and users;  
 
(c) set up procedures to assist in the settlement of disputes arising in connexion with the quality of 

translations;  
 

(d) advise translators in their negociations with, users and co-operate with other interested parties in 
establishing model contracts relating to translation;  
 

(e) endeavour to arrange for translators individually or collectively, and in accordance with national laws or 
any collective agreements which may be applicable on this subject, to benefit with authors from funds 

received from either private or public sources;  
 
(f) provide for exchanges of information on matters of interest to translators by the publication of information 

bulletins, the organization of meetings or by other appropriate means;  
 

(g) promote the assimilation of translators, from the point of view of social benefits and taxation, to authors 
of literary or scientific works, including technical works;  
 

(h) promote the establishment and development of specialized programmes for the training of translators;  
 

(i) co-operate with other national, regional or international bodies working to promote the interests of 
translators, and with any national or regional copyright information centers set up to assist in the clearance of 
rights in works protected by copyright, as well as with the UNESCO International Copyright Information 

Center;  
 

(j) maintain close contacts with users, as well as with their representatives or professional organizations or 
associations, in order to defend the interests of translators; and negotiate collective agreements with such 
representatives or organizations or associations where deemed advantageous;  

 
(k) contribute generally to the development of the translating profession.  

 
8. Without prejudice to paragraph 7, membership of professional organizations or associations which 
represent translators should not, however, be a necessary condition for protection, since the provisions of this 



Recommendation should apply to all translators, whether or not they are members of such organizations or 
associations.  
 

IV. Social and fiscal situation of translators  
 

9. Translators working as independent writers, whether or not they are paid by royalties, should benefit in 
practice from any social insurance schemes relating to retirement, illness, family allowances, etc., and from 
any taxation arrangements, generally applicable to the authors of literary or scientific works, including 

technical works.  
 

10. Salaried translators should be treated on the same basis as other salaried professional staff and benefit 
accordingly from the social schemes provided for them. In this respect, professional statutes, collective 
agreements and contracts of employment based thereon should mention expressly the class of translators of 

scientific and technical texts, so that their status' as translators may be recognized, particularly with respect to 
their professional classification.  

 
V. Training and working conditions of translators  
 

11. Member States should recognize in principle that translation is an independent discipline requiring an 
education distinct from exclusively language teaching and that this discipline requires special training. 

Member States should encourage the establishment of writing programmes for translators, especially in 
connexion with translators' professional organizations or associations, universities or other educational 
institutions, and the organization of seminars or workshops. It should also be recognized that it is useful for 

translators to be able to benefit from continuing education courses.  
 

12. Member States should consider organizing terminology centers which might be encouraged to undertake 
the following activities:  
 

(a) communicating to translators current information concerning terminology required by them in the general 
course of their work;  

 
(b) collaborating closely with terminology centers throughout the world with a view to standardizing and 
developing the internationalization of scientific and technical terminology so as to facilitate the task of 

translators.  
 

13. In association with professional organizations or associations and other interested parties, Member States 
should facilitate exchanges of translators between different countries, so as to allow them to improve their 
knowledge of the language from which they work and of the socio-cultural context in which the works to be 

translated by them are written.  
 

14. With a view to improving the quality of translations, the following principles and practical measures 
should be expressly recognized in professional statutes mentioned under sub-paragraph 7(a) and in any other 
written -agreements between the translators and the users:  

 
(a) translators should be given a reasonable period of time to accomplish their  

work;  
 
(b) any documents and information necessary for the understanding of the text to be translated and the 



drafting of the translation should, so far as possible, be made available to translators;  
 
(c) as a general rule, a translation should be made from the original work,  

recourse being had to retranslation only where absolutely necessary;  
 

(d) a translator should, as far as possible, translate into his own mother tongue or into a language of which he 
or she has a mastery equal to that of his or her mother tongue.  
 

VI. Developing countries  
 

15. The principles and norms set forth in this Recommendation may be adapted by developing countries in 
any way deemed necessary to help them meet their requirements, and in the light of the special provisions for 
the benefit of developing countries introduced in the Universal Copyright Convention as revised at Paris on 

24 July 1971 and the Paris Act (1971) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works.  

 
VII. Final provision  
 

16. Where translators and translations enjoy a level of protection which is, in certain respects, more favorable 
than that provided for in this Recommen-dation, its provisions should not be invoked to diminish the 

protection already acquired.  
 
 

The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General Conference of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization during its nineteenth session, which was 

held in Nairobi and declared closed the thirtieth day of November 1976.  
 
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures.  

 
The President of the General Conference  

The Director-General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК Д. 

 Пояснювальні малюнки до тексту з австрійського                            німецькомовного 

видання роману І. Багряного “Тигролови”  

(“Das Gesetz der Taiga”, Verlag Styria, 1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК Е. 

 

 
Statistics on Index Translationum database for "Original language = ukr" 

 

 

"TOP 10" Author 

 

1 Suhomlyns'kyj Vasyl' Oleksandrovyč  93 

2 Ševčenko Taras Grygorovyč  61 

3 Franko Ivan Jakovyč  58 

4 Zagrebel'nyj Pavlo Arhypovyč  52 

5 Gončar Oles' Terentijovyč  40 

6 Koval' Nina Stepanivna  37 

7 Andruhovyč Jurij Igor'evič  36 

8 Bogdanovyč Myhajlo Vasyl'ovyč  35 

9 Naročna Lidija Kyrylivna  27 

10 Ščerbak Jurij Mykolajovyč  25 

 

 

http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=Suhomlyns%27kyj%20Vasyl%27%20Oleksandrovy%c4%8d&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=%c5%a0ev%c4%8denko%20Taras%20Grygorovy%c4%8d&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=Franko%20Ivan%20Jakovy%c4%8d&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=Zagrebel%27nyj%20Pavlo%20Arhypovy%c4%8d&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=Gon%c4%8dar%20Oles%27%20Terentijovy%c4%8d&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=Koval%27%20Nina%20Stepanivna&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=Andruhovy%c4%8d%20Jurij%20Igor%27evi%c4%8d&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=Bogdanovy%c4%8d%20Myhajlo%20Vasyl%27ovy%c4%8d&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=Naro%c4%8dna%20Lidija%20Kyrylivna&sl=ukr
http://www.unesco.org/xtrans/bsresult.aspx?a=%c5%a0%c4%8derbak%20Jurij%20Mykolajovy%c4%8d&sl=ukr


ДОДАТОК І. 

Приклади до підрозділу 2.3. Переклад роману О. Гончара “Собор” німецькою 

мовою (перекл. Е. Коттмайер та І. Костецький) 

Приклад 1 

Деметафоризація та втрата образності у німецькому перекладі 

Оригінал: Німецький переклад: 
 

І самий смисл буття чи не в тому, 

щоб пити красу цих ночей [221] 

Und liegt der Sinn des Lebens nicht 

überhaupt darin, daß man sich solche 

Nächte gefallen läßt [240, c. 8] 

А нещодавно на дідовім подвір'ї 

з'явилася нова таємнича особа. Хіба 

ж Віруньці з її чисто жіночою 

проникливістю важко догадатись, 

чого Микола раз у раз нашорошує 

вухо в той бік... 

— Бачив, студенте, яка там у Ягора 

племінниця город поливає? Красуня 

ж! А ви спите! Хоч би коли на танці 

дівчину запросили, скептики 

нещасні...[221] 

 

Neuerdings wurde es in Jahors Gehöft 

aber ganz interessant. Daß es wirklich 

interessant geworden ist, merkt Mzkola 

auch aus Wirunjkas Blick, der zwar 

verlängert ist, doch immerhin nicht so 

weit, daß ihm etwas von dem 

entginge, was auf der sündigen Erde 

Aktualität besitzt. 

Wie sie mit dem Gartenschlauch 

hantiert, wirklich hübsch. Hast du 

schon zugeguckt? Habt ihr sie immer 

noch nicht zum Tanzen eingeladen, ihr 

elenden Skeptiker? [240, c. 17] 

Цієї ночі Баглая водило щось по 

Зачіплянці, мов сновиду. [221] 

Baghlaj aber benahm sich in diesen 

Stunden ziemlich nachtwandlerisch 

[240, c. 18] 

Хто вона, та порушниця 

зачіплянсь-кого спокою, 

Wer mag sie nur sein? Nichts bekannt 

[240, c. 17]. 



баламутка юнацьких ночей? 

Нічого Миколі про неї не відомо. 

[221] 

 

Приклад 2 

Скорочення та деякі пропуски у німецькому перекладі 

Оригінал: Німецький переклад: 

 

Відомо, що кохання виникло на 

пізній стадії розвитку людства, 

торгом потім стало, ну, а далі? 

Розвиватиметься, напевно ж, у бік 

прекрасного, а не потворного... 

Чисте, святе це почуття завжди 

зостанеться найвищою піснею і 

життя, й мистецтва...[221] 

Die Wissenschaft, und mit der bist du 

ja vertraut, stellt fest, die Liebe sei im 

Spätstadium der menschlichen 

Entwicklung entstanden, dann zum 

Handelsobjekt geworden – und was 

weiter? [240, c. 21] 

А може, й зовсім уже попрощалася з 

Катратим його молода родичка? 

Погостювала, побілила хату та й 

знову подалася туди, звідки 

з'явилась, і може статися, що 

ніколи ти більше її й не зустрінеш, 

не віднайдеш ніде оту дивну 

сумовиту задуму зеленавих очей. 

[221] 

Vielleicht hat sie überhaupt schon dem 

Onkel Katratyj Lebewohl gesagt? Hat 

einfach eine Gastrolle gegeben und ist 

wieder dahin verschwunden, woher sie 

gekommen war? Ihre Augen waren 

grün. Grünlich. Paßt die grünliche 

Farbe zu der Nachdenklichkeit des 

Blickes? [240, c. 28] 

І весь час хлопець почуває ніби 

чийсь погляд на собі. Задивлений у 

Wird er währenddessen selbst 

beobachtet? In Jahors Garten ist das 



небо, спустившись на землю, міг 

би зрештою й помітити, як двоє по-

дівочому зірких небайдужих очей 

потайки стежать за ним з гущавини 

Ягорових джунглів. [221] 

Grün dicht. Waren neulich die Augen 

doch grünlich? [240, c. 35] 

 

 

 

 


