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Початок XXI ст. позначений особливою увагою до вивчення проблеми 

взаємозв’язку та взаємовпливу різних мов і культур. У мові знаходять своє 

відображення і формуються цінності, ідеали та установки людей, концепти, 

що склалися впродовж тисячолітньої історії розвитку людства. Мова 

пронизана культурно-історичним змістом. Культура як духовне буття 

суспільства, ментальна пам’ять народу, особлива форма спілкування, 

сукупність духовних і матеріальних цінностей, створених людьми, існує у 

тісному взаємозв’язку із мовою, в якій вона зберігається. Міжмовний обмін – 

це, перш за все, міжкультурний обмін.  

Переклад відіграє провідну роль у подоланні «культурних бар’єрів» та 

запобіганню «культурного шоку». Національні та етнічні розбіжності не 

можуть бути сприйнятими однаковою мірою і можливе лише наближене 



уявлення про особистість чужої культури. Вони можуть бути подолані лише 

при гармонійній взаємодії мовних особистостей автора та перекладача. Саме 

тому, мовна особистість письменника є об’єктом не лише 

лінгвокультурологічних та літературознавчих, а й перекладацьких 

досліджень, адже читач осягає розумом об’єкти вторинної дійсності через 

рецепцію індивідуальноавторських концептів, сукупність яких і формує 

індивідуальну картину світу митця. 

Політичні зміни в Україні сприяли популяризації української мови та 

літератури у світі. Така ситуація зумовила ще більшу потребу у перекладах 

українських літературних творів, які відображають специфіку нації та 

особливості її світосприймання. На перший план у теорії перекладу виступає 

компаративістська методологія, яка розкриває гетерогенність і діалогічність 

єдиного українського літературного процесу.  

Переклади української художньої літератури закордоном є важливими 

складовими мовної картини світу, що віддзеркалюють українську культуру та 

національну ідентичність, а тому потребують особливої відповідальності 

перекладача й уваги критика, а також урахування найделікатніших 

ментальних особливостей.  

Значний вклад у розвиток перекладознавства в Україні вносять учені 

І. Боровинський, О. Бурда-Лассен, Г. Вокальчук, Ю. Жлуктенко, Р. Зорівчак, 

Л. Коломієць, А. В. Пермінова, В. Д. Радчук, С. Скрильник, М. Фока та ін. 

Сьогодні дискусійним залишається питання про діапазон 

представлення української літератури закордоном: наскільки опубліковані 

видання дають підстави говорити про наявність «масового» сприйняття 

української літератури як частини світової. Переклади сучасних українських 

художніх творів дуже повільно просуваються закордоном. В англомовному 

світі популярні переклади класичної літератури: Т. Шевченка, І. Франка, 

Лесі Українки, М. Коцюбинського, П. Тичини та небагатьох інших. 

Визначною подією в історії перекладу стали англомовні версії української 

поезії періоду 1985-2010 рр. : збірки «Twenty-five years of Ukrainian poetry 



(1985-2010): new voices with the freedom to create» (2010). До збірки увійшли 

твори поетів Ігоря Римарука, Назара Гончара, Аттили Могильного, Олега 

Лишеги, Наталки Білоцерківець, Оксани Забужко, Василя Герасим’юка, 

Віктора Неборака, Івана Малковича, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, 

Олеся Ільченко, Василя Махна, Костя Москальця, Людмили Таран, Марії 

Ревакович, Мар’яни Савки та ін. Англійський переклад цієї збірки 

здійснювали перекладачі різного віку. Найстаршому Олегу Лишегі – 62 роки, 

наймолодшому автору, Ірині Шуваловій, – 24 роки. Це люди різного 

покоління, але об’єднані спільною метою – донести українське слово до 

зарубіжного читача.  

Головні труднощі лексичного характеру під час перекладу художніх 

текстів здебільшого пов’язують зі способом відтворення безеквівалентої 

лексики, неологізмів, оказіоналізмів та образної фразеології. Візьмемо для 

прикладу вірш П. Тичини «За хмарами обвали»: «Впаду, впаду, впаду на синю 

глибочінь. Протінь. У сонячнім саду». («За хмарами обвали»). Переклад: 

«I fall. I fall. I fall іnto the blue Depth of the shadow and shade» («In the sunlit 

orchard»). 

Розглянутий приклад засвідчує факт втрати інноваційності іменників 

«глибочінь» та «протінь» і спробу перекладача знайти їм художньо-образні 

відповідники. Саме в таких аспектах спостерігаються суттєві семантичні 

розбіжності між українською та англійською мовами, що ведуть до 

семантичних втрат при перекладі.  

Суть дослідження художнього перекладу передбачає не лише 

зіставлення оригіналу і перекладу, осмислення процесу перекладання, а й 

ряду інших проблем, пов’язаних з вивченням мовної картини світу та мовної 

особистості автора та перекладача, компетентність яких сприяє точному 

відображенню змісту та краси художнього твору й донесення його 

своєрідності до реципієнта – носія іншомовної культури. Саме художня 

література являє собою той осередок, що вміщує дух народу та є відбитком 

його історичного і духовного розвитку. 



Незважаючи на вказані проблеми, ми вважаємо за необхідне 

популяризувати українську художню літературу в Європі, адже таким чином 

відкриваються нові можливості для розвитку порівняльного 

літературознавства в аспектах сприйняття твору реципієнтами різних мовних 

середовищ на сучасному етапі розвитку українського літературознавства. 

Англомовні переклади цікаві з точки зору сприйняття української художньої 

літератури в іншомовному середовищі з позиції компаративістики, 

герменевтики та рецептивної естетики. Переклади українських літературних 

творів закордоном сприяють адаптації української культури до світового 

середовища. 
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