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ПЕРЕДМОВА ДО СЕРІЇ 
DICTUM FACTUM

DICTUM FACTUM — це назва спільного проекту кафедр перекладу 
з англійської мови Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка та Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 
метою якого є розробка, апробація, публікація та розповсюдження ма-
теріалів для навчання перекладу у різних галузях людської діяльності. 
Видання таких матеріалів здійснюється у однойменній серії DICTUM 
FACTUM (назва утворена від латинського прислів’я, яке можна переклас-
ти, як “Сказано — зроблено”, і яке можна вважати прийнятним гаслом 
перекладачів). Повний перелік підручників, посібників та словників, опу-
блікованих в цій серії, наводиться наприкінці цієї передмови.

Книгою “Українська перекладознавча думка 1920-х — початку 1930-х 
років: Хрестоматія вибраних праць з перекладознавства” продовжується 
напрямок серії, присвячений історії перекладу, без знання якої фахова 
компетентність перекладача була б неповною. Згаданий напрямок був 
започаткований двома виданнями у серії: “Олександр Фінкель — забу-
тий теоретик українського перекладознавства” (2007) та “Микола Лу-
каш. Моцарт українського перекладу” (2009).

Не можна сказати, що українське перекладознавство не приділяло ува-
ги цій важливій ділянці (достатньо згадати хоча б такі праці, як Семенец 
О.Е., Панасьев А.Н. История перевода. — К.: КГУ, 1989; О.Никанорова. З ко-
горти видатних майстрів // Василь Мисик. Захід і схід. — К.: Дніпро, 1990; 
М.Москаленко. Високий шлях Миколи Лукаша // Микола Лукаш. Від Бокач-
чо до Аполлінера. — К.: Дніпро, 1990; Григорій Кочур і український пере-
клад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Київ-Ір-
пінь, 2003; Л.В.Коломієць. Концептуально-методологічні засади сучасного 
українського поетичного перекладу. — К.: Київський університет, 2004; 
О.А.Кальниченко, В.О.Подміногін. Історія перекладу та думок про переклад 
у текстах та коментарях. — Харків: НУА, 2005 та інші), однак слід визнати, 
що літератури, доступної передусім студентам-філологам, відчутно бракує.

Недосяжність першоджерел, на які посилаються викладачі у лекціях 
з історії і теорії перекладу, не сприяє усвідомленню студентами логіки 
розвитку сучасного перекладознавства і, відповідно, формуванню теоре-
тичного мислення.
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Для виправлення ситуації, що склалася, ідеальним було б скласти пе-
релік праць, які обов’язково мають бути опрацьовані майбутніми філо-
логами, що планують стати перекладачами, встановити їхню наявність у 
бібліотеках навчальних закладів, які готують перекладачів і перевидати 
праці, що з різних причин відсутні. Черговим кроком на шляху реалізації 
цієї ідеї якраз і є видання нової книги з історії українського перекладоз-
навства. Ідея публікації хрестоматії була запропонована доцентом кафе-
дри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна О.А.Кальниченком, передмова 
якого друкується далі.

Для розширення світогляду майбутніх перекладачів безперечно буде 
корисним знайомство з працями відомого богослова, історика й бібліо-
графа Миколи Сагарди; літературознавця й літературного критика Бо-
риса Якубського; філолога Григорія Іваниці; літературознавця й бібліо-
графа Павла Тиховського; поета, перекладача й літературного критика 
Освальда Бургґардта (Юрія Клена); культуролога, літературознавця, 
критика, блискучого фахівця у галузі загального і порівняльного мовоз-
навства, класичної філології, орієнталістики (зокрема єгиптології та ара-
бістики) та історії Сходу Володимира Державина; поета й літературоз-
навця Павла Филиповича; стиліста й перекладача Ярослава Гординсько-
го; літературознавця й перекладача Григорія Майфета; літературознав-
ця Олександра Білецького; літературознавця, критика і педагога Сергія 
Родзевича; літературознавця, перекладача й літературного критика Єли-
завети Старинкевич; літературознавця й педагога Дмитра Рудика; поета, 
прозаїка, перекладача, партійного і громадського діяча Івана Кулика.

Дивовижно, наскільки проблеми майже сторічної давності переклика-
ються з тими, процесами, що відбуваються сьогодні. Зокрема, Олександр 
Білецький пояснює протидію здійсненню перекладів на українську мову 
(наводиться цікавий приклад заборони перекладу пушкінської “Казки 
про золоту рибку” вже в 1905 році з посиланням на відповідний указ 
1876 (!) року) тим, що, на думку влади, “до¬пустить создание особой 
простона¬родной литературы на украинском наречии — значит поло-
жить проч¬ное основание к развитию убежде¬ния в возможности осуще-
ствить в будущем, хотя, может быть, и весьма отдаленном, отчуждение 
Украины от России”. Цікава теза, чи не так?

Знайомство з долями переважної більшості фахівців, представлених у 
цій збірці, змушує також замислитися про трагічні масштаби знищення 
української культури у добу сталінізму. Про це красномовно свідчать дані, 
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подані далі. Микола Сагарда у 1930 році був звільнений з установ Всеу-
країнської Академії наук, а в 1932 — заарештований. Борис Якубський 
під час німецької окупації 1941 залишився в Києві, був заарештований 
НКВС і помер у тюрмі у Житомирі. Володимир Державин змушений був 
емігрувати на Захід, де з 1946 року працював професором Українського 
Вільного університету в Мюнхені. Павла Тиховського було усунено з по-
сади директора бібліотеки Інституту Тараса Шевченка у Харкові, з того 
ж часу він не друкувався й вимушений був жити з продажу власної біблі-
отеки. Освальд Бургґардт емігрував на Захід, де працював викладачем в 
Українському вільному університеті (Прага), а згодом — в Інсбруцькому 
(Австрія). Павло Филипович у 1935 році був заарештований органами 
НКВС, звинувачений у причетності до терористичної групи і засуджений 
до страти. Пізніше вирок було замінено на 10-річний термін ув’язнення, 
а сам він був засланий на Соловки, де й загинув. Дмитро Рудик у 1933 
році був заарештований і відправлений на заслання. У 1953 році вже 
тяжко хворого його привезли до Києва, де він прожив лише два роки. 
Борис Якубський, який за німецької окупації змушений був залишитися 
у Києві, був репресований. Репресували у 1930 році за сфабрикованою 
“справою СВУ” і Григорія Іваницю, який по¬мер на засланні. Іван Кулика 
у 1937 році було заарештовано і безпідставно розстріляно, за сфальсифі-
кованими матеріалами, а тому ухвалила, Пізніше Постанову НКВС СРСР 
і Прокурора СРСР щодо Кулика І. Ю. було скасовано й справу за відсут-
ністю складу злочину припинено, а самого Івана Кулика реабілітовано 
посмертно.

Незважаючи на подекуди трагічні долі, праці авторів, поданих у збір-
ці, відзначаються фаховістю, виваженістю і оптимізмом. Дослідники ре-
тельно та професійно аналізують матеріал, переконливо аргументують 
власну точку зору, формулюють обґрунтовані висновки, показуючи мо-
лодим зразки, гідні наслідування. Тож і упорядники даної збірки сподіва-
ються, що вдумливе знайомство з нею сприятиме якісному розвитку но-
вого покоління українських фахівців у галузях літератури та перекладу.

Подяка: Упорядники висловлюють щиру вдячність видавництву “Нова 
книга” за технічну і фінансову підтримку цього неприбуткового проекту, 
а також секретарю кафедри перекладу та англійської мови Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна Григорович Яні Євгенівні 
за сприяння у підготовці комп’ютерної версії збірки.

Леонід Черноватий
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Підручники, навчальні посібники та 
словники, видані в серії 

Dictum Factum

• Карабан В. І., Мейс Дж. Теорія та практика перекладу з української 
мови на англійську. — Вінниця: Нова книга. — 2005. — 608 с.

• Карабан В. І. Переклад англійської науково-технічної літератури. — 
Вінниця: Нова книга. — 2005. — 504 с.

• Карабан В. І. Англо –український юридичний словник. — Вінниця: 
Нова книга. — 2006. — 1088 с.

• Карабан В. І. Українсько-англійський юридичний словник. — Вінни-
ця: Нова книга. — 2006. — 976 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., Рябих М. В. Практичний 
курс англійської мови. Підручник для першого курсу вищих закладів 
освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «переклад»). — Ві-
нниця: Нова книга, 2004. — 432 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю. Практичний курс ан-
глійської мови: Підручник для другого курсу вищих закладів освіти 
(філологічні спеціальності та спеціальність «переклад») — Вінниця: 
Нова книга, 2005. — 356 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ковальчук Н. М., Набокова І. Ю., Ря-
бих М. В., Пчеліна С. Л. Практичний курс англійської мови: Підручник 
для третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності 
та спеціальність «переклад») — Вінниця: Нова книга, 2006. — 510 с.

• Ліпко І. П. (за ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана) Англійська мова 
для юристів. Підручник для студентів вищих навчальних закладів 
(юридичні спеціальності та спеціальність «переклад») — Вінниця: 
Нова книга, 2004. — 208 с.

• Черноватий Л. М., Ковальчук Н. М. Пригоди в ущелині Пенкадер: По-
сібник з вивчення англійських прийменників та фразових дієслів для 
студентів вищих закладів освіти / За редакцією В. І. Карабана — Ві-
нниця: Нова книга, 2004. — 368 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю. та ін. Практична грама-
тика англійської мови з вправами. — Том 1. — Вінниця: Нова книга, 
2005. — 288 с.
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• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., та ін. Практична гра-
матика англійської мови з вправами. — Том 2. Вінниця: Нова книга, 
2005. — 288 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Пенькова І. О., Ярощук І. П. Переклад 
англомовної економічної літератури. Економіка США. Загальні прин-
ципи. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 496 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Іванко Ю. П., Ліпко І. П. Переклад ан-
гломовної юридичної літератури: Навчальний посібник для студен-
тів вищих закладів освіти (юридичні спеціальності та спеціальність 
«переклад») — Вінниця: Нова книга, 2006. — 656 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Омелянчук О. О. Переклад англомов-
ної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устат-
кування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування Вироб-
ництво та обробка металу. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 296 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ганічева Т. В., Ліпко І. П. Переклад ан-
гломовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції 
у галузі прав людини. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 272 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ребрій О. В., Ліпко І. П., Ярощук І. П. Пе-
реклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система дер-
жавного управління США. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 400 с.

• Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису/ За ред. Л. М. Черно-
ватого і В. І. Карабана. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 148 с.

• Карабан В. І., Борисова О. В., Колодій Б. М., Кузьміна К. А. Поперед-
ження інтерференції мови оригіналу в перекладі. — Вінниця: Нова 
книга. — 2003. — 204 с.

• Ганічева Т. В. Усний двосторонній переклад: Міжнародні документи 
у галузі прав людини: Навчальний посібник для студентів вищих на-
вчальних закладів за спеціальністю „Перек-лад” (англ. мова). Харків: 
ХНУРЕ, 2007. — 276 с.

• Черноватий Л.М., Карабан В. І., Набокова І. Ю., Ребрій О. В., Фролова І. Є., 
Ковальчук Н. М. Практична граматика англійської мови з вправами: 
Базовий курс (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) 
:Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти та серед-
ніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англ. мови. — Ві-
нниця: Нова книга, 2007. — 248 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Подміногін В.О., Кальниченко О. А., 
В. Д. Радчук. О. М. Фінкель — забутий теоретик українського пере-
кладознавства. Зб. наук. праць — Вінниця: Нова книга, 2007. — 440 c. 
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• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ковальчук Н. М., Ярощук І. П., Ганіче-
ва Т. В., Кукуєва Н. О. Практичний курс англійської мови: Підручник 
для студентів 4 курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціаль-
ності та спеціальність “Переклад”). (Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України). — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 608 с.

• Черноватий Л. М., Карабан В. І., Кальниченко О. А. та ін. (усього 8 осіб) 
Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу. біографічно-біблі-
ографічний та мистецький нарис. — Вінниця: Нова книга, 2009. — 
445 с.
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ПЕРЕДМОВА ДО ХРЕСТОМАТІЇ

Задля чого вивчати історію перекладацької думки? 
1) Перша й найочевидніша роль історії перекладацької думки полягає в 

ознайомленні новачків з перекладознавством через його історію, адже те-
орія перекладу — це та ж історія перекладознавства, але очищена від ви-
явів суб’єктивного чинника та систематизована на об’єктивних засадах, а 
історія перекладознавства — це персоніфікована та драматизована теорія 
перекладу, в якій кожне наукове поняття та теоретичне положення міс-
тить етикетку, де вказані особи, дати та конкретні обставини, пов’язані з 
їхньою появою в науці. Історія перекладацької думки — найкращий спосіб 
ґрунтовно та глибоко ознайомити неофітів з предметом перекладознав-
ства, з ідеями щодо об’єкту його дослідження, з методами та концепціями, 
що складають підвалини його інструментарію. Тим більше, що студент 
та аспірант повинні мати серйозні знання того спадку, який надихає по-
точну дослідницьку діяльність. І як вказував В. І. Вернадський, «необхідно 
час від часу переробляти історію науки, знов історично занурюватися в 
минувшину, тому що завдяки розвою сучасного знання в минулому на-
буває вагомості одне та втрачає інше. Кожне покоління науковців шукає 
і знаходить в історії науки відбиття наукових течій свого часу. Рухаючись 
уперед, наука не лише створює нове, але й неминуче переоцінює попере-
днє, пережите»1. На підтримку цієї думки наведемо ще й слова знаного по-
пуляризатора науки Айзека Азімова: «Наука набуває реального значення, 
коли її розглядають не як абстрактну даність, а як наслідок діяльності усіх 
поколінь — і теперішнього, і тих, кого вже нема. Жодне наукове судження, 
жодне спостереження, жодна ідея не існують самі по собі. Всяка думка є 
результатом зусиль, які хтось доклав, і, доки не дізнаєтесь, хто ця людина 
була, в якій країні вона працювала, що вона вважала за істину, а що за хиб-
ну думку, доки не дізнаєтеся всього цього, то не зможете по-справжньому 
зрозуміти ту чи іншу тезу чи факт, ту чи іншу ідею»2.

Історія перекладу може зосереджуватися на практиці або ж на теорії. 
Історія практики перекладу розглядає: що перекладалося, хто перекла-

1 Вернадский В.И. Из истории идей / В.И. Вернадский // Русская мысль. — 1912. — № 10. — С. 123–138. 
2 Asimov, Isaac. Adding A Dimension : Essays on the History of Science / Isaac Asimov. — N.Y.: Doubleday & 
Company, 1964. — 202p.
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дав, з яких мов, за яких обставин, у якому культурному та суспільно-по-
літичному контексті. Історія теорії перекладу (тобто, історія перекладоз-
навства) вивчає: що казали перекладачі про своє мистецтво, як в різні 
часи оцінювались переклади, які рекомендації робилися перекладачами, 
як навчали перекладу, або яким чином думки про переклад пов’язані з ін-
шими поглядами на літературу, мистецтво того часу3. Останнім часом на-
була поширення й думка австралійського перекладознавця Ентоні Пима4 
стосовно того, що історія перекладу має зосереджуватися радше на пере-
кладачах, аніж на текстах, має звертатися до соціального контексту. Істо-
рики перекладу стали потому стверджувати й те, що інші види діяльності, 
які, або асоціюються з перекладом (такі як редагування, друк, видання), 
або з перекладачами (їхньою позицією, фінансами, іншими видами про-
фесійної діяльності тощо), мають також обговорюватися при написанні 
історії перекладу5.

Слід вказати також на можливість, навіть необхідність, кількох різно-
видностей історії перекладу з огляду на їхнього адресата: 1) орієнтованої 
на широкий загал (навчальні підручники та посібники для студентської 
аудиторії та культурно-просвітницькі науково-популярні твори з історії 
перекладу для широких кіл), що зберігала б найцінніші набуття попере-
дніх генерацій перекладознавців, а з іншого боку, слід визнати потребу 
в монографічних історіях перекладу/ перекладознавства/ переклада-
чів, орієнтованих на фахівця, де потребується новизна підходів, їх ори-
гінальність та суб’єктивність. А втім, як саме представляти результати 
досліджень з історії перекладу майбутнім перекладачам, «яким цей веле-
тенський корпус знань може видатися складним, неприступним і, навіть, 
нерелевантним»6, все ще досі дуже мало обговорювалося. 

2) По-друге, історичні знання з предмету мають бути невіддільною час-
тиною освіти науковця, підмурком для практика-перекладознавця, аби 
той міг набувати знань у своїй галузі науки. Саме ці знання мають суттєво 
відрізняти науковця від не-науковця. Науковець має знати походження 
методів, які він використовує, та їхні обмеження, «бо для сучасного ро-

3 Woodsworth J. History of Translation / J. Woodsworth // Routledge Encyclopedia of Translation Studies.– 
London; New York: Routledge, 1998. — P. 100–105.
4 Pym A. Method in Translation History / Pym A. — Manchester : St. Jerome Publishing, 1998.
5 St. André J. History / J. St. André // Routledge Encyclopedia of Translation Studies. — [Baker, Mona (ed.)]. — 
[2nd edition]. — London & New York : Routledge, 2008. — P. 133-137. (с.134)
6 Woodsworth, Judith. Teaching the History of Translation/ Judith Woodsworth // C.Dollerup; V.Appel (eds.). 
Teaching Translation and Interpreting 3: New Horizons. Papers from the Third Language International 
Conference. — Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 1996. — P. 9–18. (с.9).
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зуміння наукової дисципліни важливим є занурення в минувшість»7. Іс-
торія перекладознавства демонструє, що дослідження перекладу розви-
ваються шляхом запозичення час від часу моделей з інших дисциплін, 
моделей, які покликані сприяти новим способам розгляду перекладу8. 
Першим поштовхом до сучасних досліджень з перекладу, приміром, стало 
використання при вивченні перекладу концепцій мовознавства. Іншими 
галузями знань, чиї моделі були використані, стали теорії систем, соціо-
лінгвістика, теорія дискурсу та культурологія; прикладами конкретніших 
або вужчих концепцій є розроблена Андре Лефевром концепція перепи-
сування9, яка включає до свого складу переклад як предмет дослідження, 
та використання постколоніальної теорії, як засобу дослідження певних 
перекладацьких ситуацій.

Інакше кажучи, наявність у перекладознавстві бази у вигляді історич-
них знань є корисною для зрілості дисципліни. Історичні знання здатні 
зекономити час та зусилля і можуть продемонструвати, що суворе до-
тримання якоїсь даної системи поглядів може привести до грубої помил-
ки та що прийняття теорії з посиланням на авторитет може, фактично, 
стати гальмом на шляху розвитку дисципліни.

3) По-третє, історичні знання це — засіб оцінки нових гіпотез. Історі-
ографія, яка дає науковцю можливість погляду на відстані та під новим 
кутом, дозволить йому відокремити істотні досягнення в межах дисци-
пліни від недостатньо підкріплених теорій та від необґрунтованих твер-
джень. Знання історії дисципліни здатне утримати перекладознавця від 
догматичності в теорії перекладу і сприятиме прийняттю різноманітних 
точок зору. Отже, історія перекладознавства — це «терапевтична дисци-
пліна».

За останні 35 років завдяки дескриптивному дослідженню перекладу 
накопичено велику кількість даних, які демонструють, що явища пере-
кладу, якщо їх розглянути під кутом історії, ставлять під сумнів біль-
шість теоретико-прескриптивних моделей перекладу, які створювали-
ся заради навчальних інструкцій у цій царині, а часом і йдуть в розріз з 
ними. Адже в галузі склалася така ситуація, що викладачі не вчать якими 
переклади є чи були в минулому, а якими вони мають за нинішніх часів 

7 Там само. — С. 12
8 Tymoczko, Maria. Trajectories of Research in Translation Studies / Maria Tymoczko // Meta. — 2005. — 
v.50,  #4. — P. 1082-1097.
9 Lefevere, André. Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame / André Lefevere/ — London: 
Routledge, 1992. — 185 p.
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бути, відбиваючи внесок в прийняті підходи домінантних (комерційних, 
урядових тощо) впливів сучасної (Західної, глобальної) культури.

4) Історичні знання також здатні сприяти єдності нашої комплексної 
дисципліни. Сама історія перекладацької думки на тлі зростання спеці-
алізації перекладознавчих досліджень служить інтегруючим чинником. 
Як стверджував Л.Д’юльст «Історія фактично єдиний засіб, за допомогою 
якого перекладознавство може досягти певної міри зв’язності шляхом 
демонстрації того, як різні традиції думки та діяльності по суті є подібни-
ми чи взаємопов’язаними, шляхом поєднання минулого з сучасним»10.

Якщо оглянутися на дослідження перекладу за минулі п’ятдесят ро-
ків, то підходи, що часом характеризувалися як протилежні, можуть бути 
розглянуті не як полярні, а як такі, що у спробі визначення перекладу 
доповнюють один одного, підступаючи до спільного завдання з різних 
боків. Так, у ранніх дослідженнях перекладу науковці зосереджувалися 
на мовних аспектах перекладу, вивчаючи його природу відносно мови та 
мовознавства. Саме тому вони розглядали мовну асиметрію та анізомор-
фізм (втрати та набутки при перекладі з однієї мови іншою) між мовними 
системами; специфіку значення, що обумовлена мовою, як чинник пере-
кладу; характер комунікації загалом та його відношення до обмежень пе-
рекладу тощо. Аналогічним чином літературознавчі підходи до перекла-
ду склали іншу групу спроб дати визначення перекладу, сконцентрував-
шись на характеристиках, що стосуються питань художньої літератури, 
та на питаннях, що виникали у зв’язку з перекладом складних та великих 
текстів, а також їхніми інтертекстами та контекстами. Отже, в межах цьо-
го підходу досліджувалися питання: як переклади творяться та визнача-
ються характером літератури; до яких практик перекладачі звертаються 
при передачі текстів різних типів, жанрів, художньої форми; як тексти 
співвідносяться з літературною традицією; як тексти співвідносяться із 
своїми контекстами. Ще одна група науковців прагнула визначити пере-
клад, зосередившись на вивченні аспектів перекладу, пов’язаних з куль-
турою. Незабаром стало зрозумілим, що явище перекладу неможливо 
визначити лише в поняттях мови чи типу тексту, а необхідно зважати та-
кож і на культуру. Такі підходи не можна повністю відділити ні від лінг-
вістичного, ні від літературознавчого підходів, бо мова є центральною 
для розбудови всякої культури, а література, у свою чергу, вкорінена і в 

10 D’hulst, Lieven Enseigner la traductologie: pour qui et à quelles fins? / Lieven D’hulst // Meta — 1994. — 
v.39, #1. —  P. 8–14.
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мову, і в культуру. Cпроби продемонструвати та визначити те, як пере-
клад включається в найширшу структуру культури та як обумовлюєть-
ся нею, породили групу підходів до перекладу, що стали відомі як теорії 
систем (systems theory), поворот до культури (cultural turn) і, нещодавно, 
поворот до питань влади (power turn)11. Так само й найбільш «спеціалі-
зовані» підходи до перекладу добре підходять до цієї групи, включаючи 
дослідження на теми «переклад та стать» (гендерні дослідження пере-
кладу) та «переклад в постколоніальному контексті». Нерідко в деяких 
працях з нашої дисципліни аспект, що спрямований на визначення пере-
кладу, загороджується приписною упаковкою результатів, що зазвичай 
глибинно пов’язано з педагогічною орієнтацію дослідників. Проте, як 
пише Марія Тимочко, «якщо ми менше будемо розглядати такі дослід-
ницькі школи як протилежні, а більше як такі, що беруть участь у русі до 
істини через дискусії про природу перекладу; менше як такі, що притри-
муються щодо перекладу антагоністичних позицій, а більшою мірою як 
союзників у загальній справі у спробах визначення перекладу, тим стане 
легше зрозуміти історію вивчення перекладу, а також визначити місце 
різних сучасних наукових шкіл, що походять від цих ранніх зусиль»12. Ре-
зультатом цього, зрозуміло, є те, що назвали “an interdisciplinary” (між-
дисциплінарний підхід)13.

5) Історичні знання ведуть, так би мовити, якщо скористатися висловом 
Пола Гарвіна14, «до стриманості» в перекладознавчій теорії: історія перекла-
дацької думки має служити захистом проти непомірних тверджень з точки 
зору новизни, оригінальності, визначного наукового досягнення, револю-
ційного перевороту в наших (пере)відкриттях, і таким чином, вести до менш 
полемічного різновиду наукового дискурсу. Теоретики перекладу мають 
прийняти загальну справедливість часто цитованого висловлювання Ґете: 
«Усяка розумна думка вже приходила комусь в голову, треба лише поста-
ратися ще раз до неї прийти», адже основні факти про природу перекладу 
давно вже визнавалися нашими попередниками і велике завдання, що за-
лишається, це заново відкрити їх, в нашому власному світлі розуміння речей 

11 Hermans, Theo. Translation in Systems. Descriptive and Systemic Approaches Explained. / Theo 
Hermans. — Manchester: St. Jerome Publishing, 1999. — 144 p.
12 Tymoczko, Maria. Trajectories of Research in Translation Studies / Maria Tymoczko // Meta. — 2005. — 
v.50,  #4. — P. 1082-1097.
13 Snell-Hornby, Mary. Translation Studies: An Integrated Approach / Mary Snell-Hornby. — Amsterdam & 
Philadelphia: John Benjamins, 1988. —  163 p.
14 Koerner E. F. K. Essays in the history of linguistics/ E. F. K. Koerner. — Amsterdam & Philadelphia: John 
Benjamins, 2004. — 271 p.(c. 11)
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та під кутом сьогоднішніх завдань та поглядів. Для прикладу того, як слова 
автора з іншої культури, що давно пішов від нас, можуть підтвердити нову 
гіпотезу, давайте розглянемо наступний приклад.

Перекладознавці здавна цікавляться таким явищем як «лакуна», «безек-
вівалентна лексика», «реалія», «екзотична лексика» тощо, що позначають 
семантичну прогалину чи лексичний пробіл, тобто відсутність у носія ці-
льової мови можливості висловити окремим словом чи словосполученням 
поняття, яке лексично зафіксоване в мові джерельній. Явище, протилежне 
поняттю «лакуни», а саме коли йдеться про відсутність аналога не в цільо-
вій мові, а в мові джерельній, одначе лише нещодавно привернуло увагу до-
слідників. У контексті дослідження законів перекладу фінська дослідниця 
Соня Тіркконен-Кондіт 2002 року висунула «гіпотезу про унікальні мовні 
одиниці» (unique items hypothesis), у якій стверджується, що ха рактерні для 
цільової мови елементи, які не мають відповідників у дже рельній мові, ма-
тимуть тенденцію у перекладених текстах бути недопредставленими, по-
рівняно з наявністю цих елементів у паралель них неперекладних текстах, 
тобто текстах тієї ж самої тематичної та жанрової належності, які відразу 
створила цільова мова, оскільки уні кальні елементи, за словами дослідниці, 
«не напрошуються з легкістю як відповідники у перекладі»15.

Проте першим до цього явища, вочевидь, привернув увагу великий 
український перекладач Микола Лукаш у доповіді «Прогресивна захід-
ноєвропейська література в перекладах на українську мову»16, з якою він 
виступив на республіканській нараді перекладачів у Києві 16–18 лютого 
1956 року, за тиждень до виступу Микити Хрущова на ХХ з’їзді КПРС з 
викриттям злочинів сталінізму. (Опублікована Борисом Черняковим за 
стенограмами). Лукаш не просто при вертає увагу до цього явища, але й 
наводить перелік преферентних за собів висловлювання, широко прита-
манних українській мові, хоч їх майже не побачиш у наших перекладах у 
зв’язку з мовною асиметрією. Бо, на слушну думку корифея українського 
перекладу, перекладацький жаргон характеризується не так тим, що в 
цьому жаргоні є, як тим, чого в перекладах немає. «Там немає низки слів, 

15 Tirkkonen-Condit, Sonja. Translationese — a myth or an empirical fact? A study into the linguistic 
identifiability of translated language/ Sonja Tirkkonen-Condit // Target.  — 2002. — 14 (2). — P. 207–220.
(c. 177–8).
16 Микола. Прогресивна західноєвропейська  література в  перекладах  на  українську  мову 
(співдоповідь Миколи Лукаша на спілці письменників України у 1956 р.) / Микола Лукаш // Протей: 
перекладацький альманах. Випуск 2. — Х.: Видавництво НУА, 2009. — С. 560–594. 
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зворотів, характерних для української мови»17. Цей перелік відсутніх у 
перекладах зворотів та слів, що його він отримав у результаті порівняль-
ного аналізу понад сотні перекладів, має надзвичайно важливе приклад-
не значення, і, на нашу думку, кожен майбутній перекладач українською 
мовою має з ним бути ознайомлений. Лукаш писав, що в перекладах ви 
не побачите такого слова, як «аж», або такої форми — «поперескакува-
ли», «порозсідалися»; бояться у нас вживати і здрібнілих форм імен, щоб 
не було сюсюкання; немає таких виразів «страшнючий», «бруднющий» (а 
буде «невимовно страшний», «диявольськи брудний»); у перекладах не-
достатньо вжива ються характерні для української мови еліпси, а також 
такі притаманні українській мові слова, як присвійні прикметники (бать-
ків, материн тощо); в перекладах забувають про можливість вираження 
обставини способу дії «подвійними дієсловами» («музика тужить-грає»); 
ніколи не зустрінеш у перекладі «на обличчі у нього», а тільки «на його 
облич чі»; рідко зустрінеш такі слова, як «догрався», «дожартувався». А як 
ми відповідаємо ствердженням на запитання співрозмовника? Перекла-
дачі знають тільки слово «так», а краще «Ти ходив у театр»? — «Ходив». 
Тобто часто у перекладах не вживається типове у таких ви падках повто-
рення, і тому «не відчуваєш живої розмовної мови, її інтонацій»18. 

Одним словом, у перекладах немає всього багатства сино німіки, бе-
реться тільки те, що лежить на поверхні, а треба використову вати всі ба-
гатства народної мови, треба при перекладі спиратися на мовну тради-
цію, але не обмежуватися нею. Саме ці принципи Микола Лукаш і проніс 
через усю власну творчість. Саме цих принципів і слід навчати майбут-
ніх перекладачів. А якщо до того ж на заняттях експлі цитно привертати 
увагу студентів до зазначених «унікальних одиниць», що зазвичай недо-
представлені в перекладах, то ми тим самим заохоти мо майбутніх пере-
кладачів їх вживати. 

Отже, історія перекладацької думки (перекладознавства) потрібна 
нам не лише для того, щоб через історію познайомити з нашою дисци-
пліною новачків, і не лише, як частина освіти науковця та засіб оцінки 
нових гіпотез, але й забезпечує єдність нашій комплексній дисципліні та 
служить захистом проти непомірних тверджень з точки зору новизни та 
оригінальності, і таким чином, веде до толерантності. Ознайомившись 
до ладу з досягненнями наших вітчизняних та зарубіжних попередників, 

17 Там само. — С.. 582
18 Там само. — С. 580
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ми могли б зекономити час та зусилля у нашій загальній справі: спробах 
краще зрозуміти явище перекладу. До того ж, діахронічний розгляд пе-
рекладацької діяльності дозволяє зняти низку завдань, які вважаються 
важливими при синхронічному розгляді (на кшталт того, як варто пере-
кладати вірші: віршами чи прозою). 

Українська перекладацька традиція бере свій початок більш ніж ти-
сячу років тому — ще в Х сторіччі, коли було запроваджено на Русі хрис-
тиянство(988). «Починався наш переклад, за словами Ілька Корунця, 
«масштабно, з розмахом, на державному рівні, про що засвідчив наш 
літопис, ведений першим великим письменником, істориком Нестором, 
який записав під 1037 роком: «Ярослав собра писци многи і перекладаше 
на словінськоє письмо»»19. Тобто, в найдавнішому східнослов’янському 
літописі «Повість времяних літ» його легендарний автор Нестор-літопи-
сець пише, що київський великий князь Ярослав Мудрий зібрав у 1047 
році в новозбудованому Софійському соборі багато перекладачів (пис-
ців), які перекладали [з греки]на старослов’янську мову20. 

У своєму історичному розвитку літературна мова на Україні пройшла 
кілька досить виразно відмежованих періодів: давня доба охоплює Х — 
ХІІІ ст., середня — ХІV — XVIII ст. і нова XIX — XX ст. й ці досить карди-
нальні зміни в типі літературної мови на межах періодів зумовлені зміна-
ми в політичній і культурній історії України21. 

Що стосується періодизації української літератури, то в традиційній 
періодизації Сергія Єфремова вона також поділялася на три стадії. Од-
кидаючи естетичний принцип як абсолютно неприйнятний для історії 
української літератури, Сергій Єфремов натомість провідною думкою в 
своїх нарисах кладе принцип громадського слугування письменства на-
родові, визвольну ідею в найширшому розумінні — ту мірка, що, «беручи 
на увагу й загально- естетичні вимагання», міряє він нею «факти й по-
дії українського письменства на протязі його довгої історіїI»22, яка в роз-
витку літератури приймає вигляд трьох провідних думок: (1) «елемент 

19 Корунець, Ілько. Біля витоків українського перекладознавства / І. Корунець // Всесвіт, 2008. 1-2. 
С.188 — 194.
20 див, напр., Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). / Корунець І. В. — 
Вінниця : Нова книга, 2000; Москаленко М. Н. Тисячоліття: Переклад у державі слова / М. Н. Моска-
ленко // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. — К. : Дніпро, 1995. — С. 5-38.
21 Шевельов, Юрій Літературна мова. / Ю. Шевельов // В. Кубійлвич (ред.).  Енциклопедія 
українознавства– II. Том 4. Париж, Нью-Йорк: Молоде життя, 1954–1989. — С. 1361–1363.
22 Єфремов Сергій. Історія українського письменства: В 2 т./ С.Єфремов — Київ –Ляйпціг, 1924. — Т. 
1. — С. 22.
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свободи» для людини, невпинна визвольна течія; (2) визвольно-наці-
ональна ідея; та (3) поступова течія народності в змісті і формі. Інтер-
претуючи ці засадничі тези, С. Єфремов бачить такими три головні етапи 
українського письменства: 1) доба національно-державної самостійнос-
ті: до кінця XIV віку; 2) доба національно-державної залежності: від кінця 
XIV до кінця XVIII віку; 3) доба національного відродження: від Котлярев-
ського до 20-х років XX віку.23 Періодизація української перекладацької 
традиції приблизно співпадає з етапами історії літературної мови та лі-
тератури. У даному огляді мова йде лише про останній період — літера-
туру нової доби. 

Григорій Кочур (1908–1994), визначний український перекладач та іс-
торик перекладу, знакова фігура для всієї національної культури, зазна-
чав, що “ми погано знаємо своє перекладацьке “господарство” i не докла-
даємо особливих зусиль, щоб його пізнати краще. Адже високий рівень 
мистецтва перекладу, позначений іменами Рильського, Бажана, Лука-
ша, — це наслідок роботи не лише їх самих, не тільки їх сучасників, … не 
одного покоління. Це тільки вершина розвитку перекладацької справи в 
українській літературі. Кожен сучасний перекладач, та й не тільки пере-
кладач, … повинен знати й нашу перекладацьку традицію, історію роз-
витку українського перекладу”24. Задля систематизації фактів з історії 
українського перекладу та їхнього аналізу за змістовими параметрами 
Г. Кочур пропонує періодизацію розвитку перекладацького мистецтва в 
Україні25. Щодо т. зв. дожовтневого перекладу Кочур вважає потрібним 
виокремити три етапи: 1) початкового періоду, коли “незначний розви-
ток тодішньої літературної мови та міцний вплив стилістики Котлярев-
ського штовхали тодішніх перекладачів на шлях травестування” (напр., 
П. Гулак, Є. Гребінка)26; 2) періоду, коли поступово запанував переклад, 
заснований на фольклорних пісенних засадах, зукраїнізований переклад 
(С. Руданський)27; 3) третій етап, що поставив український переклад на 
загальноєвропейський рівень ( П. Куліш, П. Ніщинський, М. Старицький, 
І. Франко, Б. Грінченко, П. Грабовський, Леся Українка та група перекла-
дачів навколо неї)28.

23  Там само. — С.22– 24.
24 Кочур Г. П. На перекладацькі теми / Г. П. Кочур // Дніпро. — 1965. — № 6. — С.128–136. — с.132.
25 Кочур Г. П. Здобутки і перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. — 1968. — № 1. — С.92–97.
26 Там само. — С.92
27 Там само. — С.92
28 Там само. — С.93
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Стратегії перекладу, що мають справу з такими двома основними за-
вданнями як вибір джерельних текстів для перекладу та розробка методу 
перекладів цих текстів, неодмінно виникають як реакція на внутрішню 
ситуацію в культурі й обумовлюються цілою низкою чинників: не лише 
культурних, але й політичних та економічних29. Тому, аби краще зрозумі-
ти суть та значення підйому перекладацтва в Україні в період творення 
української держави 1917—20, та пізніше у 1920-і за політики україніза-
ції, що принесла поширення української літературної мови на всі сфери 
життя і всі жанри літератури, слід розглянути на якому тлі з’явилися ці 
непересічні праці. Що робить справу українського перекладу ХІХ ст. від-
мінною від перекладацьких традицій її сусідів (росіян, поляків, угорців)? 
По-перше, це тривала політика заборон та обмежень вживання україн-
ської мови, що її проводила влада Російської імперії, що мало своїм на-
слідком зросійщення українських міст та містечок та зведення українців 
до селянської нації, а української мови — «до мови хатнього вжитку».30 

29 Venuti L. Strategies of Translation / L. Venuti // Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Еd. M. 
Baker. — L.; N.Y.: Routledge, 1998. — P. 240–244. — С.249.
30 Ще 1627 р.за наказом Московського патріарха Філарета звелено було книги українського друку 
зібрати і спалити; у 1672 р. указом польської влади заборонено тримати в себе вдома відкрито чи 
таємно українську книгу; у 1720 р. цар Петро І видав указ «В Киево-Печерской и Черниговской ти-
пографиях вновь книг никаких не печатать... старые книги справливать прежде печати, дабы... осо-
бливого наречия в оных не было»; в результаті протягом XVIII ст. на території Російської імперії, 
практично, всі школи були переведені на російську мову навчання (з 1763 р. за указом Катерини II 
заборонено викладати українською мовою і в Києво-Могилянській академії,); внаслідок дії царсь-
ких указів 1721, 1727, 1728, 1735, 1766, 1772 років, що стосувалися цензурування мови українських 
друків, русифікації освіти та почасти бажання певних прошарків козацької старшини й вищого пра-
вославного духовенства ствердити своє становище в Російській Імперії, в обставинах занепаду стилю 
барокко й секуляризації культурного життя твори, писані літературною мовою XVII ст., перестають 
появлятися друком, а літературною мовою України під російською окупацією в другій пол. XVIII ст., 
фактично, стає російська мова (пізні козацькі хроніки, Сковорода, Капніст, «Історія Русов»); секрет-
ний циркуляр від 18 липня 1863 року російського міністра внутрішніх справ Петра Валуєва «Про кни-
ги, що видаються для народу малоросійською говіркою» забороняв друкувати українською мовою 
релігійну літературу та шкільні підручники, оскільки, на його переконання, «никакого особенного 
малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонаро-
дием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши», відтак, циркуляр 
цей приписував цензорам дозволяти до друку українською мовою тільки художні твори; Емським 
указом російського царя Александра ІІ від 1876 року заборонялося а) ввіз «каких бы то ни было 
книг, издаваемых за границею на малорусском наречии», б) друк «каких бы то ни было оригиналь-
ных произведений или переводов, за исключением исторических памятников, но с тем, чтобы и эти 
последние, если принадлежат к устной народной словесности (каковы песни, сказки, пословицы), 
издаваемы были без отступления от общерусской орфографии (т. е. не печатались так называемой 
«кулишовкою»)»; хіба що «можно было бы разрешить к печатанию на малорусском наречии, кроме 
исторических памятников, и произведений изящной словесности, но с тем, чтобы соблюдалась в них 
общерусская орфография, и чтобы разрешение давалось не иначе, как по рассмотрении рукописей 
Главным управлением по делам печати» та в) накладалася заборона на «всякие на том же наречии 
сценические представления, тексты к нотам и публичные чтения»; а по міністерству освіти наказу-
валося: а) «не допускать в первоначальных училищах. преподавания каких бы то ни было предметов 
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Між іншим, і в Австрійській імперії Габсбургів (після компромісної уго-
ди 1867 року — Австро-Угорської імперії) становище української мови 
також було непевним. По-друге, читачі перекладів українською мовою 
складали вузький прошарок національної інтелігенції.. «Творчість хар-
ківських романтиків майже не доходила до «імянитих панів» і не могла 
найти споживача серед «неїмущих старців», — ті, чиє «соціяльне замов-
лення» вона задовольняла, належали якраз до середніх верств — до се-
редніх і дрібних панків та урядовців з університет ською, здебільшого, 
освітою», — писав П. Филипович у розвідці «Соціальне обличчя укра-
їнського читача 30–40 р. XIX ст.»31. Ця верства в масі своїй була багато-
мовною, мінімум, двомовною Отже, переклад виконував не тільки й не 
стільки інформаційну функцію (потенційні читачі могли ознайомитися з 
певним твором у перекладах мовами метрополій — російською, німець-
кою, польською, а то й безпосередньо в оригіналі), як, насамперед, функ-
цію націєтворчу32. По-третє, сфера перекладу практично обмежувалася 
художньою літературою і художній переклад відіграв вирішальну роль 
у формуванні самосвідомості українців. Хоча в 1876 році Емським нака-
зом було взагалі заборонено переклад українською мовою. Ось що з цьо-
го приводу, наприклад, писав Ралів у статті «Лев Толстой в українських 
перекладах»33. «Український народ… довго перебував у лабетах царату, 
який глушив кожний подих української культури і всякими засобами на-
магався знищити саме ім’я України, забороняв робити переклади укра-
їнською мовою художніх творів (Указ 1876). Тому українцям доводилося 

на малорусском наречи»; б) очистити бібліотеки від українських книжок; та в) «обратить серьезное 
внимание на личный состав преподавателей в учебных округах Харьковском, Киевском и Одесском, 
потребовав от попечителей сих округов именного списка преподавателей с отметкою о благонадеж-
ности каждого по отношению к украинофильским тенденциям и отмеченных неблагонадежными 
или сомнительными перевести в великорусские губернии, заменив уроженцами этих последних»; 
«то вже був дійсний цензурний терор, який побільшувався ще раз-у-раз додатковими поясненнями та 
роспорядженнями про заборону чи то дитячих книжок, хоч і белетристичного змісту, чи то оповідань 
минулого України, чи то окремих слів і виразів, що здавалися сепаратистичними» (Міятовський), так, 
у 1892 р. російський уряд наказує цензорам суворо стежити за тим, щоб не допустити українських 
літературних перекладів з російської мови; після періоду терпимості та поблажливості після 1905 
року у 1914 році з початком І Світової війни надійшла нова сувора заборона на українську мову, яка 
також поширювалася на окуповану Росією територію Галичини. 
31 Филипович П. Соціяльне обличчя  українського читача  30–40 р.р. XIX в. / П.Филипович // Життя і 
революція.- 1930.- No 6.- С. 136-153.
32 Стріха М. Український художній переклад: Між літературою і націє творенням. /М.Стріха. — Київ: 
Факт, 2006.
33 Ралів М. Лев Толстой в українських перекладах / М. Ралів // За¬писки Одес. наук, при УАН т-ва. — 
[Одеса] : Вид. Одес. наук, при У АН т-ва, 1929. — Секція іст.-філол. № 2 / за ред. В. Лазурського та М. 
Слабченка. — С. 24-34. — С.24.
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часом робити не так переклади, як перекази, аби обійти цензуру й ховати 
навіть ім’я перекладених авторів, — так, на приклад, Б. Грінченко пере-
робив оповідання Льва Толстого „Кавказский Пленник» в оповідання 
„Чорноморці у неволі.» І все ж український художній переклад попри всі 
заборони і переслідування був свідомою програмою опору, утверджую-
чи «ідею можливості прямих культурних зв’язків між українцями й іно-
земцями, а відтак — й ідею культурної та політичної рівності українців 
з іншими європейськими народами», причому ця його ознака прослідко-
вується від початку ХІХ ст.. продовж усієї радянської доби. Поява укра-
їнською мовою окремих знакових творів світового письменства повинна 
була підкреслити повновартісність української мови34. 

По-четверте, саме через переклад формувалася українська лексика на 
теренах, де вона не могла сформуватися в інший спосіб (через відсутність 
україномовних вищих верств, армії, адміністрації, науки, церкви тощо), 
як і просто загальнонормативна на сьогодні лексика.35

У пожовтневому періоді (статтю “Всесвіт” приурочив до 50-річчя жов-
тневих подій 1917 р.) Григорій Кочур виокремлює, означивши часові 
межі досить умовно, три стадії36: 1) перші 15 пореволюційних років (тоб-
то, до 1933 р.) — “період великого піднесення й активізації перекладаць-
кої діяльності” (при цьому виділяє перекладацьку діяльність М. Зерова, 
М. Рильського, В. Підмогильного, В. Самійленка, П. Филиповича, М. Драй-
Хмари, Д. Загула, І. Кулика, М. Калиновича, П. Тичини, М. Бажана, сходо-
знавця П. Ріттера), видання вперше багатотомних зібрань творів пере-
кладних авторів (Мопассана, Франса, Лондона, Золя тощо) та розвитку 
теорії перекладу (М. Зеров, С. Родзевич, П. Филипович); 2) 7-8 років перед 
війною та перші повоєнні роки (тобто, включно 1953-1954 рр.) — період 
спаду перекладацької активності та нерідко перекладу з мови-посеред-
ника, хоча при цьому і названо здобутки (переклади з Шекспіра та Бай-
рона Ю. Корецького та хрестоматія О. Білецького «Антична література»); 
3) період активізації перекладацької діяльності та поява перекладів, на 
яких можуть повчитися й автори оригінальних творів (“Декамерон” М. 
Лукаша та “Одіссея” Бориса Тена), а також “пожвавлення критичної дум-
ки довколо питань перекладу” (О. Кундзіч) з середини 1950-х.37.

34 Стріха М. Український художній переклад: Між літературою і націє творенням. /М.Стріха. — Київ: 
Факт, 2006.
35 Там само
36 Кочур Г. П. Здобутки і перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. — 1968. — № 1. — С.92–97. — С.95–97.
37 Там само. — С.96.
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Говорячи про роль українського перекладацтва, Роксолана Зорівчак 
справедливо зазначає, що оскільки українська мова та література — 
основні чинники формування нації за відсутності держави — не мали 
нормальних умов для розвитку, то перекладна література в культурно-
му житті українців відігравала надзвичайно велику роль як засіб роз-
витку української мови та збагачення її поетики; а в ІІ половині ХХ ст. в 
Україні склалася така ситуація, коли «джерело мовлення літературної 
мови перенеслося з оригінальної літератури на перекладну»38. Якщо 
Григорій Кочур запропонував періодизацію української перекладаць-
кої традиції, то Тарас Шмігер39 висунув періодизацію історії української 
теорії перекладу ХХ ст., виокремлюючи тут чотири періоди розвитку: 
1) критично-теоретичний період (від Івана Франка та початку ХХ ст. до 
Першої світової війни), що характеризується пошуком підмурків теорії 
перекладу, її термінологічної системи та методів аналізу ще в межах лі-
тературознавства; 2) період становлення перекладознавства як науко-
вої та навчальної дисципліни в Україні (кінець 1910-х — початок 1940-х 
рр.), що атестується систематизацією знань в галузі та створенням тео-
рій перекладу, коли національне відродження 1920-х років надихало на 
вивчення історико-соціологічних аспектів перекладу; 3) період станов-
лення українського перекладознавства у всесоюзному контексті (від 
кінця 1940-х до початку 1970-х рр.), коли науковий перекладознавчий 
дискурс зосереджувався на буквалізмі та загальних методологічних за-
садах; 4) період перетворення перекладознавства на міждисциплінар-
ну галузь знань ( від середини 1970-х дотепер), що відзначається роз-
ширенням тематики ти методів перекладознавчого аналізу у зв’язку із 
застосуванням досягнень психолінгвістики, соціолінгвістики, культу-
рології тощо. Наша практика перекладу та наші теоретичні погляди на 
переклад обумовлюються тими задачами, які ми прагнемо вирішити. 
Це означає, що різні завдання породжують різні теоретичні побудови. 
Не менш вагомим є те, що стикаючись із теоріями попередніх часів, ми 
маємо себе питати, а які саме конкретні справи ці теорії мали вирішува-
ти, а не визбирувати якусь недиференційовану множину універсальних 
відповідей на всі випадки життя. Характеризуючи 1920-і роки в Україні, 
Григорій Кочур, як вже згадувалося, писав, що «перші п’ятнадцять по-

38 Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні і буття нації // Записки перекладацької майстерні. 
2000 — 2001. — Львів: ЛНУ, 2001. — С. 9 — 17. — С. 12
39 Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т.Шмігер. — Київ : Смолоскип, 
2009.–342 с.
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революційних років були періодом великого піднесення й активізації 
перекладацької діяльності», коли «поруч із практикою розвивалася й 
теорія перекладу», коли «в досить численних статтях та рецензіях, на-
самперед М.Зерова, а також С.Родзевича, П.Филиповича було постав-
лено багато актуальних проблем перекладання»40. Важливі суспіль-
но-політичні події того часу (національне пробудження та українські 
незалежні уряди 1917-1920 рр., громадянська війна, українізація — ко-
ренізація 1923–27 і її поступове припинення, сталінські репресії та Го-
лодомор), як і визначні події науково-культурного життя (утворення 
Академії Наук України у 1918 році, запровадження української мови та 
українознавства в школах, а потім знищення національних закладів та 
національної інтелігенції) не могли не вплинути на долю українського 
перекладознавства. Перекладознавча думка часів «розстріляного від-
родження» для сучасного дослідника є надзвичайно актуальною, адже 
у 1920-і роки перекладознавці в Україні нерідко розглядали переклад 
в поняттях дуже близьких до тих, що лише нещодавно стали обгово-
рюватися в західному перекладознавстві, бо національне відродження 
тих років надихало на вивчення історико-соціологічних аспектів пере-
кладу, зокрема питань сприйняття перекладів читачами та зміни ме-
тодів перекладу (А.Ніковський, П.Тиховський, В.Чапля, Л.Арасимович, 
П.Филипович, В.Лазурський), дослідженню самих читачів перекладу 
(Я.Айзеншток, О.Білецький, П.Филипович), значення перекладної літе-
ратури для цільової культури (М.Зеров, А.Шамрай), питань ідеології та 
перекладу (І.Кулик). Ось які сміливі, хай і не завжди безперечні, дум-
ки, наприклад, висловлював Іван Кулик у передмові до власної «Анто-
логії американської поезії, 1855–1925»: «Приймаючи певним чином, 
згідно з нашим світоглядом, оригінали, ми в про цесі перекладу мимо-
волі підкреслювали ті чи инші ідеологічні моменти в них, не навмис-
но й обдумано, а радше таким чином, як відчували їх. Бо перекладач, 
приналежний до иншої кла сової категорії, мабуть, підкреслив би инші 
сто рони й властивості оригіналу, ніж ми. Крім того, були в нас часом 
і навмисні спроби пристосувати переклади до розуміння й при ймання 
їх тією авдиторією, що для неї призна чено книжку. Ми мали на увазі, 
що переклада ємо для українською читача, до того ще для сучасного, ра-
дянського. Це змушувало нас свідомо вносити деякі зміни в переклади 
порівняно з ори гіналами. Не можна писати цілком однаково для аме-

40 Кочур Г. П. Здобутки і перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. — 1968. — № 1. — С.92–97. — С.94.
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риканського й українського читача, бо читачі ці мають різну психоло-
гію й різний нахил до приймання художніх творів, породжені перева-
жанням різних економічних систем і впливом різних, протилежних, по-
літичних чинників та суспільного ладу. Недурно ж іще Дідро казав, що 
«хто вміє зразково передати сцену з Шекспіра, не має, жодної інтонації, 
щоб продекла мувати сцену з Расіна» й що «в кожнім творі»... є два різні 
сенси, хоч би вони й були передані однаковими знаками», «…один сенс 
у Лондоні, инший — у Парижі». Так само вірші американ ських поетів, 
точно перекладені, мали б один сенс у Нью-Йорку й инший у Харкові. Не 
можна також перекладати цілком однаково той самий твір у різні епо-
хи. Бо зміна доби історичного розвитку внесла чимало змін у ха рактер 
мови, сенс окремих виразів, як знову ж таки і в нахил до приймання й 
відчування мистецьких творів»41.

Ще в самій першій розлогій рецензії на український переклад «Гергарт 
Гауптман в українських перекладах», що була опублікована в 14 числі «Кни-
гаря» (жовтень, 1918) Павлом Богацьким (1883–1962), відомим літерату-
рознавцем та редактором передвоєнної «Української хати», а тоді столич-
ним отаманом і отаманом Коша Охорони Республіки, її автор вимагав, що 
від видавництв слід правити «подвійну роботу: видати самий твір й подати 
тут же широкий і докладний критичний розгляд твору… бо то є хоч ріжна, 
але спільна праця… Инакше у суспільности невисокої художньої культури 
станеться так, що одні з найбільш прекрасних творів, хоча б, наприклад, Га-
уптмана, вкупі з тим твори складні та глибокі, зостануться незрозумілими. 
В нас так воно і є з кращими творами своїх рідних письменників, так і буде 
з перекладами творів європейських авторів — вони не звернуть потрібної 
уваги, або стануть порожньою, не серйозною, поверховою лектурою — 
шкаралупою без свого зерна»42 (Богацький, 1918). І політика видавців пе-
рекладів практично завжди була такою: кожна перекладна книжка супро-
воджувалася розлогою вступною статею, в якій нерідно й розглядалися й 
питання перекладу. 

Нова епоха породила перегляд спадку української літератури та перепи-
сування її історії. Важливе значення для появи теорії перекладу мали пра-
ці з історії літератури, що розглядали переклад як важливу й норматив-
ну частину літературної системи. Прийнято вважати, що вперше увагу до 

41 Кулик І. Сучасна поезія Північної Америки: [Передмова]/ І. Кулик // Кулик І.Ю. Антологія 
американської поезії 1855-1925. — [Харків]: ДВУ, 1928. — С. 9-38. — С.37.
42 Богацький П. Гергарт Гауптман в украінських перекладах/ П.Богацький // Книгарь. — 1918. — Чис. 
14. — Колонки 821-832.
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питання ролі перекладу в історії літератури привернув Едмон Карі, який 
проголосив, що “зазвичай, створенню самостійної літератури передує пе-
реклад, який є великою сповитухою літератур»43, і що лише нещодавно пе-
рекладознавці та літературознавці зрозуміли вагу вивчення перекладів як 
частини історії літератури. “Не бачу, як можуть наукові зусилля з описання 
літературної полісистеми та пояснення механізмів її дії … належним чи-
ном прогресувати, якщо не зважати на перекладну літературу”, стверджує, 
скажімо, «батько» полісистемного підходу до перекладу І. Івен-Зогар44. На-
віть більше, саме вивчення перекладу щодо літератури розкриває справ-
жню історію контактів та впливів, що і є літературною історією, і як на-
голошував Андре Лефевр, “показуючи велетенську роль, яку відіграли пе-
реклади у розвитку літератури, можна навіть говорити про “літературну 
поліглосію” як основу всієї європейської літератури, починаючи з Середніх 
віків, і всієї неєвропейської, починаючи з ХІХ ст.”45.Однак ще в 1920-х рр. 
М. Зеров у підручнику “Нове українське письменство” 46 вперше розглядав 
переклад “як повноцінний складник національної літератури”47. На слуш-
ну думку Т. Шмігера48, поштовхом до включення питань про місце пере-
кладу як явища в українській літературі, ймовірно, стало спостереження 
Андрія Ніковського49 про ті віхи в зміні тем та сюжетів української літера-
тури, у яких відбувалося наближення до світового письменства: від тра-
вестії (І. Котляревського та „котляревщини” першої третини ХІХ сторіччя) 
через переклади (Гомер, Біблія, трагедії Шекспіра, Гете, Шиллер, Софокл) 
до оригінальних творів на всесвітні теми (скажімо, драматичні поеми Лесі 
Українки «Кассандра» (1907), «У катакомбах»( 1905), «Руфін і Присцілла» 
(1908), чи «Камінний господар» (1912), в якому, наприклад, письменниця 
пропонує оригінальні трактування образу Дон-Жуана та подачу конфлік-
ту між особистою свободою й відповідальністю та конформізмом). 

43 Cary E. La traduction dans le monde moderne / E. Cary.– Geneva: George & Cie, 1956. — с. 126
44 Even-Zohar I. The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem / I. Even-Zohar // 
Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies; ed.: James S Holmes, Josе Lambert, 
Raymond van den Broeck. — Leuven: Acco, 1978. — P. 117–127., с. 118–119.
45 Lefevere, A. Mother Courage’s Cucumbers: Text, System, and Refraction in a Theory of Literature / A. 
Lefevere // Modern Language Studies. — 1982. — Vol. 12, # 4. — P. 3–20. ]
46 Зеров М. К. Нове українське письменство / М. К. Зеров // Зеров М. К. Українське письменство / упо-
ряд. М. Сулима; післямова М. Москаленка. — К.: Основи, 2002. — С. 5–104.
47 Шмігер Т. Перекладознавчий доробок Миколи Зерова / Т. Шмігер // Вісник Львів. ун-ту. Серія 
іноземні мови. — 2005. — Вип. 12. — С. 289–296
48 Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т.Шмігер. — Київ : Смолоскип, 
2009.–342 с. — С.62.
49 [Ніковський А.] «Дон-Жуан» в українській літературі // Рада. -1913. — № 7. — Підп. : Ан. Василько
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Крім розгляду перекладу як невід’ємної складової національної літе-
ратури та його функції в націєтворенні М.Зеровим, варті згадки й дея-
кі інші ідеї українських дослідників перекладу вказаного періоду: щодо 
функцій мови та типів перекладу (В.Державин), ролі біблійних перекла-
дів у розбудові нації (М.Сагарда), а також перші та дослідження перекла-
ду газетних текстів (О.Фінкель) тощо. 

Останнім часом увагу перекладознавців стали пригортати явища, 
які через небезперечну вимогу обов’язкової наявності у цільового тек-
сту (перекладу) тексту джерельного, донедавна були вилучені з їхньо-
го предмету дослідження: це псевдо-переклади та тексти, що ніколи не 
мали відповідних джерельних текстів; тексти, чиї джерельні тексти ніко-
ли не існували як незалежні, а лише послужили основою для перекладів; 
тексти, для яких виявилося складно встановити лінійні відношення між 
джерельним та цільовим текстами50. Ще одним явищем, на яке донедав-
на перекладознавці звертали надто мало уваги й історія якого є суціль-
ною «білою плямою», залишається явище само-перекладу, або авто пе-
рекладу, що позначає процес перекладання автором власного твору, або 
результат такої дії, і притаманне, зокрема, таким авторам як Г.Квітка-
Основяненко, П.Куліш, Леся Українка, Й. Бродський, В. Набоков, С. Бек-
кет, Дж. Джойс, В. Биков, В. Коротич, Ч. Айтматов, С. Гейм, Е. Тріоле та 
багатьом іншим, і веде свою історію, принаймні, від Йосифа Флавія, який 
«Історію Іудейських війн» спершу написав рідною арамейською, а потім 
переклав грекою. Прикметно, що першим в світі зацікавленість у пробле-
мі само-перекладу виявив молодий викладач (пізніше професор) Харків-
ського інституту народної освіти Олександр Фінкель у 1928 році у статті 
«Г. Ф. Квітка — перекладач власних творів», у якій він стверджує, що ігно-
рування цієї проблеми не є правомірним і що думка, що «жодної різниці 
поміж автором-перекладачем та перекладачем звичайним взагалі нема» 
є спрощенням питання. «Єдиної, загальнообов’язкової норми перекладу 
нема… ці норми хитаються — залежно від загальних літературних погля-
дів певної доби…Нема жодного об’єктивного критерію, щоб відрізняти 
переклад од художньої переробки, нема об’єктивного критерію, щоб ви-
значити якісні градації, і те, що іноді видають за такий критерій, є зви-
чайно викладом особистого смаку рецензента, і ані об’єктивності, ані ка-

50  Santoyo, J.-C. Blank Spaces in the History of Translation // Charting the future of translation history: 
current discourses and methodology / G. L. Bastin  and P. F. Bandia (eds.). —  Ottawa: University of Ottawa 
Press, 2006. — P. 11 — 43.
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тегоричності це не має. Завдяки усім цим умовам — хоч і маловтішним, 
але реально-існуючим — авторське розв’язання проблеми перекладу 
несподівано набуває особливо гострого інтересу та значення. …Для нас 
безперечною є теза, що найкращим знавцем морфології та функції твору 
є його автор: високе мистецтво завжди є свідоме, і тільки школярі тво-
рять сліпо, гадаючи, що неуцтво можна компен сувати благими намірами. 
Але в цьому разі найкращим перекладачем пови нен бути сам автор: бо 
хто краще його знає, де саме треба зробити наголос, що саме домінує у 
творі по всіх його частинах.»51 . Зауважимо, однак, що майже у всіх пра-
цях про автопереклад з боку самоперекладача відзначаються сміливіші 
зміни, аніж ті, що їх дозволяють собі звичайні перекладачі. Коли ці зміни 
носять систематичний характер, то вони служать могутніми показника-
ми дії перекладацьких норм, дослідження яких стало однією з основних 
тем перекладознавства початку ХХІ ст. І справді, якщо важко виокремити 
конкретний чинник, що став причиною змін у тексті автоперекладу, то 
при розгляді групи письменників, чию двомовність можливо пояснити 
соціокультурними обставинами, зазвичай вимальовується певна модель 
чи система. Тому проблему автоперекладу слід розглядати не як перифе-
рійну для перекладознавства, а як центральну, тим більше, що усвідом-
лення погляду на культуру як механізм, що саморегулюється, призво-
дить нас до висновку про невипадковість появи текстів, які обумовлені 
взаємодією двох культур у одній творчій свідомості, в літературах різних 
народів у ті чи інші періоди їхнього розвитку. 

У 1920-х рр. відбувається становлення української перекладознавчої 
думки як наукової та навчальної дисципліни в Україні, що охоплює іс-
торію, теорію, критику та дидактику перекладу в рамках української на-
укової школи52. “Доброю познакою на майбутнє є те, що поряд з практич-
ною роботою в галузі перекладної поезії у нас з’являється і теоретичне 
зацікавлення її проблемами. Маємо на увазі три статті: В. М. Державина 
— «Проблема віршованого перекладу», Юрія Савченка — «Почин» («Плу-
жанин», 1927, 9-10, стор. 44-50, 63-71) та Гр. Майфета «З уваг до теорії 

51 Фінкель О. М. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко — перекладач власних творів // Квітка-Основ’яненко: Зб. на  
150-річчя народження. — Х., 1929. — С.107–132. Див. також: Фінкель О. М. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко — 
перекладач власних творів // Протей: Перекладацький альманах. — Х. , Вид-во НУА, 2006. — Вип. 1. — 
С. 400–38. — С. 400–01
52 Шмігер Т. В.. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя: ключові проблеми та 
періодизація: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.16 “перекладознавство” / КНУ імені Тара-
са Шевченка / Т. B. Шмігер. — К., 2008. — 20 с.
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перекладу» («Критика», 1928, кн. 3, стор. 84-93). Сюди ж треба прилучити 
і деякі з рецензій, що так чи інакше порушують теоретичні питання (В. М. 
Державина — на книгоспілчанський вибір Пушкіна, О. Бургардта та П. І. 
Тиховського — на Улезка і т. ін.).”, — писав Микола Зеров у статті «У спра-
ві віршованого перекладу»53 (1928) , яка також стала важливим внеском 
в теорію віршованого, і не тільки, перекладу. «З погляду сьогоднішнього 
дня можна стверджувати, що біля витоків українського теоретичного пе-
рекладознавства стояли найперше І. Кулик, М. Зеров з його реалістични-
ми поглядами й вимогами до поетичного перекладу та Г. Майфет і, безпе-
речно, найбільш фаховий та найактивніший критик прозових і поетич-
них перекладів того часу В. Державин»54, — стверджує сьогодні патріарх 
сучасного перекладознавства Ілько Корунець. У, по суті, першій праці з 
теорії перекладу в Україні «Проблема віршованого перекладу» Володи-
мир Державин за півстоліття до Катаріни Райсс створює класифікацію 
перекладу, пов’язуючи її з функціями мови: «Людська мова виконує од-
норазово (але, в кожному окремому випадкові, в ріжній мірі) три функції: 
комунікативну (повідомляльну), пізнавальну та художню, що далеко не 
в однаковій мірі піддаются перекладу. …Виходить, існує три типа пере-
кладів : переклад — виклад, переклад-транскрипція (зокрема не вжи-
вається) та переклад — стилізація, при чому тільки останній є в тій чи 
іншій мірі художнім.»55 Там же Державин називає й функції художнього 
перекладу: «Переклади художніх творів робляться взагалі з метою: 1) 
щоб озна йомити нарід із змістом чужої літератури ; сюди зараховується, 
наприклад, безліч белетристичних перекладів, що з’являються щороку 
на книжному ринкові і не претендують, звичайно, ні на яку художність 
; 2) для роз витку та збагачення власної літературної мови; у такому ви-
падкові, зміст перекладеного твору стає за об’єкт літературного насліду-
вання і, так би мовити, приводом до здійснення художніх можливостей, 
що криються в рідній мові; це дуже поважний та цінний в культурному 
відношенні рід літературної та язикової творчости, та це, власне кажучи, 
вже не переклад, бо в ньому художній бік оригіналу не відтворюється, 
а навпаки, систематично заміняється іншим, принципово ріжним; 3) ху-

53 Зеров М. У справі віршованого перекладу/М.Зеров// Життя й революція., 1928. — Кн. IX. — С. 133-146. — 
С.133.
54 Корунець, Ілько. Біля витоків українського перекладознавства / І. Корунець // Всесвіт, 2008. 1-2. 
С.188 — 194.
55 Державін В. Проблема віршованого перекладу / В.Державін // Плужанин. — 1927. — № 9/10. — С. 
44-51. — 44-45.
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дожній переклад у вузькому розумінні цього слова, переклад-стилізація, 
зустрічається порівнююче рідко і вимагає, як від перекладача, так і від 
читача високого рівня літературної та язикової культури; за те він на-
магається передати саме художнє (а не ідейне чи психологічне) зна чіння 
оригіналу і всієї звязаної з останнім літературної епохи: а це завдання 
варто праці. Віршований переклад, що орієнтується по самому своєму за-
вданню на художній бік твору, нічим іншим як стилізацією і бути не може 
: в противному випадкові, він перестане бути перекладом може оцінюва-
тися тільки як самостійний поетичний твір.»56 Ця праця розпочала цікаву 
дискусію про поетичний переклад, у якій прийняли участь Микола Зеров, 
Григорій Майфет, Олександр Фінкель та ленінградець Андрій Федоров. 
У рецензії на збірку статей про переклад Корнія Чуковського та Андрія 
Федорова «Искусство перевода» Микола Зеров писав: «Перекладна ро-
бота приймає той чи інший вигляд, в залежності від основного стиліс-
тичного настановлення перекладача: так перекладач може архаїзувати і 
модернізувати оригінал; може, шукаючи для нього найприродніших від-
повідностей у своїй мові зайти так далеко, що надасть йому зовсім інший 
національний кольорит; може навпаки, додержуючи специфічних рис чу-
жої мови, варваризувати переклад як із погляду словника, так і з погляду 
синтакси. Говорячи про переклади «з установкою на чужомовність» та 
«з установкою на мову свійську», А. Федоров посилається па статтю В. 
Державина у Плужанині (1927, ч. 9) та на його класифікацію перекладів 
(переклади аналогічні та омологічні.»57 

Важливими в теоретичному плані були й міркування про об’єкт дослі-
дження перекладознавців професора Одеського інституту народної осві-
ти Сергія Дложевського, знаного археолога та знавця греки, який у до-
повіді «П. І. Ніщинський як перекладач з античних мов» від 23-го травня 
1928 р. говорив, що «науковій підхід до художнього перекладу полягає 
не в установленні тотожностей з оригіналом, а в установленні природи 
порушень та ухилень від оригіналу, порушень, що виникають в наслідок 
різниць у мові, різниць у культурі, різниць в суб’єктивному перцептуван-
ні оригіналу перекладачем.»58 А за словами майбутнього академіка Олек-

56 Там само. –С.47.
57 Зеров М.К. [Рецензія] // Зеров М.К. Українське письменство / Упоряд. М. Сулима, Післям. М. Мо-
скаленка. — К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. — С. 765-767. — Рец. на кн.: Чуковский К., 
Федоров А. Искусство перевода. — Ленинград: Academia, 1930. — 236 с.
58 Дложевський С.С. П.І. Ніщинський, як перекладач з античних мов // Вісник Одес. комісії 
краєзнавства при УАН. — Одеса: Вид. Одес. комісії краєзнавства при УАН, 1929. — Ч. 4/5: Секція 
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сандра Білецького, питання перекладу з іноземних мов на українську в 
цей час «мали значення як у літературному, так і у суспільному житті»59. 

Велику увагу тоді приділяли в Україні й питанням політики перекладу 
(С.Петлюра, О. Ходзіцький, О. Білецький, Є. Старинкевич, В.Державин та 
інші). Ще у 1918 році Симон Петлюра писав: «Те, що з’являється на на-
шому книж ному ринкові з обсягу перекладної літера тури взагалі, не має 
системи. Видається те, що випадково постачається редакціям на ших ви-
давництв або по замовленнях, в яких теж часто-густо ніякої ні системи, 
ні прог раму не помітно, або з власної іниціятиви перекладчиків. Такий 
стан річей неможна визнати бажаним і відповідаючим інтересам спра-
ви. І, здається нам, наші молоді універси тети українські — Київський 
та Кам’янецький, а також Академія наук та Українське Нау кове товари-
ство повинні виявити тут певну іниціятиву та прикласти й рук своїх біля 
справи перекладної наукової літератури. Вони повинні подбати про те, 
щоб на укра їнській мові з’явились кращі наукові твори світової літерату-
ри, так бажані і потрібні нам для збагачення та зміцнення нашої культу-
ри національної. Видання належного реєстру чи списку книжок з ріжних 
галузів людського знання, на всіх мовах, уложеного авторитетними фа-
ховцями, скріпленого маркою наукових інституцій, — було би у великій 
до помозі приватним видавничим товариствам та окремим видавцям і 
внесло би в справу видання перекладної наукової літератури певну сис-
тему і послідовність»60. 

Створення справді сучасної теорії перекладу неможливе без попере-
днього створення його історії, а найкращим шляхом для цього є дослі-
дження національних традицій розвитку перекладу та перекладацької 
думки. Саме у 1920-х роках історія перекладу виокремилася як складова 
перекладознавчих студій61 і саме особливо чисельними тоді були дослі-
дження з історії перекладу. Родоначальником історії українського пе-
рекладу можна вважати М.Зерова, який в своїх історико-літературних 
працях «детально висвітлював перекладацьку діяльність класиків укра-
їнської літератури, робив спроби періодизації українського перекла-
ду — з таким блиском та ґрунтовністю, як ніхто з істориків української 

соціяльно-історична. — С. 30-31.
59 Белецкий А. Переводная литература на Украине // Красное слово. — 1929. — № 2. — С. 87-96.
60 Петлюра С. Про перекладну соціялистичну літературу: (З приводу виданнів „Знаття — то сила”) // 
Книгарь. — 1918. — Чис. 15. — Колонки 885-888.
61 Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т.Шмігер. — Київ : Смолоскип, 
2009.–342 с. — С.72.
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літератури до чи після нього»62. І це справедливо, адже однією з основних 
проблем створення історії перекладу, як і будь-якої іншої спеціальної іс-
торії, є проблема структурування подій минулого63, а історична сутність 
перекладу найперше помітна у послідовності різних його методів у меж-
ах єдиної культури64. У Westöstlicher Diwan (“Західно-східному дивані”) 
(1819), точніше у примітках до цієї збірки поезій, Ґете розрізняє три ме-
тоди перекладу поезії, що існували в практиці німецьких перекладачів у 
три різні періоди65. Ці історичні відмінності базувалися на рівні відповід-
ності перекладу чужомовному текстові. А оскільки кожен з перекладачів, 
яких згадував Ґете, вважав свій переклад точним, то з його нотаток ви-
пливало, що зміна методу перекладу відбиває зміни стандартів точності. 
І справді, те, що вважається точним переклад в один період, може пізніше 
взагалі не вважатися за переклад, а радще за адаптацію, чи повну пере-
робку іномовного тексту66. 

За словами Миколи Зерова, «наприкінці XVIII стол. визначилися всі 
характерні риси нової літературної доби: 1) русифікація вищих верств 
української суспільности, в наслідок якої продуцентом української лі-
тератури і споживачем її стали середні верстви — дрібне поміщицтво, 
провінціяльне чиновництво та духовенство; 2) занепад давнішої літера-
турної мови, слов’яно-української, занепад, що, з одного боку, одкривав 
певний простір для мови російської, а, з другого, підказував бажання ви-
користати народне просторіччя, очистивши його фонетичне та удоско-
наливши стилістично; 3) деяка несміливість літературного почину, що, 
спинившися вибором на живій народній розмові, не наважився проте 
розірвати з традицією, обмежився «підлим стилем» і бурлескною фор-
мою, єдиними, де народня мова допускалася тогочасними теоріями, і 4) 
безперечний вплив російської культури, що з середини XVIII в. все ви-

62 Коптилов В., Кочур Г. Пятьдесят лет украинского перевода (Краткий исторический очерк) / Коп-
тилов В., Кочур Г. // Григорій Кочур. Література та переклад. Т.І. — Київ : Смолоскип, 2008. — С.127–
141.  — С. 134.
63 Кальниченко О. Григорій Кочур та історія української перекладацької традиції: питання періодизації 
/ О. А. Кальниченко, Подміногін В. О. // Творчість Григорія Кочура у контексті української культури 
XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : Мат-ли IV Міжнар. наук. конф. 15–17 листопада 
2008 p. : тези доп. — Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. — С. 98–105. — С.99.
64 Venuti, L. Translation, History, Narrative / Lawrence Venuti // Meta. — 2005. — №3. — С. 800–816.- 
С.801.
65 Й. В. Переводы / Й. В. Гете // Западно-восточный диван / Й. В. Гете; изд. подгот. И. С. Брагинский, А. 
В. Михайлов — М.: Наука, 1988. — С. 324–329.
66 Зеров М.К. Нове українське письменство // Зеров М.К. Українське письменство / Упоряд. М. Сулима, 
Післям. М. Москаленка. — К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. — С. 5-104.
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разніше починає одбиватися на українськім житті й творчості»67. На при-
кладі бурлескної «Енеїди» І. Котляревського Микола Зеров встановлює 
ознаки травестії: а) відсутність будь-якого специфічного національного 
елементу джерельного тексту (відсутність чогось римського, у випадку з 
«Енеїдою»); б) просторічною говіркою, що протистоїть піднесеній манері 
героїчного першотвору з відповілно відібраною губо ватою мовою (на-
вмисне простацьким стилем, вульгаризмами тощо); в) етнографічним 
реалізмом українського побуту68. Розглядаючи переклад як повноцінний 
складник національної літератури, М.Зеров виділяє в розвитку україн-
ського поетичного стилю, по суті, три стадії: травестії, травестії-перекла-
ду (переспіву) та власне перекладу69 . 

Фіксація змін в методах перекладу — перша ознака історичного під-
ходу до цього явища і його відзначає ще раніше Григорій Іваниця. Коли у 
тяжкому 1920 році Микола Зеров випустив збірку своїх перекладів з Го-
рація, Вергілія, Овідія, Марціала, Катулла та Проперція («Антологія рим-
ської поезії»), то Г. Іваниця опублікував рецензію, в якій наголошував на 
зміні в стратегії перекладу античної поезії : “Замість недавнього рабсько-
го відношення до тексту первотвору з’являється відношення вільніше, 
але свідоміше. Перекладчик дбає про те, щоби передати не слово і речен-
ня, а поняття в прозі, поетичний образ в поезії. В зв’язку з цим вводить-
ся момент модернізації, що виявляється у висловах, термінах, почасти 
зовнішніх формах тощо.” «Це доповнюється уважним відношенням до 
форми. В перекладах найдено і гекзаметр, і елегійний дистих, і сапфі[ч]
ну строфу й інші розміри. Секрет їхньої структури добре знайомий пере-
кладачеві, і він вміло переносить ці розміри на українських ґрунт. Але не 
забувається і психологія сучасного читача, і вводиться момент модерні-
зації. В деяких віршах влучно вжито риму»70.

Два чіткі періоди в історії української перекладацької традиції виді-
ляє, досліджуючи українські переклади Адама Міцкевича, Павло Тихо-
вський (1866–1938), науковий співробітник Харківської науково-дослід-
ної кафедри історії української культури: 1) «давніші перекладачі (напр, 

67 Там само. — С. 28–35.
68 Шмігер Т. Перекладознавчий доробок Миколи Зерова // Вісник Львів. ун-ту. Серія іноземні мови. — 
2005. — Вип. 12. — С. 289-296
69  Іваниця Г. [Рецензія] // Голос друку. — 1921. — Кн. 1. — С. 187-188. — Рец. на кн.: Зеров М. Антологія 
римської поезії. — Київ: Друкар, 1920. — 64 с.
70 Іваниця Г. [Рецензія] // Голос друку. — 1921. — Кн. 1. — С. 187-188. — Рец. на кн.: Зеров М. Антологія 
римської поезії. — Київ: Друкар, 1920. — 64 с.
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Куліш, Навроцький), щоб засвоїти романтичні твори Міцкевича україн-
ській поезії, нераз вносили в них український колорит (в побуті, іменах), 
а часом і переробляли їх».(«Разом з тим по формі це — переклади вільні 
(по розміру віршу, по римі) і бувають {по кількості віршів в даному творі) 
далеко більшими від оригіналу», «однак вони добре витримують роман-
тичний настрій поезії Міцкевича») та 2) «ближчі до оригіналу і далеко 
точніші нові переклади (Старицький, Франко й инші)». («Тепер на Міц-
кевича дивляться вже як на класика, як на великого поета. Тепер зверта-
ють увагу і на його особисту лірику».)71.

Ролі біблійних перекладів у розбудові нації присвятив свої роз-
відки Микола Сагарда (1870–1942?), нещодавно професор Санкт-
Петербурзької духовної академії по кафедрі патрістики та перекладача 
(1870–1942?), які були опубліковані у 1919 році у «Книгарі», критико-
бібліографічному місячнику, який видавався з вересня 1917 до березня 
1920 в Києві за редакції Василя Короліва-Старого (1917. ч. 1 — 1919, ч. 
18) та Миколи Зерова (1919, ч. 19 — 1920, ч. 31), і був закритий більшови-
ками із встановленням радянської влади. Ось слова Миколи Сагарди про 
роль перекладу святого Письма в історії народу: «Якщо видання україн-
ського перекладу Св. Письма може мати такі величезні наслідки для мо-
рального і взагалі духовного добробуту українського народу, то з цього 
погляду ця справа має вже й велике культурне значення, коли культур-
ність брати в її дійсному розумінні. Отже видання українського перекла-
ду Св. Письма повинно вважатися за великий культурний здобуток, якщо 
дивитись на нього й без огляду на церковний вплив цієї справи. Досить 
пригадати, яке значення мав для розквіту слов’янської культури взагалі, 
слов’янської мови, слов’янської свідомості переклад Біблії на слов’янську 
мову слов’янськими учителями Кирилом і Мефодієм на самому початку 
історичного життя слов’янщини, тоді, коли інші європейські нації (напр., 
німці та романські народи) щей й не сподівалися мати Св. Письмо на 
своїй рідні мові. Переклад Біблії на німецьку мову, зроблений Лютером, 
починає собою нову добу в історії національної самосвідомости німець-
кого народу. Взагалі до цього часу і у інших народів (чехів, поляків) з 
пробудженням національної свідомости стояв в тісному зв’язку й потяг 
до перекладу Св. Письма на рідну мову, бо цей переклад один може дати 

71 Тиховський П. Адам Міцкевич в українських перекладах / П. Тиховський // Наук. зб. Харків, наук.-
дослідчої катедри історії Ук-раїни. — X. : Кооп. Вид-во «Рух», 1924. — [Вип.] 1 : Пам’яти акад. М. Сум-
цова. — С. 99-105.
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ясне поняття про розвиток і багатство тієї чи іншої мови; і народ, що має 
на своїй рідній мові Св. Письмо, може бути певен в тому, що вона уже не 
загине. Про тісний зв’язок перекладу Св. Письма на народну мову з на-
ціонально-культурним рухом свідчить і історія українського перекладу 
Св. Письма. В ній повинно зазначити два моменти, які стоять окремо й 
незалежно один од одного принаймні з зовнішнього погляду. Перше на-
ціональне одродження наше було в XVI на початку XVII в., друге — в по-
ловині XIX в. і знов виникло на початку XX в.»72

Продовженням розвитку концепції історії перекладу в Україні Мико-
ли Зерова стала розлога передмова до антології українських перекладів 
Пушкіна «А.Пушкін. Вибрані твори» 1927 р. (друге видання — 1930 р.) 
Павла Филиповича, професора Київського університету (1917-35), у якій 
на матеріалі численних перекладів цього російського поета розглядають-
ся зміни в методах українського перекладу, в рецепції читача, в мовних 
засобах перекладу73. (Цікавими як з методологічної, так і з фактичної то-
чок зору для сучасного дослідника стали й дослідження П.Филиповичем 
«соціяльного обличчя українського читача 30-40 років XIX століття», зо-
крема списків передплат ників збірки перекладів А.Метлинського74). На 
думку П.Филиповича, «Полтава» у перекладі Гребінки «цікава для нас, як 
яскраве свідчення того, що перекладач може відтворювати чужий зра-
зок лише в межах, даних йому сучасним розвитком літературної мови та 
стилістичними тради ціями попередніх літературних шкіл»75 . Як довів 
М.Зеров, пише Филипович, «Гребінчин переклад «Пол тави» продовжує 
традицію «Перелицьованої Енеїди» з її навмисне простацьким стилем, 
вульґаризмами, удаваною наївністю і т. ін.76, причому «Гребінка йшов за 
традицією «Енеїди» мимо своїх уподобань, несвідомо, — йшов тому, що 
іншого розробле ного стилю для поеми тоді ще не було в українському 
письменстві»77, — робить висновок Филипович, спираючись на листу-
вання Гребінки. Ще одним висновком Филиповича стало те, що «само-

72 Сагарда М. Переклади Св. Письма на українську мову в XVI-XVII вв. // Книгарь. — 1919. — Чис. 20. — 
Колонки 1245-1258. — Кол. 1245-46.
73 Филипович П. Пушкін в українській літературі / П. Филипович // А.Пушкін. Вибрані твори. — 
Харків–Київ : Книгоспілка, 1930. — С.V — LX.
74 Филипович П. Соціальне обличчя українського читача 30–40 р. XIX ст. // Життя й революція. — 
1930. — № 4. — С. 129–145.
75 Филипович П. Пушкін в українській літературі / П. Филипович // А.Пушкін. Вибрані твори. — 
Харків–Київ : Книгоспілка, 1930. — С.V — LX. — С. VII.
76 Там само. — С. VII.
77 Там само. — С. VIIІ.
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му Гребінці та його сучасникам переклад не здавався та ким «простаць-
ким» та «зовсім недоладним»», як наступним поколінням (скажімо, Олені 
Пчілці), які вже не вважали його перекладом у справжньому сенсі цього 
слова, бо «знизивши стиль, Гребінка неминуче мусів знизити й ідеоло-
гію, бо «форму» і «зміст» не можна роз’єднати в художньому творі»78. У 
своїй «Полтаві» аристократ Пушкін «не плазував перед царатом… його 
захоплювала ідея державности, протиставленої особистим домаганням 
окремих осіб», які у Пушкіна, на відміну від Петра, «захоплені виключно 
своїми власними інтересами і пристрастями»79. Такого погордливого па-
фосу не міг засвоїти син дрібного провінціяльного панка, тому в перекла-
ді «Полтави» Гребінка замінює Пушкінську ідею державності прислуж-
ницьким вихвалюванням самодержця80. Говорячи про Шевченка, Фили-
пович вказує, що вплив на Кобзаря поезії Пушкіна виявився у вживанні 
типового для Пушкіна та його школи чотиристопового ямбу (що довів Б. 
В. Якубський) та у загальному впливі байронічної поеми (доведеного в 
працях О. Багрія та С. Родзевича)81. За словами Филиповича, «однобічне 
наслідування Шевченкової поетики, байдужість до її ямбічної частини», 
«одноманітні переспіви народньо-пісенних стереотипів» Шевченковими 
епігонами мусіли позначитись і на їхніх перекладницьких спробах82. Це 
легко помітити на перекладах Руданського, що переказав, наприклад, 
Пушкінську «Песнь о вещем Олеге» коломийковим віршем. У вільних 
«переспівах» Руданського від Пушкіна залишився лише сюжет, відомий 
з літописів; спроба Руданського лише доводить, що стереотипами народ-
ної пісні передати Пушкіна теж не можна83.

Тому наступному поколінню перекладачів (перш за все Старицькому) 
«довелось перемагати мало оброблене ще українське слово, визволяти 
його від народньо-пісенних штампів, знаходити засоби абстрагованого 
вислову»84. Відмінність перекладів пізнього Старицького від перекладів 
попередників полягала «у певнім додержанні метрів, у «куванні» нових 
слів»85. Филипович цитує Франкові слова, що в особі Старицького вже 
«говорить український інтелігент не до того фікційного українського на-

78 Там само. — С. Х.
79 Там само. — С. Х.
80 Там само. — С. Х.
81 Там само. — С. ХІІІ.
82 Там само. — С. XVI.
83 Там само. — С. XVIII.
84 Там само. — С. XХVI.
85 Там само. — С. XХVI.
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рода… але до своїх рівних інтелігентів, про свої інтелігентські погляди і 
почування»86. (Спроба Куліша ввести — за допомогою Пушкіна — в по-
езію високий стиль була, на думку Филиповича, для 80–90-их років запіз-
нілою, бо самого Пушкіна український читач цього часу сприймав прості-
ше, ніж Куліш87.) На прикладі пізніх перекладів Старицького Филипович 
окреслює загальне спрямування нових перекладників, що намагались 
уже не українізувати Пушкіна, а «можливо точно відтворити оригінал». 
У першому виданні (1927) Филипович використав переклади доби Ста-
рицького, але із другого видання вони були вилучені, бо «порушували су-
цільність книжки, що мала завданням виявити досягнення художнього 
слова»88 за нової доби, коли перекладачі (Рильський, Драй-Хмара та інші) 
продемонстрували не лише прагнення точно відтворити першоджерело, 
а й вміння. У 1920 роки, коли в українській літературі з’явилися нові іме-
на, з’являються і нові підходи до засвоєння багатств світової літерату-
ри через переклади українською мовою кращих зразків. Природно, що в 
річищі нових перекладів розвинулася й критика перекладу. Вимоги до 
критики перекладу експліцитно висловив Володимир Державин: «Осо-
бливу увагу слід було б приділити конкретній аргу ментації в рецензіях 
на перекладну поезію й белетристику, визначаючи правильність і точ-
ність перекладу; тут треба бу ло б узяти за принцип такий критерій: коли 
рецензент не за значає ніяких конкретних прикладів (ні позитивних, ні 
не гативних)— значить, він перекладу з оригіналом не зіставляв і для 
оцінки перекладу — некомпетентний»89. Багаточисельні рецензії на пе-
реклади, серед авторів яких слід виділити Андрія Ніковського, Павла Бо-
гацького, Бориса Якубського, Миколу Зерова, Павла Тиховського, Сергія 
Родзевича, Володимира Державина, Григорія Майфета, Єлизавету Ста-
ринкевич, Освальда Бургардта, Дмитра Рудика, Олександра Білецького, 
Юрія Савченка, Григорія Коваленка-Коломацького, Агапія Шамрая, Івана 
Кулика, сприяли удосконаленню аналізу перекладів, формуючи підходи 
до вирішення проблем віршованого перекладу, передачі діалектної та 
арготичної мови, архаїзмів, сленгу, звертаючи увагу на передачу пункту-
ації, власних назв, але головним чином випрацьовуючи норми перекла-
ду, зокрема відбору творів. «Вони відверто висловлювали свої критичні 

86 Там само. — С. XХVIІ.
87 Там само. — С. XLI.
88 Там само. — С. LX.
89 Державин В. До питання про сучасну літературну рецензію: Критика чи інформація? // Критика. — 
1929. — № 3. — С. 91–103. — С. 102.



36

зауваження та побажання щодо перекладів, критикували своїх колег за 
неточні й неправильні переклади і вказували шляхи подолання трудно-
щів у відтворенні поетичних і прозових творів українською мовою різни-
ми перекладачами. А критикувати перших перекладачів, що відважилися 
взятися за художній переклад, звичайно ж, було за що»90, — оцінює таким 
чином рецензії на переклади тих часів Ілько Корунець. Регулярно дру-
кували рецензії на переклади такі часописи як: «Книгарь», «Червоний 
шлях», «Критика», «Життя й революція», «Красное слово». Надзвичайно 
цікавими для сьогоднішнього дослідника є паралельні щомісячні публі-
кації протягом 1928 та 1929 рр. рецензій на новини перекладної літера-
тури (часто на одні й ті самі твори) харківця Володимира Державина у 
спеціальному літературно-критичному журналі «Критика», що почав ви-
ходити з лютого 1928 в Харкові за редакції В.Десняка, та киянина Сергія 
Родзевича у літературно-науковому місячнику «Життя й революція», що 
виходив упродовж 1925-34 у Києві. 

Теорії перекладу та практика неокласиків та інших перекладачів, ви-
дання перекладних зібрань творів та антологій, викладання Миколою 
Зеровим перекладу в Інституті мовної освіти (1930–33), публікація в 
Харкові першої монографії з перекладознавства Олександром Фінкелем 
(1929), першої на території СРСР, що в ній молодий науковець розвинув 
лінгвостилістичну концепцію перекладу, у межах якої виділив три види 
перекладу — прозовий нехудожній, прозовий художній та віршовий — 
що стало основою для досліджень часткових теорій перекладу, нарешті, 
поява самого терміну «перекладознавство» (М. Калинович, М.Зеров), оче-
видно, засвідчували те, що габітус перекладача в Україні в кінці 1920-х 
змінюється. Важливо, що створюючи університетський курс «Методика 
перекладу» на 1932/33 навчальний рік, Михайло Калинович та Микола 
Зеров структурують перекладознавство, поділяючи його на теоретичний 
аспект (методологія перекладу, історія перекладу, історія перекладацької 
думки) та практичний аспект (загальна теорія перекладу, спеціальні те-
орії перекладу з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну, та ви-
вчення кліше та стереотипних форм офіційної мови91. Показова й наступ-
на оцінка перекладацької справи в Україні сучасника тих подій літерату-
рознавця І.Каганова в рецензії на видання перекладу «Тіля Уленшпігеля» 

90 Корунець, І.. Біля витоків українського перекладознавства / І. Корунець // Всесвіт, 2008. 1-2. 
С.188 — 194. — С. 191.
91 Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т.Шмігер. — Київ : Смолоскип, 
2009. — 342 с. — С. — 15–16.
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Шарля Костера: «Величезна праця перекладу творів світової літератури 
на українську мову пере буває тепер у самому розквіті. Умови нашої видав-
ничої діяльности такі, що дозволяють внести в цю працю елементи пля-
новости. Через це ми майже не маємо перекладів, котрі б викликали нега-
тивну оцінку; так точнісінько ж — майже нема виданнів, які можна було б 
вважати за непотрібні, зайві, які повторяли б один одного і т. д. Прихильні 
одклики кри тики і потім — почесне місце на поличці книгозбірні — такі 
«ауспіції» для кожної пере кладної книги. Винятки трапляються рідко»92. 

Але з остаточним припиненням українізації в 1933 році все різко зупи-
нилося: більшість імен перекладачів та дослідників перекладу забороне-
но навіть згадувати, самих їх вислано чи знищено, їхні праці, як перекла-
ди, так і теоретичні публікації, також заборонені й вилучені з бібліотек. 
Припинення українізації, розгром українського національно-культурно-
го життя супроводжувалися намаганнями радянського уряду обмежити 
сфери вживання української літературної мови (наприклад, цілковите 
виключення її з армійського життя, з технічних жанрів тощо), а також 
зусиллями очистити її від європеїзмів, незнаних у російській мові, та 
включенням деяких суто російських слів і конструкцій, всілякими по-
тугами перетворити її на реґіональну «другу мову», тобто встановити 
ієрархію мов, як в середні віки, що в перекладі веде до збільшення бук-
валізму. Різко зменшується й кількість та якість рецензій на переклади. 
Відбуваються певні зміни в перекладацьких нормах. Наприклад, якщо 
переклади з мови-посередника вважалися в 1920-і рр.. за не дуже при-
йнятні (див., напр, рецензію Г.Майфета на переклад з французької «Де-
камерона» Бокаччо — перекладати з перекладу «значить подвоювати, 
якщо не підносити до квадрата» хиби та шорсткі місця93), то відтоді на 
тривалий час переклад з мови-посередника (виключно російської) стає 
звичним (напр., див. виступ Миколи Лукаша 1956 р. з критикою цього 
поширеного явища, особливо перекладу «Дон Кіхота» В.Козаченком та 
Є.Кротевичем94), а в суспільних науках навіть обов’язковим. 

92 Каганов І. [Рецензія] / І. Каганов // Червоний шлях. — 1929. — № 12. —  Рец. На кн. : Шарль де — Ко-
стер. Легенда пр о Ті ля Уленшпігеля. Скорочений пе¬реклад Л. Красовського за редакцією М. Йоган-
сена з передмовою В Арнаутова.—-Книга перша: „Син вугляра та син імператора», (стор. 208):книга 
друга : „Тези» (стор. 199, В — во „Український Робітник»).
93 Майфет Г. [Рецензія] / Г. Майфет // Червоний шлях. — 1930. — №2. — С.252 258. — Рец. На кн. : 
Боккаччо Дж. Декамерон / Дж. Боккаччо ; пер. Л.Пахаревського та П.Майорського ; ред. С. Родзевича 
та П.Мохора ; всуп. Ст. В.Державіна. — Х. : ДВУ, 1929. — Ч. І.  — ХХХІ, 408 с. ; Ч.ІІ. — 354 с. — С. 258.
94 Лукаш М. Прогресивна західноєвропейська  література в  перекладах  на  українську  мову 
(співдоповідь Миколи Лукаша на спілці письменників України у 1956 р.) / М.Лукаш // Протей: пере-
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Пропонуючи вітчизняному читальнику антологію публікацій на теми 
перекладу 1918-1932 рр., хотілось би зазначити, що кожне покоління, 
звертаючись неодноразово до праць мислителів минулого, навіть коли 
ці твори здаються достатньо добре відомими, намагається знайти у по-
передників те, що підтверджувало б їхні власні погляди на явище, що ви-
вчається, те, що було б співзвучне сучасності, намагається усунути неточ-
ності та перекручення в трактовці ідей робіт та шукає в них щось нове, 
що можливо випало з поля зору попередніх дослідників. Тому, шановний 
друже, ми пропонуємо досить велику вибірку з рецензій, передмов та на-
укових статей, що були опубліковані у 1918 — 1932 роках — і це ще за 
винятком праць провідних постатей української перекладацької думки 
вказаного періоду Миколи Зерова та Олександра Фінкеля у зв’язку з тим, 
що їхні перекладознавчі твори нещодавно перевидавалися — будучи 
певні того, що якщо якісь праці привернуть увагу сьогоднішніх дослід-
ників, то завтра дослідникам української перекладацької думки будуть 
цікаві інші матеріали, що не впали в око нашому сучаснику. 

Олександр Кальниченко

кладацький альманах. Випуск 2. — Х.: Видавництво НУА, 2009. — С. 560–594. 



39

ЗМІСТ

Передмова до серії Dictum Factum ................................................................3

Передмова до хрестоматії  ................................................................................9

Сагарда Микола Іванович ............................................................................... 40

Якубський Борис Васильович  ..................................................................... 79

Іваниця Григорій Микитович  ..................................................................... 88

Тиховський Павло Іванович ......................................................................... 91

Бургґардт Освальд Федорович  ................................................................ 102

Державин Володимир Миколайович  ................................................... 119

Филипович Павло Петрович  ..................................................................... 211

Гординський Ярослав  ................................................................................... 315

Майфет Григорій Йосипович  .................................................................... 334

Білецький Олександр Іванович  ............................................................... 374

Родзевич Сергій Іванович  .......................................................................... 392

Старинкевич Єлизавета Іванівна  ........................................................... 441

Рудик Дмитро Петрович  ............................................................................. 454

Дложевський Сергій Степанович  ........................................................... 478

Кулик Іван Юліанович  ........................................................................................... 481

Савченко Юрій Аркадійович  ............................................................................. 487



40

УКРАЇНСЬКА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА 
ДУМКА 1920-х — ПОЧАТКУ 1930-х 
РОКІВ

САГАРДА МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
(1870 — 1943)

Сагарда Микола Іванович (1 (13).12 1870 — 16.03.1943) — бого-
слов, історик і бібліограф. Народився в сім’ї дяка. Закінчив Переяслав-
ське духовне училище, потім Полтавську духовну семінарію (1892), а у 
1896 р. — Санкт-Петербурзьку духовну академію зі ступенем кандидата 
богослів’я. 1896–1897 був професорським стипендіатом Академії по ка-
федрі богослів’я. Маґістр богослів’я (1904, тема дисертації: «Первое со-
борное послание св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова»). Доктор 
церковної історії (1917, тема дисертації: «Святой Григорий Чудотворец, 
епископ Неокасарийский. Его жизнь, творения и богословие»). 1897–
1899 — вчитель латинської мови у Полтавському духовному училищі. З 
1899 — викладач біблейської і церковної історії у Полтавській духовній 
семінарії. З 1905 р. — доцент, потім позаштатний екстраордінарний про-
фесор Санкт-Петербурзької духовної академії по кафедрі патрістики, з 
1909 — штатний екстраординарний професор цієї кафедри. В 1917 р. об-
раний штатним ордінарним професором академии (але не був затверж-
джений в цьому званні через нестачу коштів в казні). 

1911–1914 — редактор журналу «Христианское чтение». Автор пе-
рекладу праць св. Григорія Неокесарійського (видані у Петрограді у 
1916 р.). Cпівробітничав також у газеті «Полтавские епархиальные ведо-
мости».

1918 переїхав до Полтави, потім до Києва. 1918–1919 — приват-доцент 
Київського університету. Читав лекції з історії давньої християнської лі-
тератури. У 1920–1924 рр. — викладач історії середньовічної культури 
Полтавського інституту народної освіти і завідувач Центральної наукової 
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бібліотеки м. Полтави. В 1920 був професором Вищого інституту народної 
освіти в Києві. З кінця 1920 — завідуючий та головний бібліотекар Пол-
тавської центральної наукової бібліотеки. Читав лекції з історії християн-
ства у Полтавському Українському інституті суспільних наук (з 1921 — Ін-
ститут народної освіти).

Потім повернувся до Києва. З 1919 р. співробітничав в установах УАН 
(з 1921 р. — ВУАН); член Постійної комісії для складання історично-гео-
графічного словника української землі (з 1919 р.), член Комісії для виучу-
вання візантійського письменства та його впливу на Україну (1926–1928 
рр.), вчений секретар Бібліографічної комісії (1927–1930 рр.), замісник 
голови Візантологічної комісії ВУАН. Водночас — штатний співробітник 
академічної бібліотеки в Києво-Печерській лаврі (1924–1925 рр.), завід-
увач відділу україніки (1919–1920), потім — відділу періодики Всенарод-
ної бібліотеки України (1927–1932 рр.), співредактор «Журналу бібліоте-
кознавства та бібліографії» (1927–1930 рр.)

У 1930 р. звільнений з установ ВУАН. У 1932 р. заарештований, пізніше 
звільнений. Помер у м. Києві.

В ранніх працях звертався переважно до питань богослов’я та істо-
рії церкви — «Місто Золотоноша і його святі храми» (1897); «До житія 
св. Єфрема Печерського, єпископа Переяславського» (1899); «Перше со-
борне послання св. апостола і євангеліста Івана Богослова» (1903); «Ха-
рактерні особливості в розкритті та викладі св. апостолом Іваном Бого-
словом християнського вчення» (1904) та ін. ; працював над власним 
українським перекладом Євангелія (1905–1911). У пізніших досліджен-
нях розглядав питання перекладів Біблії українською мовою — «Пе-
реклади Cвятого Письма на українську мову від XVI-XX ст.», «Поетичні 
переклади П. О. Кулішем Cвятого Письма» (обидві — 1919) та ін., про-
блеми давньорусько-візантійських літературних зв’язків — «З історії 
джерел слов’яноруської „Пчоли“. Загальний огляд походження та роз-
витку грецько-візантійських антологій» (1926). Виступав також з біблі-
ографічними оглядами українського книговидання та преси, статтями 
з питань організації бібліотечної справи в Україні, у журналі «Україна» 
давав бібліографічні огляди україніки в російських журналах. Опублі-
кував більш 30 праць біблиографічного характеру в академічних ви-
даннях.

Переклав українською мовою твори В. Гюго (роман «Людина, що смі-
ється»), Ч. Діккенса («Повість про двоє міст»).
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Богословські праці М. І. Сагарди

1. Первое соборное послание св. апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Полтава, 1903. 

2. Характерные особенности в раскрытии и изложении св. апостолом 
Иоанном Богословом христианского учения // «Христианское чте-
ние», 1904, июнь. 

3. Учение св. Иоанна Златоуста о Церкви (Церковный вестник. СПб., 
1907. №№ 46-47) 

4. Новооткрытое произведение святого Иринея Лионского «Доказа-
тельства апостольской проповеди». СПб, 1907. 

5. Древнецерковная богословская наука на греческом Востоке в пери-
од расцвета (IV–V вв.). // Христианское чтение, 1910. апрель. 

6. Вера и жизнь христианская по учению св. отцов и учителей Церкви. 
Вып. 1-4. Пг,, 1915. 

7. Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокасарийский. Его жизнь, 
творения и богословие. Пг., 1916 (переиздание — СПб, 2006). 

8. Григорий, еп. Неокесарийский. Творения / Перевод Н. Сагарда (Пг., 
1916) 

9. Взгляд на чтеца в древней Церкви (Прибавления к Церковным ве-
домостям. Пг., 1918) 

10. Лекции по патрологии. I–IV века / Под общ. и научн. ред. диакона А. 
Глущенко и А. Г. Дунаева. — М.: Издательский Совет Русской Пра-
вославной Церкви, 2004. — 796 с. — («Лекции по патрологии. I–IV 
века»). ISBN 5-94625-092-2 Оглавление 

11. Сагарда Н. И., Сагарда А. И. Полный корпус лекций по патрологии. 
СПб, 2004. Критическая рецензія.

Праці з проблем бібліотекознавства

1. Завдання бібліографії української періодики // Методологічний 
збірник. — К., 1928. — Т. 8. — С. ?. — (ВУАН. Бібліогр. комісія. Укр. 
бібілографія. Вип. 1).

2. Бібліографічна робота в наукових бібліотеках // Бібліотечний збір-
ник. — К., 1926. — Ч. 1: Праці Першої конференції наукових бібліо-
тек України. — С. ?
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3. Науково-дослідне завдання Всенародної бібліотеки України // Бі-
бліотечний збірник. — К., 1927. — Ч. 2: На науково-бібліотечному 
фронті УРСР. — С. ?

4. Обсяг поняття „періодика”. — К.: Все нар. б-ка України при Укр. АН, 
1928. — 22 с.

5. Основні проблеми українського бібліографічного репертуару // Бі-
бліотечний збірник. — К., 1927. — Ч. 3: Бібліографія на Україні. — С. ?

6. Систематичний каталог видань Всеукр. академії наук за 1930 р. — 
К., 1931. — 75 с.

7. Систематичний каталог видань Всеукр. академії наук за 1931 р. — 
К., 1932. — 40 с.

8. Систематичний каталог видань Всеукр. академії наук за 1932 р. — 
К., 1933. — 51 с.

Праці з проблем перекладу

1. Сагарда М. Переклади Св. Письма на українську мову в XVI-XVII вв. / 
М. Сагарда // Книгарь. — 1919. — Чис. 20. — Стб. 245–1258.

2. Сагарда М. Переклади Св. Письма на українську мову в XIX і XX вв. / 
М. Сагарда // Книгарь. — 1919. — Чис. 21. — Стб. 1337–1350.

3. Сагарда М. Поетичні переклади П. О. Кулішем Св. Письма / М. Сагар-
да // Книгарь. — 1919. — Чис. 23/24. — Стб. 1543–1554.

Переклади

1. Гюго В. Людина, що сміється / В. Гюго ; пер. з фр. М. Сагарди; ред. і 
стаття В. Петрова. — Х. ; К.: Книгоспілка, 1930. — 434 с.

2. Діккенс Ч. Повість про двоє міст / Ч. Діккенс ; пер. з англ. М. Са-
гарди ; вступ. ст. О. Бургардта. — Х. ; К.: Книгоспілка, 1930. — 
XVI, 248 с.

Література про М. І. Сагарду

1. Дубровина Л. А. Історія Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, 1918–1941 / Л. А. Дубровина, О. С. Онищенко. — 
К.: НБУВ, 1998. — 335 с.
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2. Коваль Т. Практик та теоретик бібліотечної справи Микола Івано-
вич Сагарда / Т. Коваль // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вер-
надського. — 2004. — Вип. 13. — С. 139–149.

3. Saharda, Mykola // Encyclopedia of Ukraine. — Toronto; Buffalo; Lon-
don, 1993. — V. IV. — P. 496/

ПЕРЕКЛАД СВ. ПИСЬМА НА УКРАЇНСЬКУ 
МОВУ В XVIXVII ВВ

Сагарда М. Переклади Св. Письма на українську мову в XVI–XVII вв. // 
Книгарь. — 1919. — Чис. 20. — Колонки 1245–1258

Сучасний стан церковного та національно-культурного життя на 
Україні, на нашу думку, повинен був би висунути на перше місце питан-
ня про видання та розповсюдження серед українського народу Св. Пись-
ма на українській мові. Звичайно, це питання треба розглядати в його 
церковному значенні. Тепер, як відомо, українська видавнича діяльність 
дуже поширилась і провадиться надзвичайно ефективно в самих різно-
манітних напрямках і по всяких галузях знання й життя, опріч релегійно-
християнського, − на великий, жаль, останню важну сторону видавничої 
справи зовсім занехаяло; а тим часом сумне моральне становище, од яко-
го не встиг ухилитись і український народ після тяжкої війни, потрібує 
вжити всіх заходів, щоб зупинити небезпечний розпад і дати народові 
міцний нерухомий моральний ґрунт, на якому можна б було розпочати 
духовне одродження народу. З цього погляду в теперішній час, як мога, 
пильніше дбати про видання релігійно-моральніх книжок у відповідно-
му масштабі і такого змісту, щоб видання задовольняли життьові запи-
тання народа й звертали б до себе його увагу. Коли українська мова, не-
залежно від того, куди прямує той чи інший уряд, незмінно й напружено 
заявляє про себе у всіх галузях життя й визначається на прапорі нашого 
національно-культурного рушення, а українські видання мають такий 
широкий збуток і доходять до душі багатьох читачів з народу, повинно 
було б негайно вжити української мови і в церковних виданнях. 
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Отже перш за все і головним чином треба було б потурбуватись про 
видання й поширення серед українського громадянства Св. Письма, пе-
рекладеного українською мовою. Біблію — книгу книг — глаголи життя 
вічного — повинно було покласти в основу всього церковного-релігійно-
го видавництва на українській мові, щоб Св. Письмо і в повному складі і в 
окремих книгах ставало здобутком мас, даючи народові духовну поживу 
на рідній мові. Церковні кола і церковні діячі якось не зрозуміли в свій 
час, що видання українською мовою можна використати для церковної 
праці: одні глянули на цю справу з політичного боку, вважаючи за недо-
зволене так далеко заходити в справі українізації, − тільки ж забули, що 
вони повинні перш за все дбати про церковні інтереси українського на-
роду; а другі топтались на місці, ніби-то ґрунтовно обмірковуючи те, що 
колись було ясне, і не хотіли розуміти, як шкодливо гаяти час тоді, коли 
життя вимагає негайного задоволення потреб. Дійшло до того, що сино-
дальне видання українського перекладу Євангелії було передруковано в 
Херсоні і Київі приватними видавництвами, а не церковними організаці-
ями. 

Якщо видання українського перекладу Св. Письма може мати такі ве-
личезні наслідки для морального і взагалі духовного добробуту україн-
ського народу, то з цього погляду ця справа має вже й велике культурне 
значення, коли культурність брати в її дійсному розумінні. Отже видан-
ня українського перекладу Св. Письма повинно вважатися за великий 
культурний здобуток, якщо дивитись на нього й без огляду на церков-
ний вплив цієї справи. Досить пригадати, яке значення мав для розквіту 
слов’янської культури взагалі, слов’янської мови, слов’янської свідомості 
переклад Біблії на слов’янську мову слов’янськими учителями Кирилом і 
Мефодієм на самому початку історичного життя слов’янщини, тоді, коли 
інші європейські нації (напр., німці та романські народи) щей й не споді-
валися мати Св. Письмо на своїй рідні мові. Переклад Біблії на німецьку 
мову, зроблений Лютером, починає собою нову добу в історії національ-
ної самосвідомости німецького народу. Взагалі до цього часу і у інших 
народів (чехів, поляків) з пробудженням національної свідомости стояв 
в тісному зв’язку й потяг до перекладу Св. Письма на рідну мову, бо цей 
переклад один може дати ясне поняття про розвиток і багатство тієї чи 
іншої мови; і народ, що має на своїй рідній мові Св. Письмо, може бути 
певен в тому, що вона уже не загине. 

Про тісний зв’язок перекладу Св. Письма на народну мову з націо-
нально-культурним рухом свідчить і історія українського перекладу 
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Св. Письма. В ній повинно зазначити два моменти, які стоять окремо й 
незалежно один од одного принаймні з зовнішнього погляду. Перше на-
ціональне одродження наше було в XVI на початку XVII в., друге — в по-
ловині XIX в. і знов виникло на початку XX в. Обставини, які викликали 
перші переклади Св. Письма на народну мову, дуже складні і не во всіх 
подробицях ясні. Підставою для тих перекладів був натуральний розви-
ток народної мови та її вплив на мову Св. Письма. Стародавня церковно-
слов’янська мова, що вживалася, поряд з іншими слов’янськими народа-
ми, і в південно-руських текстах Св. Письма, згодом ставала в де чому не 
зовсім зрозумілою, а через те здавна почувалася потреба вводити в цер-
ковні книги, особливо в Св. Письмо, просту народну мову, яка б наближа-
ла його до розуміння громадянства. Ці порівняння виявлялися в тих гло-
сах, що їх писали на полях книжок, і окремих часто численних народних 
словах і виразах, які зустрічаються уже в рукописних текстах з кінця XIV в. 
Таким чином існував потяг до народної мови в церковних книгах, що був 
певним ґрунтом для дальшого розвитку народньої мовив церковному 
письменстві. В якому ж напрямі розвивалась тоді книжна мова взагалі? 

Політичні обставини привели до того, що південно-західню Русь при-
лучено було до Литви; через те згодом і духовно-релігійний зв’язок з 
східньою Русью ставав чим далі слабшим. Замість того зміцнявся вплив 
західньої культури через посередництво Польщі, − особливо після шлю-
бу Ягайла з Ядвігою (1386 р.), та після ріжних законодатних актів (Горо-
дельського 1413 р. та грамот Владислава з 1443 р.), що мали на меті зрів-
няти права підданців литовської держави з поляками. Сейми, магдебур-
ське право, що заохочували до державного життя вищий і середні класи 
громадянства, вимагали звернути особливу увагу на мову, цей головний 
провідник громадських інтересів. За для цього не можливо було вико-
ристати мову церковних книг, − треба було удатися до мови народньої; а 
як в останній бракувало термінів для нових понять, то доводилось брати 
їх з чужих мов, особливо з польської, яку добре знали вищі і почасти се-
редні класи. Вплив польської мови на книжну й офіційну мову південно-
західної Руси зміцнився після Люблинської унії (1569 р.), коли на Литву 
прибуло багато польської шляхти. Таким чином помалу вироблюється на 
народній основі досить штучна мова, якої вживають в грамотах, актах, 
статутах, судових справах, − про її склад і загальних характер скажемо 
дещо далі. 

На початку XVI в. у південно-західній Русі виникли друкарні з 
слов’янським шрифтом, що викликало намір використати їх і досить ви-
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роблену мову для вищих культурних завданнів. Через це цілком нату-
рально було прикласти нову мову й до церковних завданнів, в яких вона 
й почала витісняти стародавню церковно-слов’янську мову. Духовенство 
одстояти цю давню мову не спромоглося, бо й само мало її розуміло і, крім 
того, само пробувало під тими ж впливами, як і все громадянство. Треба 
ще мати на увазі й те, що піклування про православну віру згодом, під 
впливом своєрідних обставин і умов церковного життя, переходить до 
людей цівільних, патронів церков, переважно магнатів, і брацтв, які під-
держувал середній клас — міщанство. Звичайно цівільні особи не вельми 
обстоювали слов’янську мову, скоріш допомагали розвитку мови народ-
ної, хоч, на жаль, в тому напрямку, що не давав її живої основи. Гетьман 
литовський Григорій Олександрович Ходкевич наприкінці 1560-х ро-
ків заложив в Заблудові друкарню з таким заміром: “ еже би слово Бо-
жіе розмножилося і поученіе людем закону гречеському ширилося”. В 
передмові до Учительного Євангелія 1569 р. він пише: “помыслил был 
есм, иже за сію книгу выразумънія ради простых людей преложити на 
просту мову”, − тільки його од первісного наміру одмовили, вказавши на 
можливість помилок при перекладі. Оскільки великий був потяг до про-
стої мови в церковім життю, можна бачити з окружного соборного лис-
та 1592 р., де написано, що “ученіе святых писаній зело оскудъ, паче же 
словенського російського языка, и вси человицы приложишася простому 
несъвершеному лядському писанію”. Іоан Вишенський, хоч і стоїть за мову 
церковно-слов’янську, та все-ж таки дечим поступається на користь на-
родної мови: “Евангелія и Апостола, − пише він, − в церкви на літургії 
простым язиком не выворачайте; ηо литургіи же, для вырозумηнія люд-
ського попросту толкуйте и выкладайте. Книги церковные всъ и уставы 
словенскимъ языком друкуйте: сказую бо вамъ тайну великую, яко 
діаводъ толикую зависть имать на словенській языкъ, же ледве живъ ото 
гнъва: радъ бы его до щенты погубилъ, и всю борбу свою на двигнулъ, да 
его обмкрзить и въ огиду и ненависть приведеть: и то некорыя книги на 
словенскій языкъ хулять и не любть.”1 Наведені слова Іоана Вишенського 
показують, що просту мову вже почали прикладати й до Св. Письма. Так 
як же було не з’явитися такому бажанню використати сучасну книжну 
мову для перекладу книг Св. Письма? Поляки, чехи й німці вже мали якщо 
не всі книги Св. Письма, то принаймні де-котрі з них на рідній мові, і де-

1 Докладніше див у Є.Ф.Карського, Западно-русскіе переводы Псалтыри в XV− XVII въкахъ. Варшава 
1896, стр. 2 − 9.
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які з чеських і польських книг можна було зустріти і в південно-західній 
Русі. Особливе вражіння повинні були робити праці Франциска Скорини, 
що попередив реформацію й переклав Біблію на західньо-руську мову 
“Богу ко чти (чести) и людем посполитым к науце”, щоб “всякий человек 
простый и посполитый чтучи их или слухаючи можеть поразумети, что 
естъ потребно к душному спасению его”. Свій переклад Скорина видав 
за 1517-1525 роки перш у Чеській Празі, а потім у Вільні. Книги Скорини 
потрапляли в живе місце сучасного життя, і його приклад викликає по-
слідовників, що або тільки переробляють його переклади, або самі пере-
кладають Біблію. Коли вичерпався запас друкованих книг Скорини, їх пе-
реписували ще довго протягом XVI і навіть XVII в. у Білорусі й на Україні. 

Отже в XVI в. були ще особливі умови, що надзвичайно сприяли при-
кладанню літературної народньої мови до церковного видавництва вза-
галі й до книг Св. Письма з’окрема. Як влучно пише О.І.Левицький, то 
була доба глибокого розстрою православної церкви в польсько-литов-
ській державі, повного занепаду давньої церковної освіти, збільшеного 
натиску на Русь з боку польських елементів, а разом з тим доба культур-
ного й національного руху, який так могутньо знявся серед приспаного 
й омертвілого українського й білоруського життя, до палких силкувань 
піднести освіту в краї, розбудити серед свого народу релігійну свідомість 
і національне почуття, захистити його від шкодливих впливів чужої віри 
й обстояти його національне існування.2 Релігійні питання збуджували 
й хвилювали саме через те, що XVI вік на Заході був добою раціоналізму, 
який через Польшу перекинувся і в Литовську Русь; то був вік Лютерової 
реформи, социніянської пропаганди з її антітрівітарством (унітарством, 
аріанством). Усі ці реформаційні ідеї, все це нововірство широко розпо-
всюджується в межах польсько-литовської держави, знаходить захист 
під обороною шляхетства. На якийсь час вони з’являються тут “злобою 
дня”, вимагаючи з боку південно-західньої церкви великого напружен-
ня сил і всяких заходів для боротьби з впливом їх на головнішь сторони 
народнього життя. Коли ця небезпека церковна за ті часи сполучалась з 
небезпекою, якою загрожував брак національної культури, то рух цер-
ковний і рух національний йшли поруч, а через те піонери руху, що єди-
ний дійсний рятунок від небезпеки вбачали в організації національної 
школи та національної науки, зверталися до земляків магнатів з палким 

2 Про Василя Тяпинського, що переклав в XVI ст. Євангеліє на просту мову. “Записки Українського 
Національного Товариства в Київі.” Кн. XII (Київ, 1913 р.), ст. 5. 
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закликом, щоб вони й самі допомогли в цій важній справі й подвигну-
ли до тогож і православне духовенство. Це була та “спасенна думка”, що 
швидко стала загальною серед свідомішої частини тодішнього суспіль-
ства на Україні; і дійсно, коштом магнатів та брацтв почали закладатися 
школи й друкарні; зміцнялась й ширилася національна й церковна само-
свідомість українського громадянства; розвивалась видавнича справа. 
Якщо ми пригадаємо, яке значіння надають протестанти й ті секти, що 
виникають на ґрунті протестанства і в зв’язку з ним, Св. Письму, то нам 
ясно буде, що розповсюдження протестанських ідей і боротьба з ними 
повинні були значно збільшити інтерес до видання священних книг на 
рідній і по змозі на простій мові, щоби всім дати спромогу розуміти їх. 
Коли взяти на увагу всі зазначені умови й обставини життя нашого краю, 
то стане цілком зрозумілою поява такої значної кількости перекладів 
священних книг на народню мову в XVI в., особливо в другій його поло-
вині. З цих перекладів ми зазначимо тільки головніші, що їх особливості 
й характерні риси докладніше досліджено. 

Перше місце проміж українських перекладів Св. Письма належить Пе-
ресопницькому Євангелію. Воно зветься так через те що переклад його 
було скінчено в Пересопниці (на Волині між Рівним і Луцьком). Пере-
клав його архімандрит Григорій — людина, як на свій час, освічена: нема 
сумніву, що він знав мову слов’янську, сучасну йому південно-західню 
літературну, польську, литовську, чеську, мабуть грецьку й німецьку. 
Рукопис написано Михайлом Васильовичом, протопопом Саноцьким. 
Роспочато було справу року 1556-го, зокінчено − року 1561-го. 17 квітня 
рукопис Пересопницького Євангелія подаровано було гетьманом Іваном 
Мазепою Переяславському Вознесенському монастирю, звідтіля він пе-
рейшов до бібліотеки Переяславської духовної семінарії, що року 1862-го 
перенесена було до Полтави, — в бібліотеці духовної Полтавської семі-
нарії рукопис зберігається й тепер. Пересопницьке Євангеліє дуже заці-
кавило вчених дослідувачів як своєю мовою, так і художньою стороною.3 

Текст Євангелія поділено на глави по чеській Біблії і на зачала згідно 
з тим, як читаються Євангелія в православній церкві. Переклад зроблено 
для “лепшого вирозумлення люду християнського посполитого”. Пере-

3 Див. П. Гн. Житецький, Описаніе Пересопницькой рукописи XVI в. съ приложеніем текста Євангелія 
від Луки, въ “Трудахъ III Архиологическаго Съезда” і окремо. Київ 1876; його ж “О переводах Єванге-
лія на малоруській язык” в “Извъестіяхъ Отдъеленія русскаго языка в словестности Императ. Акаде-
міи Наукъ”1905 г. Т X кн. 4, стр. 1 − 65, і окремо. Ол. Серг. Грузинський. Пересопницкое Евангеліе какъ 
памятникъ эпохи возрожденія въ Южной Россіе въ XVI в. Съ 5 рис. XI таблиц. въ  текстах. Кіевъ, 1911.
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кладачі, як видно з приписок, що їх пороблено проти кожної групи зачал, 
добре розуміли практичні завдання свого часу: вони працювали на до-
бро посполитого люду і через те звернулись до його мови, щоб дати йому 
зручний засіб у тодішній релігійній боротьбі. З огляду на мову Пересо-
пницкий рукопис є пам’яткою книжної української мови, що, що виникла 
на західньо-руському ґрунті. В XVII ст. ми бачимо цю мову в юридичних 
актах, в де-яких літописях, в промовах Голятовського і Радивиловського; 
її засвоює собі козацька старшина в приватньому листуванні. Таким чи-
ном, в Пересопницькому рукопису визначаються перш за все ясні риси 
української мови; отже ж перекладачі не вважали за можливе зовсім 
зріктись стародавньої словянської мови в пізнішій південно слов’янській 
редакції; прийняли вони значну долю й польських елементів лексичних 
і граматичних. І проте, коли повикидати з перекладу недотепне слово-
творення разом з ненатуральним правописом, чужим і старослов’янській 
і українській фонетиці, та полонизмами, то мова перекладу, − як каже П. 
Гн. Житецький,− буде проста, зрозуміла і разом з тим народня. 

Пересопницький переклад, як можна гадати, був відомий в широких 
колах освічених людей, коли гетьман Ів. Мазепа знав про нього й вибрав 
його для подарунка Переяславському Вознесенському монастирю, що 
він сам збудував. Пізніше з нього зроблено було списки, з яких нам ві-
домі два: повний Волинський список і уривок в Литовському Євангелії. 
Перший список зроблено через десять років після напису самого Пере-
сопницького рукопису, а саме − року 1571; він знаходиться в Житомирі 
і належав прот. М.І. Трипольському, що видав і опис свого рукопису, на-
йменувавши його “Волинським Євангелієм року 1571”4. 

Другим списком Пересопницького Євангелія є уривок українського 
текста, що вставлено в Євангеліє Луки (I, 57 − IX, 37) в литовському ру-
копису слов’янського текста. Цей рукопис знайдено в м. Литках Черні-
гівської губернії у свящ. І. Олександровського, хоча походження він може 
бути Волинського. Написано його, можна гадати, коло 1600 року5.

До кінця ж XVI в повинно віднести і Євангеліє Василя Тяпинського, 
яке де-хто з дослідників визнає українським. Тяпинський “з зичанности 
(як він сам каже) ку свій отчизні” щиро приймається за таке діло, яке, на 

4 Волынській Историко-Археологическій Сборникъ. Вып. 2 Житомир 1900, ст. 1 − 114; 
Н.И.Трипольській, Волинское рукописное Євангеліє XVI віка. 
5 Ол. Серг. Грузинський. Изъ исторії перевода Евангелія в Южной Россіи въ XVI веке: Літковское 
Евангеліе. Описаніе, составъ Евангелія, языкъ, анализъ вставки. Приложенія и варіанти. Кіевъ 1912. 




