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Розглянуто сутність альтернативного перекладознавчому, культурологічного підходу, покликаного 

істотно зміцнити позиції неокласицизму відносно неоромантичних тенденцій у поетичному перекладі. 
Ключові слова: альтернативний підхід, переклад ліричної поезії, перекладознавство, 

літературознавство, культурологія, герменевтика, феноменологія, теорія діалогу. 
 
Аналіз перекладів художніх творів і ліричної поезії зокрема традиційно пов’язується з цариною 

перекладознавства і літературознавства. У роботах таких перекладачів і перекладознавців, як Г. Кочур 
[9], Л. Коломієць [8], А.Пермінова [11], А. Якимчук [18], Н. Ануфрієва [1] та ін. можна знайти чітку 
класифікацію підходів до справи перекладу творів ліричної поезії, якими в літературознавстві стали 
неоромантизм і неокласицизм. Також у наукових працях майстрів літературознавства міститься значна 
кількість спроб порівняння перекладів окремих поезій для визначення кращого варіанту.  Проте 
дослідження наукових робіт, присвячених даній проблематиці [1, 8, 9, 11, 17], дає підстави для 
висновку, що в літературознавстві залишається невирішеним питання про вибір кращого напряму або 
(якщо так можливо визначити) схеми поетичного перекладу. 

З огляду на це ми спробували підійти до цього питання з інших, альтернативних позицій [14, 
15, 16]. Такою альтернативою є, на наш погляд, культурологія і, зокрема, теорія діалогу, що є 
предметом уваги таких учених, як П. Рікер [12], Г.-Г. Гадамер [7], М. Бахтін [3], Р. Барт [2], Ю. Крістєва 
[10], Б. Вальденфельс [5], К. Гірц [6], Є. Більченко [4], та ін. 

У нашому дослідженні, що ґрунтується на культурологічному підході, поставлено такі 
завдання: 

- визначити методологічні принципи аналізу ціннісно-смислових аспектів поетичного перекладу 
на базі феноменології, герменевтики та філософії діалогу; 

- розкрити комунікативний потенціал поетичного перекладу як інтертексту; 
- висвітлити особливості семіотичного (іманентного) перекладу поезії як вияву традиційного 

філологічного підходу до перекладацької справи; 
- концептуалізувати механізми семантичного (трансформаційного) перекладу поезії як вияву 

діалого-культурологічного підходу до перекладу тексту; 
- визначити межі інтерпретації в поетичному перекладі як діалозі культур; 
- продемонструвати прикладні виміри культурологічного дискурсу перекладу під час 

проведення практичної процедури перекладу текстів на основі двох розглянутих напрямів 
(іманентного і трансформаційного). 

Шляхи розв’язання окреслених задач ми висвітлили у низці публікацій: «Феноменологія і 
Герменевтика як механізми поетичного перекладу у приймаючій культурі» [16], «Поетичний переклад 
як вияв діалогу культур» [15], «Культурологічна формула трансформаційного перекладу поезії з 
позицій проблеми діалогу культур» [14]. 

Проведене дослідження спонукало нас до таких міркувань: 
1. Культурологічний ґрунт надає широкі можливості для здійснення теоретичного 

узагальнення та розв’язання наукової проблеми, зміст якої полягає в цілісному системному 
культурологічному аналізі процесу перекладу ліричної поезії як діалогічного феномена інтерпретації 
смислів культури, що здійснюється за формулою «Я – Інший – Третій – Четвертий», де Я – фігура 
перекладача, Інший – автора оригіналу, Третій – образ їх спільного інтерактивного семантичного поля, 
Четвертий – контекст епохи створення перекладу. 

2. Пошук адекватних методологічних принципів культурологічного аналізу поетичного 
перекладу як феномена інтерпретації показав, що домінантою культурфілософської рефлексії про 
переклад має стати парадигма діалогу перекладача з автором оригіналу як Я та Іншого. Перекладач 
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при цьому має не просто віднайти думку автора, а й прокоментувати та доповнити її. Більше того, він 
має прокоментувати самого себе в межах цього тексту. Звідси – актуальність феноменології як 
методології подвійного аналізу дослідником тексту та власної самосвідомості в дискурсі даного тексту. 
Третя провідна методологічна інтенція нашого дослідження, тісно пов’язана з феноменологією, − це 
герменевтика. Герменевтична позиція дозволила відслідкувати дві протилежні моделі, що склалися у 
справі перекладу, а саме: класичний іманентний переклад (у філологічній науці охарактеризований як 
«очуження», у філософській – як феноменологічний опис) з його тяжінням до реального ґрунту тексту 
та некласичний «трансформаційний» переклад (у філологічній науці – концепція «одомашнення», у 
філософії – герменевтична інтерпрретація), що полягає в можливості видозміни вихідного тексту аж 
до повної деконструкції. Саме за умови другого з вищеподаних підходів постає можливим 
застосування запропонованого діалогічного принципу, діалог відбувається на рівні культурного 
«докодування» та «дошифрування» смислів, що були подані автором оригінального тексту, тобто 
відбувається створення інтертексту як результату взаємодії двох культур. 

3. Діалогічний погляд на переклад як на інтертекст дає можливість залучити стратегії 
деконструктивізму в якості додаткової методологічної бази нашого дослідження, однією з ключових 
характеристик якої є актуалізація взаємопроникнення тексту в історію та історії в текст (міжчасове 
спілкування в межах однієї, а також різних культур), а також очевидна текстоморфність культури. 
Характерною рисою перекладу як інтертексту є подолання постструктуралістського синдрому «смерті 
автора» внаслідок гетерономних трансформацій і цитацій авторського тексту за рахунок перекладача 
як інтерпретатора, що повертає автору його самість внаслідок дії взаємопов’язаних механізмів 
конфігурації та рефігурації мови. Сутність конфігурації полягає у здатності тексту до 
самоконституювання в універсумі означуваного внаслідок гетерономності та наявності в тексті 
значень, що перевищують інтенції автора. Семантично автономний текст, відірваний від творця, 
повертається до його самості за рахунок того, що, потрапляючи до рук перекладача як співавтора-
інтерпретатора, стає учасником інтеркультурного діалогу. Перекладач здійснює рефігурацію тексту за 
допомогою зчитування підтексту в тексті (деконструкція) та пошуку Третього (розуміння) – спільних 
смислів між ним та Автором, що адаптуються (перекодування) до нового епохального контексту 
(Четвертого). Культурна адаптація – це зміна формальної структури тексту, його переробка і 
трансформація з метою передачі його глибинної семантики та переведення її на нову культурну мову. 
Таким чином, діалогічний переклад як інтертекст не лише не передбачає «смерті автора», але, навпаки, 
сприяє якомога повнішій авторській реалізації. 

Культурологічне вивчення поняття поетичного перекладу ставить під сумнів достатню 
адекватність запропонованої неоромантиками класичної концепції «очуження» (з огляду на 
іманентність даного напряму інтерпретації). Значно міцніші позиції займають неокласичні тенденції 
«одомашнення» перекладної поезії, адже саме такий підхід розкриває можливості для діалогу культур 
у найширшому розумінні. Такий підхід, що в нашій розвідці дістав назву «трансформаційного», дає 
змогу вести мову про збереження адекватності у перекладі на двох рівнях: інформаційному (передача 
інформації як такої) та культурологічному (забезпечення взаємопроникнення різних культур). 

4. Висвітлення особливостей семіотичного (іманентного) перекладу поезії як вияву 
філологічного підходу до перекладацької справи показало, що у випадку традиційного перекладу 
центром передачі стають не смисли, а окремі слова. Саме тому перекладач створює штучну мову, а 
отже, і штучну культуру. Результатом цього стає знищення автентичних ознак тексту культури-донора. 
За таких умов перекладач перетворюється на пасивного ретранслятора, а продукт перекладу 
залишається на рівні «порожнього» тексту через відсутність зв’язку з суспільством-реципієнтом, яке 
просто не здатне сприйняти конструкції, що через свою штучність є чужими для обох культур. 
Можливість інтеркультурного діалогу, таким чином, повністю нівелюється. 

Щодо власне процесу традиційного іманентного перекладу поетичного твору, то в ньому 
можна виділити два етапи. Перший – це прочитання та осягнення інформаційно-когнітивного твору 
оригіналу, а другий – викладення інформації відносно штучно створеної позиції перекладача і його 
суб’єктивних уподобань без істотного заглиблення в жодну з культур, які мали б взаємодіяти. 
Внаслідок цього дослівний переклад доходить до самозаперечення: претендуючи на повну свободу від 
будь-якої суб’єктивності, він стає вкрай суб’єктивованим; відмовляючись від трансформації тексту як 
«спотворення», він ще більше руйнує оригінальний текст, підкоряючи його егоцентричним забаганкам 
позірно «об’єктивного» перекладача. Той «діалог», що все ж таки частково відбувається між Я 
перекладача і текстом оригіналу (Я автора), можна назвати діалогом лише умовно з огляду на його 
обірваність: друга репліка-відповідь у вигляді тексту перекладу стає останньою, у той час як справжній 
інтеркультурний діалог передбачає безперервний рух по колу за формулою запитання – відповідь. 
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5. Концептуалізація механізмів семантичного (трансформаційного) перекладу поезії як вияву 
діалого-культурологічного підходу до перекладу тексту показала, що в цьому випадку процес 
перекладу визначається протилежними законами: суб’єктивізація тексту призводить до найбільшої 
культурної об’єктивності та адекватності оригіналу. Було визначено етапи трансформаційного 
перекладу як діалогічної взаємодії перекладача з автором і культурою-адресатом трансплантації, що 
відбувається за формулою «Я – Інший – Третій − Четвертий». Перший етап такого перекладу полягає 
в зануренні у середовище автентичної культури та осягнення смислу тексту. Наступним кроком 
перекладач занурюється у свою культуру, щоб вихопити приховані смисли Третього, здатні підтримати 
ведення конструктивного інтеркультурного діалогу. Третій етап полягає в семантичному 
перекодуванні − передачі автентичних значень у рамках культури функціонування перекладу 
відповідно до нової історичної епохи, у яку перекладається текст. Визначено важливу роль часового 
(епохального) чинника (Четвертого) як одного з векторів, за якими створюється переклад. 

До основних характеристик «трансформаційного» перекладу належать такі: 1) розширення 
тематичних меж створюваного тексту; 2) епохально орієнтоване перенесення на ґрунт культури 
функціонування; 3) свідоме експериментування з формою. З позицій культурології це можна виразити 
формулою «Я – Інший – Третій – Четвертий», де Третій – це результат діалогічного контакту між Я та 
Іншим за умов Четвертого (епохального вирівнювання Я та Іншого з орієнтованістю на сучасність). 
Усе це перетворює перекладача на повноправного співавтора творів, що перекладаються. 

6. У результаті визначення меж інтерпретації у поетичному перекладі як діалозі культур було 
доведено неможливість чіткого визначення «формульних» рамок свободи перекладача у зв’язку з тим, 
що центральною метою стає передача не цих формальних одиниць, а вихопленого художнього 
потенціалу, який має бути реалізований в рамках ситуації, що відрізняється від ситуації оригіналу. 
Межею свободи інтерпретатора тут постає не форма, а сам об’єктивний зміст твору, його культурна 
семантика, що не повинна піддаватися тотальному нівелюванню під виглядом трансформації. Подібне 
заміщення процесу «докодування» процесом знешкодження кодів нерідко супроводжує 
деконструктивістські стратегії роботи з текстом. 

Ліміт на інерцію розгортання інтерпретації, що не дає діалогу перерости у волюнтаризм 
перекладача, визначаєТретій – універсальна фігура, яка накладає певні межі на нескінченний процес 
варіювання тексту. Водночас через складність однозначно позитивного визначення Третього як свого 
роду «невисловленого» ми пропонуємо умовні формальні фіксатори його присутності у перекладі на 
рівні структури поетичного тексту, поєднуючи таким чином культурологію з філологічною наукою. 

Формальними елементами, які не слід ігнорувати при перекладі, оскільки у них знаходять 
вираження культурні смисли, у випадку з англо-українським поетичним перекладом слід вважати 
довжину рядків (кількість стоп) та, частково, систему римування. Отже, трансформаційний 
переклад, на відміну від «вільного», залишається в межах об’єктивного смислового ґрунту тексту. 
Форма змінюється не з метою його спотворення, а з метою повнішої передачі, − і доти, доки не починає 
руйнувати зміст. Апофатика межі тут складає плинне, але цілком «вловиме» для перекладача духовне 
утворення правди Цілого. 

7. Демонстрація прикладних вимірів культурологічного дискурсу перекладу була здійснена в 
ході проведення практичної процедури власного авторського експериментального перекладу та 
порівняння способів перекладу текстів професійних перекладачів − на основі двох розглянутих 
напрямів (іманентного і трансформаційного). У результаті проведення двоступеневого (на рівні 
поетичної форми та семантики тексту, культурної форми та культурного артефакту) 
культурологічного аналізу перекладів сонетів В. Шекспіра відносно оригіналу з метою віднайдення в 
них елементів Третього і Четвертого було доведено, що характерні ознаки трансформаційного 
перекладу знаходять своє місце у перекладах сонетів В. Шекспіра українськими майстрами 
(І. Франком, Д. Паламарчуком, Д. Павличком, В. Марачем). 

Доведено другорядність форми перекладів відносно їхнього змісту на двох рівнях: 1) віршовий 
розмір, кількість, довжина та система групування рядків у сонетах, система римування; 2) порядок 
розташування образів під час перекладу (поміркована зміна зовнішньої чуттєвої форми з метою 
передачі підтексту, що міститься в оригінальному творі як голос Іншого). 

Тобто кожен з перекладачів так чи інакше дозволяє собі варіації форми досліджуваних поезій 
відносно оригіналу, що допомагає зробити поетичне наповнення вірша більш адекватним і 
досконалим (пошук Третього). Має місце момент культурної адаптації до локального ґрунту − 
забезпечення історико-культурної адекватності україномовних варіантів саме щодо часів створення 
перекладів а не оригіналу (пошук Четвертого). Це досягається шляхом використання граматичних 
форм, тропів і понять, характерних для часів творчої діяльності перекладачів. Тобто відбувається 
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осучаснення деяких понять оригіналу для адекватного їх сприйняття цільовою аудиторією – іншими 
словами, діалог як інтерпретація смислів культури. 

Було також простежено, що у випадку з іманентним підходом до справи поетичного перекладу 
(перекладацька діяльність поетів-емігрантів І. Костецького та О. Тарнавського) відірваність елементів 
образно-лексичної побудови текстів перекладів від приймаючої культури унеможливлює ведення 
конструктивного діалогу культур через незрозумілість інформації, що надходить до читача від Іншого 
(автора оригіналу). Намагання зберігати застарілість лексичних одиниць також спричинює 
послаблення образної структури твору, такої важливої для лірики. Це свідчить про важливість 
елементу епохального Четвертого в поетичному перекладі. 

Отже, саме завдяки трансформаційним змінам у перекладі з’являються символічні фігури 
Третього та епохального Четвертого, що являють собою сполучні ланки між культурами Я та Іншого 
і, незважаючи на зовнішню розрізненість елементів, здатні сприяти порозумінню між цими двома 
культурами і епохами значно сильніше, ніж це може відбуватися за формальної тотожності складових 
створюваного перекладу з оригінальними складовими. 

Отже, у випадку дотримання запропонованої нами культурологічної формули перекладу як 
інтерпретації смислів − «Я – Інший – Третій − Четвертий» по етапах (декодування, розуміння та 
перекодування) на основі механізмів «одомашнення» та «співавторства» − переклад виявляється 
значно адекватнішим оригіналу, ніж дослівне іманентне відтворення. Це доводить більш міцні і 
адекватні позиції саме неокласицизму (трансформаційна модель перекладу), а науковою сферою, яка 
відкриває можливість це довести, є не перекладознавство, а саме культурологічна наука. 
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Цыбулько Владимир Александрович, аспирант кафедры культурологии, Национальный педагогический 

университет им. М.П. Драгоманова 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АНАЛИЗА ПЕРЕВОДОВ 

ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
Рассмотрено сущность альтернативного переводоведческому культурологического подхода, 

призванного существенно укрепить позиции неоклассицизма относительно неоромантических тенденций в 
поэтическом переводе. 

Ключевые слова: альтернативный подход, перевод лирической поэзии, переводоведение, 
литературоведение, культурология, герменевтика, феноменология, теория диалога 

 
Volodymyr Tsybulko, postgraduate student, M. Drahomanov National Pedagogic University  
ALTERNATIVE APPROACH TO THE MATTER OF LYRIC POETRY TRANSLATION 
The article deals in the essence of culturolological approach to translation of lyric poetry. This approach appears 

to be an alternative way aimed at improving positions of neoclassicism in comparison with neoromantic trends in poetic 
translation. The Author of this article focuses his attention on a possibility of choosing an alternative (culturological approach) to 
the matter of analysis of lyric poetry translations in order to define the best method of translation as far as this problem hasn’t been 
solved in the sphere of translation science and literature science. The article presents the main tasks for culturological investigation 
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of this problem and the main conclusions the main of which is the culturological formula to be used for culturological analysis of 
poetic works translations in the phenomenologic and hermeneutic  paradigm of dialog between the Author and Translator of poetic 
works (Me – the Other, the Third – the Fourth). 

According to the author of this article culturological approach to poetic translation analysis brings into question adequacy 
of neoromantic immanent conception which presupposes two stages:1) Reading and 2) artificial and subjective presenting 
information. And in case with transformational translation the author of this article defines three stages: 1) deepening into the 
authentic culture; 2) epoch-oriented bringing information to the ground of source culture; 3) conscious experimenting with the form 
(finding the Third) with the emphasis on the modern situation (the Forth). The author of this article emphasizes the colaterality of 
the form in comparison with the sense and proves stronger and more adequate positions of neoclassicism (transformational 
translation) in comparison with the neoromantism (immanent translation).  

Key words: alternative approach, translation of lyric poetry, translation science, literature science, hermeneutic, 
phenomenology, theory of dialogue.  
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ПОШИРЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ НІКОЛАЯ ФРЕДЕРІКА СЕВЕРІНГА 

ҐРУНТВІГА У КРАЇНАХ СВІТУ  
 

У статті висвітлено інформацію щодо поширення науково-педагогічних ідей Ніколая Фредеріка Северіна 
Ґрунтвіга у країнах світу. Також приділено увагу такому освітньому закладу, як Данська Вища Народна Школа, 
яка являє собою осередок втілення провідних ідей Ґрунтвіга щодо освіти дорослих. 

Ключові слова: Ґрунтвіг, Данська Вища Народна Школа, поширення, освітній заклад, оосвіта дорослих, 
науково-педагогічні ідеї. 

 
Метою написання даної статті було проаналізувати поширення та застосування провідних 

науково-педагогічних ідей щодо освіти дорослих великого данського просвітника Н.Ф.С. Ґрунтвіга у 
країнах світу. Так, зокрема, перші згадування про данські ВНШ в Угорщині датуються 1895 роком, а 
вперше створюватись ВНШ почали у 1914 році церковними служителями. Потрібно зауважити, що 
церква сприймала свої ВНШ, як засіб релігійної освіти та формування характеру особистості. ВНШ, 
які були створені Асоціацією фермерів і робітників сільського господарства, концентрували свою 
увагу на навчанні сучасним методам, які існували у цій галузі, та питанням, пов’язаним з національною 
економікою. 

Починаючи з середини 1930-х років, в Угорщині перші вищі народні школи – світські та 
церковні – повторювали, багато в чому, досвід скандинавських (головним чином, данських і фінських) 
шкіл. 

Угорське суспільство вищих народних шкіл (HFHSS) є громадською, неурядовою організацією, 
що була заснована у 1988 році групою творчо мислячих професіоналів народної освіти за відчутної 
моральної підтримки з боку наукових та академічних кіл. Головною метою (HFHSS) є просвіта та 
освіта дорослих. 

У 1980-і роки почалось відродження традиції вищих народних шкіл. Саме в цей період в 
Угорщині з'являються різні освітні курси, які за формою і змістом занять повторюють практику 
данських народних шкіл, поступово оформляються й інші громадські ініціативи, пов'язані з освітою і 
просвітою.  

Вищі народні школи в Угорщині (HFHSS) були визнані Законом про освіту дорослих у 1997 
році, а сьогодні HFHSS є найбільшою в країні мережею народно-освітніх та просвітницьких 
організацій. Під час політичних змін вищі народні школи виступають за зміцнення демократії у 
суспільному житті. На тлі значного зростання безробіття, HFHSS докладає зусиль, щоб допомогти 
людям знайти своє місце в житті. Поряд із загальною і додатковою освітою, вищі народні школи 
передають практичні та професійні знання. 
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