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Summary 

This article deals with the important comparative problems of functioning of a literary work in 

another national culture, another language environment, which not only assimilated the literary text, 

but become ready to its recomprehending. The author makes an attempt to study the peculiarities of 

literary translation from the point of view of correlation between the outlooks of an original author 

and that of a translator. 
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Анотація 

Стаття присвячена важливій проблемі літературознавчої компаративістики – 

функціонуванню художнього твору в іншій національній культурі, іншому мовному просторі, 

який не лише сприймає літературний твір, але й має бути готовий до його сприйняття. Автор 

здійснює спробу дослідити особливості художнього перекладу з точки зору відповідності 

авторського світогляду і світогляду перекладача. 

Ключові слова: інтерпретація, реінтерпретація, контекст, рецепція. 
 

Аннотация 

Статья посвящена важной проблеме литературной компаративистики – 

функционированию литературного произведения в другой культуре, другом языковом 

окружении, которое должно не только воспринимать это произведение, но и быть готовым к 

его восприятию. Автор делает попытку проанализировать особенности художественного 

перевода с точки зрения соотнесенности мировоззрения автора и мировоззрения переводчика. 

Ключевые слова: интерпретация, реинтерпретация, контекст, рецепция.    
 

Специфіка перекладу літературного твору неодноразово привертала увагу представників 

як лінгвістики, так і літературознавства. Природно, що основний комплекс проблем художнього 

перекладу, як правило, поставав у ракурсі багаторівневої, складної інтерпретації літературного 

твору не лише як певним чином структурованого тексту, а й як особливого типу художнього 

дискурсу, повřязаного з позатекстовою реальністю. У центрі уваги часто опинялися проблеми 

міжкультурного діалогу, національних особливостей різних літератур, якщо йшлося про 

рецепцію художнього твору іншим національним середовищем, а також своєрідність етнічних та 

ментальних особливостей різних типів літератур, які беруть участь у міжкультурному 

спілкування на рівні художнього перекладу. Найбільш послідовні теоретики перекладознавства 

Б.Гаспаров, В.Коптілов, Л.Коломієць, З.Лановик, М.Лановик, М.Стріха намагаються враховувати 

в процесі художнього перекладу складний і неоднозначний конгломерат культурологічних 

чинників, які сприяють „виявленнюŗ смислової реальності художнього тексту, яку необхідно 

донести при перекладі. Водночас мета запропонованої статті Ŕ розглянути найбільш комплексні 

проблеми художнього перекладу в контексті методологічних стратегій сучасної/постсучасної 

компаративістики, яка дедалі більше говорить про художній переклад як про специфічну 

проблему інтерпретації та рецепції художнього тексту, що постає як результат багаторівневого 

діалогу, в якому виявляються співрозмовниками/співучасниками автор Ŕ перекладач Ŕ читач.   

Уже до середини ХХ ст. сформувався синтетичний підхід до феномену художнього 

перекладу, який не вписується у межі лише однієї наукової дисципліни. Щоправда, розмова про 

його сутність часто-густо переміщувалася у площину дискусії про грубі помилки, яких 

припускалися перекладачі художніх творів, якщо вони не враховували специфіки художнього 

перекладу як комплексної проблеми міжлітературного діалогу. Подібна розмова про помилки 

перекладачів іноді може послугувати кращим алгоритмом для художнього перекладу, ніж, 
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скажімо, абстрактні теоретизування з приводу необхідності дотримуватися якнайбільшої 

адекватності чи еквівалентності при роботі перекладача з художнім текстом. Прикметна і 

показова в цьому плані відома книга К.Чуковського „Високе мистецтвоŗ, в якій автор виступає 

послідовним противником буквалістського підходу до художнього перекладу і закликає 

виходити з конкретики художнього твору як єдиної амальгами семантичних, художніх, 

стильових, культурних чинників, що покладені в основу художнього тексту [8].  

Але з іншого боку, неможливо й уникнути  розмови про специфічні теоретичні аспекти 

художнього перекладу, які часто не враховуються лінгвістами-перекладачами. Йдеться передусім 

про необхідність органічної взаємодії двох наук Ŕ літературознавства й перекладознавства Ŕ при 

роботі над перекладом художнього тексту. Прикрий момент неврахування літературознавчих 

підходів з боку вітчизняних перекладознавців, що стало останнім часом серед деяких лінгвістів 

навіть своєрідною тенденцією, не був не помічений дослідниками. Р.Громřяк, наприклад, 

небезпідставно пише: „На жаль, рідко хто з перекладознавців посутньо враховує літературознавство в 

повному обсязі, а компаративістику зокремаŗ [3, 329]. Цікаво, що саме літературознавці останнім 

часом дедалі більше наголошують на комплексності проблеми художнього перекладу, говорять 

про синтез методологічних підходів, притаманних різним науковим дисциплінам. Пропонується, 

наприклад, принцип „стереоскопічного читанняŗ, який посутньо виявляється спроможним 

збагатити перекладознавство методологічними досягненнями літературознавства. Сутність такого 

„стереоскопічного читанняŗ полягає „в паралельному освоєнні двох або декількох текстових 

просторів: оригіналу (вихідного тексту), який належить перу автора, та одного або кількох цільових 

текстів, створених перекладачамиŗ [7, 5]. Принаймні вже тут Ŕ і на цьому слід особливо наголосити 

Ŕ виразно наявний момент літературознавчої компаративістики, оскільки порівняння двох текстів 

(оригіналу і перекладу) якраз і є специфічним предметом наукового дослідження саме компаративіста.   

Не менш плідним підходом для виявлення літературознавчої сторони художнього 

перекладу, на наш погляд, може бути виокремлення специфічних проблем компаративістики, 

яка здатна розширити межі інтерпретаційних моделей прочитання іншомовного  літературного 

твору, який завдяки перекладу стає фактом художнього життя іншого національного 

культурного середовища. У запропонованій статті передбачається звернутися до найбільш 

загальних проблем такого гатунку, серед яких особливо можна виокремити наступні: рецепції, 

інтерпретації/реінтерпретації, літературного контексту.     

Проблема рецепції художнього тексту (автор-перекладач). Для зřясування специфічного 

кола проблем рецептивної естетики, які мають безпосередній стосунок до царини 

перекладознавства і компаративістики, необхідно сказати кілька слів про сутність самої 

рецепції художнього твору з боку читача (реципієнта), яким власне на першому етапі постає 

сам перекладач. Представники рецептивної естетики, зокрема Г.Р.Яусс, С.Фіш, В.Ізер, виходять 

з настанови, що свідомість людини є певним вмістилищем  структур, які готують самий факт 

сприйняття художнього тексту в результаті його прочитання. Іншими словами, літературний 

твір можна представити як процес прочитання художнього тексту, смисл якого породжується 

під час „зустрічіŗ самого тексту зі свідомістю читача. Останній при цьому має певний 

індивідуальний досвід, знайомий або не знайомий з іншими творами літератури, наділений 

певним конгломератом знань і очікувань. „Очікування читачаŗ (В.Ізер) може виступати як 

визначальний критерій для відбору художніх текстів для самого процесу прочитання, а відтак і 

для перекладу. Адже причина, яка спонукала перекладача, здійснити саме той, а не інший 

переклад, полягає у тому, що він сам передусім ідентифікує себе як читача, який виявляється 

здатним, керуючись власним естетичним відчуттям, відібрати для перекладу низку художніх 

текстів. „Звřязок між літературою і читачем містить одночасно історичний й естетичний 

момент. Естетичний момент проявляється у тому, що добір літературних творів читач 

здійснює, керуючись своїм естетичним смаком, сформованим раніше прочитаними творамиŗ, Ŕ 

зазначав один з найяскравіших представників рецептивної естетики Г.Р.Яусс [11, 142 ].  

У цьому плані, звичайно, цікавим виявляється момент „сприйняттяŗ іншомовного тексту, 

з яким передбачається працювати перекладачеві. Історія вітчизняної літератури знає такі випадки, 

коли україномовний перекладач здійснював переклад художнього твору не з метою познайомити 
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„свогоŗ читача зі здобутками іншомовної культури, а задля того, щоб довести право на існування 

іншомовного твору в стихії українського слова. Тобто він фактично доводив своїм перекладом 

здатність засобами української мови відтворити іншомовний оригінал таким чином, щоб переклад 

претендував на високу естетико-художню цінність. Хоча в самій основі такого перекладу було 

покладено не стільки суто художню, скільки ідеологічну тезу: переконати скептиків у тому, що 

українська літературна мова здатна здійснювати художній переклад  іншомовного твору, чим 

власне і підтверджує факт свого існування. Показовий у цьому плані переклад Є.Гребінкою 

„Полтавиŗ О.Пушкіна. Цілком зрозуміло, що за умов майже цілковитої русифікації тогочасного 

українського читача подібний переклад історично міг видаватися не зовсім потрібним, оскільки 

кожен міг познайомитися з твором російського письменника в оригіналі. Але якраз цим і 

скористався Є.Гребінка: його завдання як перекладача полягало у тому, щоб кожний міг 

переконатися на конкретному прикладі у здатності українського слова відтворити російський 

оригінал, що надавало цьому перекладові вже суто політичного характеру.  І хоча тут не йдеться 

про адекватний переклад Ŕ сам Гребінка визначив його як „вольный перевод на малороссийский 

языкŗ Ŕ факт його появи був доволі значимим. Фактично відкидався погляд на українську мову як 

на „говірку для хатнього вжиткуŗ. „Поява українською мовою окремих знакових творів світового 

письменства мала підкреслити повноцінність цієї мовиŗ, Ŕ справедливо зазначає щодо спрямо-

ваності таких перекладів в українській літературі першої половини ХІХ ст. М.Стріха [6, 10].  

„Приблизністьŗ перекладу пушкінської „Полтавиŗ можна значною мірою пояснити 

особливостями рецепції Гребінкою-читачем оригіналу, в якому він спробував відчути самий 

„духŗ українських реалій, до яких звертається у своєму творі Пушкін. Але своє завдання 

український перекладач побачив у тому, щоб передати їх уже з точки зору українського читача, 

тобто іншого реципієнта. Тому і зустрічаємося в його перекладі з тенденцією Ŕ здійснити 

рецепцію оригіналу мовою близькою до І.Котляревського, „Енеїдаŗ якого вже здобула багато 

прихильників серед українських читачів. А відтак перекладач не цурається простонародної 

української стихії, подекуди бурлескно підсиленої, чого немає у самого Пушкіна. Це проглядає 

уже при змалюванні краси Марії, дочки старого Кочубея (у Гребінки Ŕ Марусі):  

Вона мов квітка та дубрівна, 

Що тілько стала розцвітать; 

Тополя буцім на могилі, 

Гінкий та гнучний стан премилий; 

Як шум, біліє вся вона; 

Кругом дівоцького чола, 

Мов хмари, коси бовваніють, 

Як маківочка рот красіє, 

Очиці Ŕ як зірки блищать. 

Вродливая! Ні втять ні взять [2, 169].  

Водночас у самого Пушкіна художній портрет Марії подається у наступний спосіб: 

Она свежа, как вешний цвет, 

Взлелеянный в тени дубравной. 

Как тополь киевских высот, 

Она стройна. Ее движенья 

То лебедя пустынных вод 

Напоминают плавный ход, 

То лани быстрые стремленья. 

Как пена грудь ее бела. 

Вокруг высокого чела, 

Как тучи, локоны чернеют. 

Звездой блестят ее глаза; 

Ее уста, как роза, рдеют [4, 257 Ŕ 258].  

У цьому випадку семантичні нюанси художнього перекладу проявляються тоді, коли самий 

факт рецепції доповнюється чимось іншим, що знаходиться за системою структурних одиниць 

поетичного тексту. Йдеться про певну, так би мовити, „матрицюŗ додаткових асоціацій, які 
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наповнюються при перекладі додатковими смислами, які були відсутні у тексті оригіналу.  

Проблема інтерпретації і реінтерпретації оригіналу і перекладу (перекладач-читач). 

Сутність цієї проблеми випливає фактично з вищерозглянутої проблеми рецепції художнього 

тексту. У монографії „Межі інтерпретаціїŗ В.Ізер справедливо вказує на те, що до недавнього часу 

процес розуміння або інтерпретації бачився як цілком природний факт, а тому і бракувало самих 

досліджень, в яких би розглядалися власне процедури процесу розуміння. Широковідомий вислів 

Р.Декарта „Cogito ergo sumŗ („Мислю, отже, існуюŗ) цей дослідник пропонує сьогодні переробити 

у наступний спосіб: „Ми інтерпретуємо, отже, існуємоŗ [10, 1]. Іншими словами, можна сказати, 

що будь-яке розуміння є інтерпретацією, яка здатна розгортатися у межах мовних (знакових) 

структур. До того ж за допомогою слів ми здійснюємо й „інтерпретацію інтерпретаціїŗ, на чому 

особливо наголошує В.Ізер [10, 2]. Звřязок світу та мови виявляється настільки близьким, що сама 

мова фактично стає своєрідним онтологічним „медіумомŗ світу і при цьому спрямовує сутність 

процесу розуміння та інтерпретації. Проте тут з необхідністю якнайбільше про себе заявляє 

субřєктивний момент: „межі інтерпретаціїŗ коливаються в залежності від самого інтерпретатора, 

його внутрішнього світу. В цьому плані рецепція і інтерпретація виявляються настільки взаємно 

залежними процедурами, що лише їхнє органічно поєднання дозволяє перекладачі не відхилитися 

від можливих інтерпретаційних моделей самого оригіналу. Хоча і тут приховується низка 

небезпек, які важко уникнути перекладачеві. Йдеться про „конфлікт інтерпретаційŗ (вислів 

П.Рікьора), на чому особливо наголошують представники герменевтики. Метод інтерпретації 

художнього тексту, якого має дотримуватися перекладач, у цьому плані представляє собою 

інтенцію Ŕ „перемогти культурну віддаленість, дистанцію, яка віддаляє читача від чужого для 

нього тексту, щоб поставити його на один рівень із ним і у такий спосіб включити смисл цього 

тексту у сьогоднішнє розуміння, яке має читачŗ [5, 4 ]. Вищезгаданий В.Ізер говорить тут і про 

іншу проблему: необхідність при цьому перекладачеві „звільнитися від особистих почуттів і 

фактично зректися від навřязливого „Я так думаюŗ і тим більше „уникнути участі у змаганні за 

першість у більш глибокому й широкому розумінні художнього оригіналуŗ [10, 3].  

Межі можливих структурних моделей у плані інтерпретації або реінтерпретації (як реакції 

на вже раніше запропоновану інтерпретацію у пошуках „альтернативногоŗ прочитання) можна 

продемонструвати, маючи перед собою кілька перекладів одного твору, здійсненого різними 

перекладачами. У цьому плані показовий переклад вірша Д.Байрона „Sun of the sleeplessŗ, 

здійснений трьома російськими перекладачами Ŕ А.Фетом, О.Толстим і С.Маршаком. І хоча 

достеменно невідомо, коли було написано цей вірш англійським поетом, беззаперечним є факт, 

що він є взірцем романтичної лірики. Тут наявні провідні мотиви байронівської естетики й 

поетики, які у науковій літературі дістали назву „байронізмуŗ: космічний розмах ліричної думки, 

меланхолійний стан ліричного героя, його самотність і здатність до психологічної рефлексії, 

момент протистояння „Яŗ Ŕ „Всесвітŗ:  

Sun of the sleepless! melancholy star! 

Whose tearful beam glows tremulously far, 

That showřst the darkness thou canst not dispel, 

How like art thou to Joy remembered well! 

So gleams the past, the light of other days, 

Which shines, but warms not with its powerless rays: 

A night-beam Sorrow watcheth to behold, 

Distinct, but distant Ŕ clear Ŕ but, oh how cold! [12, 176].  

„Sun of the sleeplessŗ Ŕ це Місяць, який на рівні окремої лексеми у вірші поета відсутній, але 

Байрон пропонує метафоричну заміну, яка сповнює цей образ додатковим семантичним 

навантаженням. За допомогою цього образу створюється особлива атмосфера людської 

самотності, індивідуального переживання, яке здатне обřєднати разом лише тих, хто внутрішньо 

готовий до самотності та страждання. Але вже на рівні першого рядка спостерігається у 

перекладачів різні „прочитанняŗ, тобто інтерпретації цього образу. 

А.Фет запропонував наступний переклад цього вірша:  

О! Солнце глаз бессонных! Звездный луч, 
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Как слезно ты дрожишь меж дальних туч… 

Сопутник мглы, блестящий страж ночной, 

Как по былом тоска сходна с тобой… 

Так светит нам блаженство давних лет, 

Горит, а все не греет этот свет; 

Подруга дум воздушная видна, 

Но далеко Ŕ ясна, но холодна [12, 468]. 

Як бачимо, А.Фет перекладає перший рядок як „О! Солнце глаз бессонных! Звездный лучŗ, 

тобто вилучає важливе для розуміння загального настрою вірша словосполучення „melancholy 

starŗ, за допомогою якого  автор від самого початку відтворює атмосферу меланхолійної 

самотності і туги ліричного героя. Метафори „tearful beamŗ та  „to glow tremulouslyŗ Фет передав 

метафорою „звездный лучŗ і „как слезно ты дрожишьŗ. Але в перекладі зřявляються і інші 

метафори, яких немає в оригіналі: „сопутник мглыŗ, „страж ночнойŗ. Метафору „the past gleamsŗ 

перекладач  видозмінює: замість перекладу іменника „the pastŗ перекладач вживає слово 

„блаженствоŗ Ŕ звідси метафора „блаженство светитŗ. Але Фет-перекладач компенсує відступи 

від тексту власними метафорами: „подруга дум воздушнаяŗ і „подруга дум ясна, но холоднаŗ. 

У О.Толстого переклад виглядає наступним чином:  

Неспящих солнце, грустная звезда, 

Как слезно луч мерцает твой всегда, 

Как темнота при нем еще темней, 

Как он похож на радость прежних дней. 

Так светит прошлое нам в жизненной ночи. 

Но уж не греют нас бессильные лучи; 

Звезда минувшего так в горе мне видна, 

Видна, но далека Ŕ светла, но холодна [12, 468]. 

О.Толстой при перекладі першого рядка робить наголос саме на тому, що перебуває в 

центрі уваги англійського романтика Ŕ стан самотньої меланхолійної туги ліричного героя, що 

російський перекладач передає епітетом „грустная звездаŗ.  Метафори оригіналу „tearful beamŗ і 

„to glow tremulouslyŗ Толстой передав однією метафорою Ŕ „слезно мерцаетŗ. Зřявляється нова 

метафора, яка відсутня в оригіналі: „a night-beamŗ передано метафорою "звезда минувшего". 

Переклади А.Фета та О.Козлова були зроблені у першій половині ХІХ ст., водночас 

С.Маршак уже у ХХ ст. запропонував наступний переклад:  

Бессонных солнце, скорбная звезда, 

Твой влажный луч доходит к нам сюда. 

При нем темнее кажется нам ночь, 

Ты Ŕ память счастья, что умчалось прочь. 

Еще дрожит былого смутный свет, 

Еще мерцает, но тепла в нем нет. 

Полночный луч, ты в небе одинок, 

Чист, но безжизнен, ясен, но далек! [12, 468]. 

Відомо, що С.Маршаку були відомі вищевказані переклади російських поетів, а тому є всі 

підстави стверджувати, що він не стільки здійснював інтерпретацію оригіналу, скільки його 

реінтерпретацію. „Бессонных солнцеŗ Ŕ перекладач намагається якнайпослідовніше 

дотримуватися тексту оригіналу. Друга метафора в першому рядку також збережена Ŕ „скорбная 

звездаŗ, але в цьому випадку перекладач використав найекспресивніше слово з синонімічного 

ряду, що і додає його перекладу більшої романтичної виразності, ніж це було у попередників. (Не 

забуваймо при цьому, що у ХХ ст. теорія романтизму як естетичного явища була достатньо 

глибоко розроблена науковцями, на що, до речі, на відміну від С.Маршака, не могли спиратися 

ні А.Фет, ні О.Толстой). Метафору оригіналу „glows tremulouslyŗ перекладач вилучив, а зміст 

передав нейтральним дієсловом „доходитŗ. Метафора „влажный лучŗ вимагає додаткового 

коментаря. Читачеві, який не знає оригіналу, може бути не зрозумілим, що „промінь вологий 

від слізŗ. Як і в інших перекладачів, декілька нових метафор зřявляються і в цьому перекладі: 

„полночный лучŗ, „луч одинокŗ, „луч безжизненŗ. Таким чином, реінтерпретуючи відомі 
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переклади ХІХ ст., С.Маршак особливо акцентує у своєму перекладі на експресивній стороні 

оригіналу, намагаючись послідовно дотримуватися вимог романтичної поетики й естетики.   

Проблема контексту (автор-перекладач-читач). Проблема контекстуальності літературного 

твору завжди належала до царини компаративістики, але у випадку з художнім перекладом 

контекст сповнюється додатковими смислами. Йдеться не лише про контекст, в якому 

створювався оригінал, але й про літературний контекст країни, яка сприймає переклад. Адже 

цілком зрозуміло, що переклад має бути не механічним перенесенням твору з одного 

культурного середовища в інше, а йдеться про „готовністьŗ однієї літератури асимілювати 

здобутки іншої. „Зустрічŗ двох (або більше) літератур Ŕ це не односпрямований процес, а 

завжди культурне співробітництво і культурний діалог, оскільки на художній „викликŗ однієї 

країни має існувати певна „відповідьŗ. До того ж саме тут проявляє себе послідовно принцип 

історизму. Наприкінці ХІХ ст. Ф.Брюнетьєр справедливо писав: „Літературний твір 

пояснюється не лише зсередини цього твору і з перспективи оточуючого його середовища, але 

й через ті твори, які йому передували або слідували за нимŗ [1, 99].  

Фактично в цьому плані перекладач художнього твору має бути особливо пильним і 

уважним, оскільки звřязки між різними національними літературами іноді мають настільки 

імпліцитний характер, що для того, щоб віднайти історичні контекстуальні звřязки, роботі з 

перекладу має передувати виважений компаративний аналіз оригіналу. Французький 

компаративіст Ж.Л.Аккет, наприклад, сьогодні закликає запровадити саме принципи 

компаративістики для аналізу контекстуальних/текстуальних звřязків між художніми творами. 

Так, приміром, аналізуючи заголовок „Сповідіŗ Ж.-Ж.Руссо необхідно завжди памřятати, що тут 

проглядає „Сповідьŗ Блаженного Августина, а „Поетичні роздумиŗ Ламартіна відсилають до 

„Метафізичних роздумівŗ Р.Декарта [9, 29]. Особливо актуальним виглядає цей аналіз, коли є 

необхідність звернутися до більш широких історичних та національних контекстів. Своєрідність 

трагедії „Федраŗ Расіна не можна пояснити без аналізу її першоджерел Ŕ творів Еврипіда та 

Сенеки, а також більш близького для французького драматурга контексту: творів його сучасників 

Ŕ „Іполита, або Нечутливої молодої людиниŗ Г.Жільбера та „Іполитаŗ М.Бідара. Тільки за таких 

умов художній переклад літературного твору може мати справжню естетико-художню вартість.  

Таким чином, підхід до перекладу художнього твору з перспективи літературознавчої 

компаративістики відкриває важливі обрії для врахування складних проблем міжкультурних і, 

зокрема літературних взаємин, які впливають на якість і рівень самого перекладу. Звичайно, 

перераховані проблеми не вичерпують всієї складності теорії художнього перекладу, але вони 

можуть бути важливим теоретичним і практичним підґрунтям для плідної роботи перекладача 

над оригіналом художнього твору.   
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