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I. Вступ 

 
Історія українсько-норвезьких літературних контактів, 
попри спорадичність, триває упродовж кількох століть, 
сягаючи коріннями у національний романтизм кін. XIX ст., 
коли обидва народи виборювали право на власну мову, 
культуру і державу.  
 
На зламі XIX-XX століть українські літератори добре знали 
норвезьку літературу. Іван Франко перекладав твори 
Б.Бйорнсона, Василь Стефаник – А.Гарборга,  Леся Українка 
детально досліджувала «нову драматургію» Генріка Ібсена. 
Провідні норвезькі письменники також цікавилися 
розвитком українського літературного процесу. Так, великий 
норвезький письменник і лауреат Нобелівської премії з 
літератури, автор національного гімну Бйорнстьєрне 
Бйорнсон (1832–1910) листувався з Іваном Франком, читав 
твори Тараса Шевченка, Івана Франка та Ольги 
Кобилянської. Прагнучи привернути увагу Європи до прав 
українців на самовизначення, Бйорнсон публікував статті у 
віденському журналі Ukrainische Rundschau на підтримку 
українського національно-визвольного руху. 
 
Прикметно, що чи не першим перекладом української 
літератури на норвезьку була українська народна казка 
«Рукавичка». Вперше видана окремою книжечкою для дітей 
видавництвом Ny Dag (згодом Falken Forlag) у 1956 році, 
українська казка з ілюстраціями радянського художника-
анімаліста Є.Рачова, витримала у Норвегії шість перевидань 
і досі користується популярністю в дитячих аматорських 
театрах. Своїм успіхом «Рукавичка» великою мірою завдячує 
майстерному перекладу великого норвезького письменника 
Альфа Прейсена, виконано з російського видання. 
 
У радянський період норвезькі літератори цікавилися 
розвитком українського літературного процесу здебільшого 
в контексті активного розвитку комуністичного руху в країні 
у 1950-70х рр. Вбачаючи у поезії Т.Г.Шевченка насамперед 
заклики до класової боротьби, відомий у Норвегії славіст 
Мартін Наґ (1929) блискуче переклав норвезькою мовою 
«Заповіт», вперше надрукований у газеті лівацького 
спрямування Arbeiderbladet 1964 року. 
 
У 1950-х вийшов друком переклад драми Володимира 
Винниченка «Брехня» (Vynnyčenko Volodymyr. Løgn : drama i 
tre akter). Можна припустити, що цей переклад був єдиним, 
що здійснювався з української мови, оскільки перекладач 
Ніна Аркіна (1891-1980), норвезька письменниця і славіст, 
свого часу емігрувала до Осло із Одеси. 
 
Увагу до української літератури наприкінці XXст. 
привернула Чорнобильська катастрофа, яка боляче зачепила 
й Норвегію. Вражені скупими вістками про наслідки 

 

”Testamentet 

Taras Sjevtsjenko 

 

 Når jeg dør, begrav meg - ber 

jeg 

 - i en grav på sletten 

i mitt kjære Ukraina, 

- gi meg denne retten 

Derfra vil jeg kunne skjelne 

 hvete-еkersuset, 

kunne skue Dnjepr og dal-  

søkk, 

høre elvebruset. 

Når så Dnjepr en gang skal 

føre 

blodet fra tyrannen 

ut mot Svartehavet, 

vil jeg gjenoppstå for annen 

gang, 

forlate Dnjepr og dalsøkk, 

knele ned og messe. 

- Hittil har en sеdan løsning 

ingen interesse... 

Først begrav meg. Så til 

reisning! 

Kast av deres lenker! 

Løsriv deres edle frihet 

fra tyrannens renker! 

Husk så også meg -  

Sjevtsjenko - med et vennlig 

minne, 

når den nye frihets time 

godt og vel er inne.” 

 

Тарас Шевченко «Заповіт». 

 Переклад Мартіна Наґа 

(Martin Nag), вперше 

опубліковаий у газетi 

Arbeiderbladet 2/7-1964. 

 Передрук у газеті Friheten, 41 

2008. 

 

 
Мартін Наґ  

(Martin Nag)   

Народився 1927 року в 

Ставанґері. Норвезький 

літературознавець, 

письменник та перекладач із 

російської мови. 1962 року 

захистив дисертацію на тему 

«К.Гамсун у російському 

духовному житті». Член 

Норвезької комуністичної 

партії. 

*Фото Wikipedia 
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ядерного вибуху в Україні та повідомленнями про 
радіаційне зараження окремих регіонів Крайньої Півночі, 
норвежці диктували замовлення на публіцистичну й 
художню прозу, що дозволила б осягнути масштаби трагедії 
й зрозуміти світ після Чорнобиля. На хвилі тривожного 
читацького попиту у 1989 році з’явився й норвезький 
переклад роману В.Яворівського «Марія з полином 
наприкінці століття» у перекладі досвідченого мовознавця і 
перекладача Маріт Б’єркенґ. 
 
Водночас, до 1991р. традиції перекладу української 
літератури норвезькою мовою так і не постало. Усі кілька 
перекладів, перелічені раніше, за винятком, ймовірно, 
одного, здійснювалися з російської. Одним із головних 
факторів, що стримують експорт української літератури, 
була і залишається фактична відсутність перекладацької 
школи.  
 
У часи холодної війни північно-східні кордони Норвегії були 
«лінією тектонічного розриву» між країнами НАТО та СРСР. 
Відтак, норвезький уряд приділяв стратегічної уваги 
вивченню російської мови та культури. До 1991 року в 
Норвегії було видано 319 перекладів з російської.  
 
Очевидно, що така активна перекладацька діяльність 
сформувала цілу плеяду блискучих фахівців. Норвезька 
школа перекладу з російської має тяглі традиції та 
заслужений авторитет. Можливість активізації двосторонніх 
контактів з Росією після падіння залізної стіни дозволила ще 
більше поглибити інтерес до літератури «великого сусіда». З 
іншого боку, зрозуміло, що до 1991 року зацікавленість у 
російській літературі, підживлювана безпековими 
інтересами офіційного Осло, не залишала у 4-мільйонній 
державі ресурсів для ґрунтовного вивчення літератури 
інших слов’янських країн.  
 
Скромна статистика перекладів української літератури 
норвезькою мовою не зазнала кардинальних змін і з 
падінням залізної завіси. До 1991 року в Норвегії було видано 
переклади п’ятьох творів української літератури, після 1991 
року – три. Тим не менше, зі здобуттям Україною 
незалежності докорінно змінилися умови, а відтак і тенденції 
перекладу з української. Зросла кількість «посередників», що 
створює передумови для активізації експорту української 
літератури в Норвегію у перспективі. Поступово 
налагоджуються прямі контакти між літераторами і 
головними акторами книговидавничого ринку обох країн. 
Здійснюються перші кроки у напрямку закладення школи 
перекладу з української. 
 

 

 
В.Яворівський. Марія з 
полином наприкінці 
століття.  - Переклала Маріт 
Б’єркенґ. – Осло, Aschehoug, 
1989 
(Vladimir Javorivskij. Malurt 
ved århundrets slutt. Oversatt 
av Marit Bjerkeng - Oslo: 
Aschehoug, 1989) 
  
*Зображення з сайту 
видавництва 
 
 
 

 
Маріт Б’єркенг  

(Marit Bjerkeng) 
Народилася 1949 року. 
Перекладач, доцент Вищої 
школи Фіннмарк, 
викладає російську мову і 
літературу.  Авторка 
тритомного підручника 
для вивчення російської 
як іноземної для учнів 
старших класів. Переклала 
твори М.Гоголя, 
В.Яворівського, Л.Уліцкої, 
Ф.Достоєвського,  
М.Шишкіна. 
 
*Фото з сайту Спілки 
перекладачів Норвегії 
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II. Огляд ринку книговидавництва та перекладів в Норвегії 
 
Норвежці – нація, що надзвичайно багато читає і критично ставиться до якості друкованої 
продукції. Норвегія посідає передові позиції у світі за кількістю прочитаних книжок на 
душу населення. Кожен норвежець прочитує в середньому 16 книжок на рік, і при цьому 
випозичає з бібліотеки в середньому 5,1 книжок, а 11 купує в книгарнях або через інші 
канали продажу. Дослідження читацького попиту Bokundersøkelsen 2010, здійснене Спілкою 
видавців Норвегії, засвідчило, що 90 % чоловіків та 97% жінок віком понад 15 років 
прочитали принаймні одну книгу за минулий рік. Крім того, як показали результати 
дослідження, книжки – один із найпопулярніших у Норвегії подарунків на свята.  
 

Мал.1. Динаміка кількості населення Норвегії, хто читає книжки щодня, 2001-2011рр. 
 

 
*Джерело: Державне статистичне бюро Норвегії 

 
Однак, своєю успішною діяльністю норвезьке книговидавництво завдячує не лише 
наявності значного попиту. Суттєвим чинником є сприятливі умови діяльності на ринку та 
державна підтримка. Без державного протекціонізму ринок книгодрукування такої малої 
країни не зміг би успішно витримувати конкуренцію з англомовною літературою, при 
цьому забезпечуючи вільний та рівний розвиток трьох офіційних мов (букмол, нюношк та 
саамської). 
 
У повоєнний період Норвегія докладала багато зусиль для відбудови країни після 
фашистської окупації. Споживання населенням культурних благ, як і у більшості 
незаможних країн Європи, на той час було питанням другорядної ваги. Усвідомлюючи 
важливість підвищення рівня освіченості в країні, у 1960-х рр. уряд лейбористів на чолі з 
Е.Герхардсеном прийняв рішення здійснити низку заходів з метою заохочення населення до 
читання, підвищення якості книговидавництва та полегшення доступу до класики 
національної і світової літератури для пересічного громадянина.  
 
Головним досягненням уряду стало заснування 1965 року Норвезької ради з питань 
культури Kulturråd. З цього часу Рада реалізовує програму, згідно з якою, отримуючи через 
Міністерство культури бюджетні кошти, щороку здійснює закупки 1000 екземплярів 
кожного видання для дорослих, що проходить Комітет якості Ради, а це близько 220 
найменувань, та 1550 копій дитячих книжок (близько 130 найменувань на рік). Крім того, 
Рада викуповує 1000 екземплярів прибл. 100 найменувань перекладної літератури щороку. 
Усі закуплені видання розповсюджуються безкоштовно в розгалуженій мережі державних та 
шкільних бібліотек. Крім того, Рада з питань культури надає стипендії та гранти для 
суспільно важливих видавничих проектів. Фонд Ради в 2010 році складав 430 млн. норв. 
крон (бл. 76 млн. дол. США). 
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Ринок стимулюється також за допомогою встановлення 0-вої ставки ПДВ на продаж книг, 
що здешевлює книгу для кінцевого споживача на 25%, сприяючи збільшенню продажів та 
пришвидшенню окупності видавничих проектів.  
 
За даними Спілки видавців Норвегії (охоплює бл. 80% ринку), 2010 року норвежці купили 
24,4 млн. книжок на суму 6,01 млрд. норв. крон (бл. 1,1 млрд. дол. США). За оцінкою 
фахівців,  загальна кількість книг, придбаних у Норвегії, складає бл. 30 млн. на рік. При 
цьому, перекладна література у 2011р. утримувала бл. 24% ринку (див. Мал.2). Цікаво, що 
норвезька хужожня література як для дорослих, так і для дітей поступаєтсья за 
популярністю перекладній, що створює сприятливі умови для реалізації перекладацьких 
проектів.  

Мал. 2. Кількість книг, проданих у Норвегії у 2011рр. 

 
*Джерело: Спілка книговидавців Норвегії 

  
Водночас, зі стрімким розвитком сучасних технологій в майбутньому слід очікувати 
наростання тенденцій до зростання продажів електронної книги з одночасним скороченням 
збуту друкованих видань. Ринок електронної книги в Норвегії постав лише 2011 року, коли 
Спілка книговидавців та Спілка письменників Норвегії підписали угоду про правила 
публікації електронної книги. З метою стимулювання продажів, угода передбачає 
встановлення обов’язкової 25%-ї знижки на електронне видання, порівняно з ідентичним 
друкованим. З іншого боку, прагнучи гарантувати права авторів на достойну оплату праці, 
роялті на продаж до 800 електронних копій було зафіксовано на рівні 26% і 30% - якщо 
продано більше, ніж 800 екземплярів (порівняно з у середньому 17% на продаж друкованих 
видань). Тривалі переговори, що передували підписанню угоди, дозволили врахувати 
інтереси головних гравців ринку книговидавництва, однак стримали розвиток 
електронного книговидавництва, яке вже давно продемонструвало стрімке зростання в 
низці країн Європи та у США. Так, 2011 року в Норвегії було продано всього 20 000 
екземплярів електронної книги.  
 
Поряд з цим, за даними Спілки книговидавців Норвегії, упродовж останніх 20 років в 
Норвегії втричі зросла частка книг, що видаються англійською мовою (Див. Мал. 3 та 4.), що 
характерно для багатьох європейських країн. Це переважно наукова і фахова література, 
підручники, науково-популярні видання.  
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Мал. 3. Кількість видань за мовами, 2009р.   

 
 

Мал. 4. Кількість видань за мовами, 1999 
 

 
 

Книговидавничий бізнес у Норвегії налічує велику кількість 
дрібних акторів, проте через невеликі розміри країни цей 
ринок достатньою мірою монополізований. Так, за даними 
Інституту медіа та комунікацій Університету Осло у 2010-
2011рр. в 5-мільйонній Норвегії було зареєстровано бл. 13000 
видавців, 130 із них упродовж останніх п’яти років видали від 
10 до 50 найменувань, а ще 300 – лише по одному. Умови 
ринку диктують три найбільших видавничі групи - 
Gyldendal, Aschehoug та Cappelen Damm.  
 
У ніші перекладної літератури середовище більш 
конкурентне. Поряд із головними норвезькими 
видавництвами у цій галузі сильні позиції займають 
Schibsted Forlag, Piratforlaget та видавництво релігійної 
літератури Bibelselskapet та інші видавництва, що 
спеціалізуються винятково на перекладній літературі (див. 
Мал. 5 та 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основні показники 
розвитку книговидавничої 
галузі у Норвегії 
 

 Кількість 
населення:      

 5 млн.(2012) 
 Відсоток 

населення, які читають 
принаймні 1 книжку на рік: 
93 % (2011)  

 Відсоток 
населення, які купують 
принаймні 1 книжку на рік 
(крім підручників): 72% 

 Середня кількість 
прочитаних книжок на 
одиницю населення за рік : 16 
(2011) ( за винятком 
підручників)  

 Середня кількість 
придбаних книжок, на 
одиницю населення: 11 

 Кількість 
видавництв: 13тис. (2011) 

 Кількість 
книгарень: 654 (2010) 

 Кількість осіб на 1 
книгарню: 7645 

 Кількість 
книжкових дистрибуційних 
мереж (2010): 7 

 Ціни: фіксовані 
 Кількість нових 

найменувань щороку:  
бл 7,500  

 Середня роздрібна 
ціна книги: 205 крон (бл. 48 
дол. США) (2010) 

 Кількість проданих 
книжок на рік (2011): бл. 40 
млн. екземплярів 

  Товарооборот від 
продажу книжок на рік:6,01 
млрд. норв. крон (бл. 1,2 
млрд. дол.. США) (2011) 

 Середній тираж: 
2000-3000 

 
 
 
 
*Джерело: Спілка 
книговидавців Норвегії, 
Статистичні відомості про 
норвезький медіа-ринок 
www.medienorge.uib.no, 
Державне статистичне бюро 
Норвегії, Інститут медіа та 
комунікацій Університету 
Осло 

http://www.medienorge.uib.no/
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Мал. 5. Частка видавництв у ринку перекладної художньої літератури для дорослих, за 
вартістю проданих книжок, 2011р. 

 
*Джерело: Спілка книговидавців Норвегії 

 
Мал. 6. Частка видавництв у ринку перекладної художньої літератури для дітей, за 

вартістю проданих книжок, 2011р. 

 
*Джерело: Спілка книговидавців Норвегії 

 
Слід зазначити, що розподіл перекладацьких проектів за мовами загалом відображає 
загальноєвропейські тенденції. Найбільша частка припадає на переклад із англійської мови, 
друге місце займають переклади літератури сусідніх країн – Швеції та Данії, традиційно 
близьких для норвезького читача (див. Мал. 7).   

 
Мал. 7. Частка найменувань перекладної літератури за мовою оригіналу, 2009р. 

 
*Джерело: Статистика норвезького медіа-ринку Університету Берген www.medienorge.uib.no 

 
При цьому, кількість найменувань, що перекладаються норвезькою мовою з англійської, 
упродовж останнього десятиліття постійно зростає на тлі загалом стабільного замовлення на 
перекладну літературу іншими мовами. 
 

http://www.medienorge.uib.no/
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Мал. 8. Динаміка перекладів на норвезьку за мовами оригіналу, 1991-2009рр.  

 

 
*Джерело: Статистика норвезького медіа-ринку Університету Берген,  www.medienorge.uib.no 

 
Табл. 9. Кількість найменувань перекладів на норвезьку за мовами оригіналу,  

1991-2009рр. 
 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Англійська  1 023 976 1 059 1 099 1 138 1 206 1 192 1 144 1 169 
Шведська  128 146 161 153 163 135 168 160 147 
Інші  130 103 151 137 123 112 116 124 122 
Данська  60 56 56 72 46 70 64 93 76 
Німецька  71 62 73 76 65 73 83 78 61 
Французька  52 48 61 55 44 50 45 56 60 

Загалом  1 464 1 391 1 561 1 592 1 579 1 646 1 668 1 655 1 635 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Англійська 1 227 1 230 1 236 1 309 1 343 1 468 1 451 1 303 1 304 1 474 

Шведська 143 163 197 241 227 282 274 280 279 239 
Інші 142 129 162 151 205 239 269 210 229 182 
Данська 68 61 101 90 95 125 116 104 76 84 
Німецька 76 57 77 79 80 88 84 107 82 76 
Французька 48 51 61 47 55 70 81 77 69 52 
Загалом 1 704 1 691 1 834 1 917 2 005 2 272 2 275 2 081 2 039 2 107 

*Джерело: Статистика норвезького медіа-ринку Університету Берген,  www.medienorge.uib.no 
 
Серед каналів купівлі-продажу книжкової продукції норвежці надають перевагу книгарням 
(Мал. 10). Найбільші мережі книгарень належать найбільшим норвезьким видавництвам: 
Ark (Gyldendal), Norli/Libris (Aschehoug та NorgesGruppen) і Tanum (Cappelen Damm), які 
охоплюють 34%, 21% та 7% ринку відповідно. 
 
При цьому, щоб дійти від видавництва до кінцевого споживача, книга надходить до 
дистрибуційних каналів, що займаються перерозподілом книжкової продукції на основі 
укладених контрактів та відповідно до тенденцій на ринку.  
 

Мал.10. Структура каналів збуту книжкової продукції, 2010р. 
 

Книгарні   59 % 

Книжкові клуби  18 % 
Інтернет-магазини    8 % 
Супермаркети та кіоски  9 % 

*Джерело: Спілка книговидавців Норвегії 
 
Головними дистрибуційними каналами у Норвегії є Forlagssentralen (засновники - 
видавництва Gyldendal ASA та H. Aschehoug & Co AS, що володіють по 50% компанії кожне) 
– утримує бл. 32% ринку; SentralDistribusjon (компанія видавництва Cappelen Damm) – 

http://www.medienorge.uib.no/
http://www.medienorge.uib.no/
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утримує бл. 30% ринку; і  Bladcentralen (у спільній власності 
семи видавництв) – компанія, яка займається дистрибуцією 
медійної продукції у супермаркетах, кіосках та на заправках.  
 
Водночас, як свідчить статистика, близько 45% населення 
випозичає у бібліотеці принаймні 1 книжку на рік. Відтак, 
бібліотеки – насамперед завдяки програмі державних 
закупівель Норвезької ради з питань культури – відіграють 
суттєву роль у полегшенні доступу населення до книжкової 
продукції, у т.ч. і перекладної. 
 
Табл. 11. Кількість та величина бібліотек у Норвегії, 2010р. 

 
 Кількість 

бібліотек 
Кількість 
найменувань 

Національна бібліотека 1 3 225 

Бібліотеки у вишах 145 12 573 

Бібліотеки при закладах охорони 
здоров'я 

41 305 

Інші державні спеціалізовані 
бібліотеки 

104 3 168 

Інші приватні спеціалізовані 
бібліотеки 

21 607 

Народні бібліотеки 768 19 051 

Шкільні бібліотеки, початкові 
класи 

2 261 10 094 

Шкільні бібліотеки, старші класи 371 3 201 

Обласні бібліотеки 18 665 

*Джерело: Державне статистичне бюро Норвегії 
 
Згідно з добровільною угодою, що підписується на 
регулярній основі між Спілкою книговидавців Норвегії та 
Спілкою дистрибуторів книжкової продукції (так звана 
«Угода про продаж книг») терміном на 5 років, ціни на 
головні категорії книжкової продукції є фіксованими 
(однаковими для усіх каналів збуту). Винятки з цього 
положення передбачають до 72% знижки при закупівлі 
широкого асортименту книг, видань, що публікуються за 
підтримки держави тощо. Практика підписання такої угоди 
дозволила виробити дієвий інструмент надання гарантій 
головним акторам ринку і страхування ризиків. До того ж, 
стабільна цінова політика робить ринок передбачуваним і 
сприяє зміцненню лояльності читача.   
 

Табл. 12. Середні ціни на книжкову продукцію, 2011р. 
 

Категорія книжкової продукції Ціна 

Наук.-поп. література для дорослих 234 
Перекладна наук.-поп. література для 
дорослих 

166 

Наук.-поп. література для дітей 149 
Перекладна наук.-поп. література для 
дітей 

82 

Головні організації  
книговидавничої сфери в 
Норвегії: 
_______________ 
Спілка письменників 
Норвегії – Den norske 
forfatterforening 

 
Заснована 1893 року. 
Налічує 576 членів. Мета 
організації – популяризація 
норвезької літератури та 
захист інтересів норвезьких 
письменників. 
 
Спілка перекладачів 
Норвегії – Norsk 
oversetterforening 

 
Заснована 1948 року.  
Налічує 310 членів,  які 
перекладають з 47 мов. 
Мета спілки – підвищення 
якості перекладів, захист 
прав перекладачів, надання 
стипендій на здійснення 
перекладів. 
 
Спілка книго-
розповсюджувачів у 
Норвегії -
Bokhandlerforeningen  

 
Галузева ораганізація, що 
об’єднує 630 компаній (90% 
усіх в країні), які 
займаються роздрібною 
торгівлею книжковоїю 
продукцією.  
 
Спілка книговидавців 
Норвегії - Den norske 
Forleggerforening  
Заснована 1895 року. 
Об’єднує бл. 80% усіх 
видавництв, зареєстрованих 
у Норвегії. Представляє 
інтереси книговидавців на 
переговорах з урядом та 
книгорозповсюджувачами. 
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Художня література для дорослих 249 
Перекладна худ. література для дорослих 214 
Художня література для дітей 145 
Перекладна худ. література для дітей 132 

*Джерело: Спілка книговидавців Норвегії  
 
У цілому ж варто наголосити, що визначальну роль у регулюванні ринку книговидавництва 
та визначенні напрямків розвитку галузі у Норвегії відіграють актори ринку 
книговидавництва, об’єднані у професійні асоціації. Саме під тиском галузевих організацій 
формується бюджет Норвезької ради з питань культури, а їхні колегіальні переговори 
дозволяють досягнути збалансованого загальноринкового консенсусу й узгодити правила 
діяльності на ринку. Так, в Норвегії діє три об’єднання письменників, Спілка перекладачів, 
дві асоціації книговидавців і організації ілюстраторів. Впливовість фахових об’єднань, 
зумовлена винятковою здатністю норвежців до самоорганізації та тривалими традиціями 
профспілкового руху, сприяє побудові оптимальної моделі функціонування 
книговидавництва попри невеликі масштаби ринку, географічну розпорошеність країни та 
культурне багатоманіття її населення.  
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III. Переклади з української на норвезьку мову 
 
III.1. Загальні дані та поділ за жанрами  
 
Зі здобуттям незалежності норвежці розпочали по-новому відкривати для себе українську 
культуру. Навіть після 20-ти років існування держави Україна лише невелика жменька 
норвезьких істориків асоціює її з Київською Руссю, що подарувала Норвегії королеву Еллісів 
– коли донька Ярослава Мудрого Єлизавета вийшла заміж за норвезького конунга, а згодом 
короля Норвегії Гаральда Суворого. Ще менша кількість літературознавців пригадує сагу, 
яку Гаральд присвятив гордій «золотоволосій царівні». 
 
Саме цей середньовічний мотив спільних сторінок історії обох народів ліг в основу єдиного 
видання українською мовою, що тричі виходило друком у норвезькому видавництві, поряд 
із норвезькомовним варіантом - «Русь вікінгів», авторства журналіста Гальвора Чйона 
(Halvard Tjønn, Vikingenes Rus, Erling Skjalgssonselskape, 2009) –  

Чйон, Гальвор. Русь вікінгів [Текст] / Гальвор Чйон ; пер.: Олена Сом-Сердюкова. - 3-є вид. - 
Ставангер : Saga Bok, 2009. - 227 с. : іл., фотогр. - Бібліогр.: с. 226. - ISBN 978-82-91640-41-9 

 
Загальний же контекст літературних контактів між Норвегією та Україною позначений 
браком ґрунтовних знань про українську літературу, недостатнім інтересом до перекладу з 
української та відсутності перекладацької школи. В Норвегії немає жодної кафедри 
україністики, або фахового осередку українознавства. Виняток становить кафедра 
слов’янської філології Університету Берген, де серед іншого здійснюються й дослідження 
української літератури під керівництвом блискучого славіста, мовознавця і перекладача 
Мартіна Паульсена. Саме завдяки його науковій діяльності норвезьке літературознавство 
збагатилося науковими працями на українську тематику, зокрема: 

Martin Paulsen. Jurij Andruchovyč og det postsovjetiske ukrainske språket,- Terminal Øst: 
totalitære og posttotalitære diskurser, eds. I. Lunde and S. Witt, Oslo, 2008, pp. 201–14. 

 
Крім того, деякому зростанню інтересу до української літератури сприяла публікація 
публіцистичного видання про розвиток сучасної російської, української та білоруськї 
літератури за редакцією Мартіна Паульсена «Нова водка: шість статей про сучасну 
російську, українську та білоруську літературу». Зокрема, у книзі подано статтю мовознавця 
М.Шевік «Фестиваль та багатомовність в Україні у 90-х» – Margrethe B. Søvik. Festival og 
frispråklighet i 1990-tallets Ukraina. -  

Martin Paulsen, Bernhard L. Mohr. Den nye vodkaen: Seks artikler om russisk, ukrainsk og 
hviterussisk samtidslitteratur, Oslo: ”Russiskantologi”, 2005, 126 pp. 

 
На початку XXI ст. українською літературою зацікавилася перекладач з російської Діна 
Ролл-Гансен. Саме завдяки її ентузіазму і майстерності вийшли друком два переклади творів 
сучасної української літератури. Згодом українськими видавництвами «Кальварія» і «Нора 
Друк» було втілено в життя унікальний проект публікації Антології сучасної української 
літератури у перекладі норвезькою мовою. Згадана антологія містить переклади уривків 
творів Лариси Денисенко («Сарабанда банди Сари»), Любка Дереша («Культ»), Тимофія 
Гавриліва («Чарівний світ. Тепер»), Леоніда Кононовича («Тема для медитації»), Антона 
Кушніра (Urban Strike),  Лади Лузіної («Любовь – не сахар, сахар – не любовь»), Марії Матіос 
(«Солодка Даруся») і Наталки Сняданко («Колекція пристрастей, або пригоди молодої 
українки»). Однак, книга орієнтована насамперед на ознайомлення норвезьких видавців із 
українськими авторами і широкому загалу норвезьких читачів не доступна. Іншу категорію 
перекладів української літератури, що з’явилися після 1991р., складають перевидання казки 
«Рукавичка» (перше видання датується 1956р.) у віртуозному перекладі класика норвезької 
літератури, поета-пісняра, композитора і казкаря Альфа Прейсена (1914-1970). 



12 

 

 
В Норвегії українська література залишається не 
перекладеною terra inkognita.  
III.2. Публікації за жанрами 
 
Фольклор – 4 видання  
 
Skinnvotten (Rukavytsjka). Ukrainsk folkeeventyr. Illustratør: Ratsjov, 
J. – oversatt av Prøysen, Alf. [Oslo]: Falken forlag, 1996, 20 s.  
 
Skinnvotten (Rukavytsjka). Ukrainsk folkeeventyr. Illustratør: Ratsjov, 
J. – oversatt av Prøysen, Alf. [Oslo]: Falken forlag, 2003.  
 
Skinnvotten (Rukavytsjka). Ukrainsk folkeeventyr. Illustratør: Ratsjov, 
J. – oversatt av Prøysen, Alf. [Oslo]: Falken forlag, 2008.  
 
Skinnvotten (Rukavytsjka). Ukrainsk folkeeventyr. Illustratør: Ratsjov, 
J. – oversatt av Prøysen, Alf. [Oslo]: Falken forlag, 2011, s:30. (6. 
opplag) ISBN 82-7009-203-1  
 
 
Сучасна художня проза – 2 видання  
 
Kurkov, Andrej. Venn av avdøde. (Milyj drug, tovarisc pokojnika). – 
oversatt av Roll-Hansen, Dina. [Oslo]: Cappelen Damm, 2010, 128 s. 
ISBN:  9788202290436  
 
Kurkov, Andrej. Døden og pingvinen. (Smert' postoronnego) – oversatt 
av Roll-Hansen, Dina. [Oslo]: Cappelen, 2006, 255 s. ISBN:  
9788202245900 
 
 
III.3. Інші публікації 
 
Публікації перекладів української літератури в періодиці та 
онлайн після 1991 року не здійснювалися. 
 
Згадана раніше Антологія сучасної української літератури у 
перекладі норвезькою мовою вийшла друком в українському 
видавництві «Нора Друк» за підсумками Курсів української 
мови для норвезьких перекладачів при Центрі країн 
Північної Європи у Львові. Відтак, подробиці видання 
подаються у цьому розділі: 
 
Antologi over ukrainsk samtidslitteratur. Oversatt av Hege Susanne 
Bergan og Dagfinn Foldøy. – Kyiv, NORA-DRUK, 2012. 43s. ISBN 
978-966-2961-91-1 
 
Головними інформаційними ресурсами про українську 
літературу в Норвегії є веб-сторінка факультету слов’янської 
філології Університету Берген www.uib.no, інтернет-портал 
Фонду популяризації норвезької літератури за кордоном 
Norla www.norla.no, веб-сторінка об’єднання норвезьких 
перекладачів з російської мови Petrusjka 

 
Андрей Курков.  
Смерть постороннего 
 

 
Андрей Курков.  
Милый друг, товарищ 
покойника 
 

 
Українська народна казка 
«Рукавичка» 
 

 
Антологія сучасної 
української літератури 
 
*Зображення обкладинок з веб- 
сайтів видавництв 

http://www.uib.no/
http://www.norla.no/
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http://www.petrusjka.no, а також блог Мартіна Паульсена 
http://martinsinblogg.wordpress.com. 
 

IV. Переклади українських авторів іншими мовами 

У період після 1991 року переклади творів української 
літератури здійснювалися винятково з російської мови. 
Здебільшого йдеться про переклад російськомовної 
української літератури, яка, з огляду на наявність у Норвегії 
достатньо чисельної когорти перекладачів з російської,  має 
набагато більші шанси бути прочитаною норвезькими 
літературознавцями, видавництвами та перекладачами. 
 
V. Переклади з української – умови праці та професійного 

розвитку 

Єдиним перекладачем художньої літератури з української 
мови (а також російської і білоруської) у Норвегії є Мартін 
Паульсен, який, однак, через зайнятість у наукових проектах 
наразі активно не займається перекладом.  
 
В рамках проекту публікації Антології сучасної української 
літератури перші спроби перекладу з української на 
норвезьку зробили Хеґе Сюсанне Берґан та блискучий 
перекладач з російської Дагфін Фолдей. 
 
Зацікавлення українською російськомовною літературою 
Діни Ролл-Гансен у майбутньому також може скерувати 
перекладача у напрямку здійснення перекладів з української. 
 
Умови праці перекладачів української літератури в Норвегії 
здебільшого не відрізняються від умов, на яких працюють 
перекладачі з інших мов. Згідно з «Угодою про стандартний 
контракт на переклад», укладеною 2006 року між Спілкою 
перекладачів Норвегії та Спілкою видавців Норвегії, 
стандартний гонорар за здійснення перекладу становить 
174,35 крон (бл. 30,5 дол.США) за 1000 знаків, включаючи 
пробіли (станом на 2012р.). При цьому, в угоді зазначені 
індекси, на основі яких проводиться індексація гонорару в 
залежності від терміну виконання. Завдяки сильним 
позиціям обох Спілок, практично усі норвезькі перекладачі 
та видавці використовують запропонований 
стандартизований контракт, що сприяє забезпеченню гідної 
оплати праці та чесної конкуренції серед фахівців. 
 
При підписанні контракту перекладач передає видавництву 
право на користування перекладом упродовж 5 років. Якщо у 
цей період видавець використовує переклад для іншого виду 
видання (наприклад, аудіо-книги), він зобов’язаний 
виплатити додатковий гонорар, як і у випадку, коли друге 
видання книги здійснюється після 5 років з часу виконання 
перекладу. Роялті перекладачам, як правило, не сплачується. 

 
Даґфін Фолдей 
(Dagfin Foldøy) 
 
Народився 1953 року. 
Перекладає з російської, 
данської та шведської мов. 
Член Спілки перекладачів 
Норвегії. Перекладав твори 
М.Булгакова, Б.Акуніна, 
В.Маканіна.  З української 
переклав уривки текстів до 
Антології сучасної 
української літератури 
(Нора Друк, 2012). 
 
 

 
Хеґе Сюсанне Берґан 
(Hege Susanne Bergan) 
  
Народилася 1981р. 
Дебютувала 2007 року зі 
збіркою віршів «В жодному 
разі не йдеться про життя». 
2008 року вийшла друком 
друга поетична збірка  «Я 
постійно кажу якісь слова – 
до прикладу, кохання». 
Дипломований 
літературознавець і 
перекладач з російської. З 
української переклала 
уривки текстів до Антології 
сучасної української 
літератури (Нора Друк, 
2012). 
 
*Фото: Tiden Forlag 
 
 
 

http://www.petrusjka.no/
http://martinsinblogg.wordpress.com/
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Крім того, перекладач має право на отримання 15 примірників першого видання. 
 
Суттєвою статтею доходу перекладача можуть бути ґранти або стипендії Норвезької ради з 
питань культури. В такому разі кошти надаються безпосередньо перекладачеві з умовою 
подальшого звітування про виконану роботу. На жаль, на відміну від перекладачів з цілої 
низки інших мов, що можуть претендувати на підтримку численних іноземних фондів 
підтримки літератури (Goethe Institut, Svenska Institutet, Institut français тощо) або 
двосторонніх «програм сусідства» (як у випадку російської мови), переклад національної 
літератури українським урядом не заохочується. Це не сприяє заохоченню фахівців до 
здобуття кваліфікації перекладача з української мови. 
 
Умови для професійного розвитку перекладачів з української мови у Норвегії практично 
відсутні. Нестача конкурентного фахового середовища та контактів з українськими 
авторами, видавцями і літературознавцями стримує зародження школи норвезького 
перекладу з української. 
 
Усвідомлюючи проблему нестачі кваліфікованих спеціалістів, у серпні-вересні 2011 року 
при Центрі країн Північної Європи у Львівському національному університеті ім.І.Франка 
були організовані спеціальні Курси української мови для перекладачів норвезькою. Для 
цього було запрошено фахівців, що працюють з найбільш спорідненою до української – 
російською мовою: досвідченого перекладача Даґфіна Фолдейя, а також молоду 
перекладачку Хеґе Сюсанне Берґан. За підсумками курсів учасники успішно втілили в 
життя проект публікації згадуваної раніше Антології сучасної української літератури 
норвезькою мовою. 
 
Ключовим майданчиком для обміну ідеями та започаткування нових літературних проектів 
у Норвегії  є Літературний фестиваль у Ліллехаммері, Фестиваль Ordkalotten у Північній 
Норвегії, Kapittelfestivalen у Ставанґері. Разом з тим, головними форумами, де 
народжуються ідеї щодо здійснення майбутніх перекладів, є, безумовно, провідні 
міжнародні книжкові ярмарки і фестивалі у Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні, Нью Делі, 
Москві. Визнаючи важливість таких міжнародних подій у приверненні уваги до 
українського книжкового продукту, у вересні 2011 року українські видавництва «Кальварія» 
і «Нора Друк» за фінансової підтримки низки благодійних та культурних фондів 
ініціювали перший в історії двосторонніх зв’язків між країнами візит норвезьких авторів і 
перекладачів з російської на Форум видавців у Львові. Поєднавши участь у Форумі з 
навчанням на Курсах української мови при Центрі країн Північної Європи, перекладачі 
ближче познайомилися з українською літературою, налагодили контакти з українськими 
видавцями і авторами. Слід сподіватися, що подальша практика запрошення іноземних 
перекладачів на знакові події в літературному житті України сприятиме створенню 
міжнародної групи зацікавлених фахівців, які пропагуватимуть українську літературу за 
кордоном. 
 
 



15 

 

 

VI. Посередники 
 
Попри незначну кількість перекладів української літератури 
норвезькою мовою, наявність низки ініціативних 
посередників дозволяє говорити про ймовірність появи 
нових перекладацьких проектів у перспективі. Неоціненну 
роль у нарощенні кількості перекладів української 
літератури норвезькою мовою можуть насамперед зіграти 
перекладачі. 
 
Саме перекладач супроводжує переклад на всіх стадіях його 
«життя» - від вибору твору видавництвом до проведення 
промоційних заходів із представлення читацькому загалу 
вже готового видання. Так, переклавши два твори А.Куркова, 
Д.Ролл-Гансен брала участь у низці літературних заходів у 
Норвегії, присвячених українській літературі загалом та 
творчості А.Куркова зокрема. Як успішний перекладач та 
впливовий культурний діяч, до того ж промоутер перекладу 
норвезької літератури за кордоном, Ролл-Гансен часто 
виступає «берегинею» українсько-норвезьких літературних 
контактів, здійснюючи постійний моніторинг ринку 
книговидавництва в Україні та коментуючи важливі 
двосторонні події у норвезьких та українських ЗМІ. 
 
Не менш важливу роль посередників між українським 
автором та норвезьким читачем відіграють науковці-
літературознавці та мовознавці. В Норвегії центральною 
постаттю у цій площині є Мартін Паульсен, викладач 
Університету Берген. Відсутність замовлень з боку 
норвезьких видавців наразі не дозволяє використати 
потенціал М.Паульсена як перекладача з української мови. 
Тим не менше, його наукова діяльність привертає увагу до 
української мови і літератури, вводячи цю рідкісну для 
Норвегії тематику у площину академічного діалогу. Його 
фаховий авторитет і розгалужена мережа контактів з 
провідними видавництвами, галузевими організаціями, 
авторами і перекладачами перетворюють його на 
незамінного актора у царині професійних консультацій з 
питань перекладу української літератури. 
 
Врешті-решт, виступ самого письменника посередником між 
власним твором та іноземними читачами є чи не 
найдієвішим промоційним інструментом. Відтак, значною 
мірою саме завдяки активній позиції А.Куркова переклади 
його творів сягнули уваги широкого загалу та спричинили 
позитивну реакцію читацької аудиторії в Норвегії. 
Письменник двічі відвідував Літературний фестиваль у 
Трумсьо (2007 та 2010рр.), виступаючи на літературних 
читаннях, беручи участь у зустрічах та дискусіях з 
іноземними авторами, даючи коментарі щодо розвитку 
літературного процесу в Україні для норвезьких ЗМІ. 
  

 
Діна Ролл-Гансен  
(Dina Roll-Hansen) 
 
Народилася 1968 року. 
Вивчала російську мову і 
літературу в Університеті 
Осло, перекладач. 
Працювала у Посольстві 
Норвегії в Москві, з 2006 
року обіймає посаду 
консультанта у Фонді 
популяризації норвезької 
літератури за кордоном 
Norla, де відповідає за 
напрямок «дитяча 
література». Переклала 
твори А.Куркова, М. Фрайя, 
Є.Гришковця та ін. 

 
 

 
Мартін Паульсен 
(Martin Paulsen) 
 
Народився 1978 року. 
Захистив дисертацію в 
Університеті Берген. 
Проходив стажування в 
Посольстві Норвегії в 
Україні. Славіст, редактор і 
перекладач з російської, 
української та білоруської 
мов, правозахисник.  Голова 
Номінаційного комітету 
премії Rafto Prize. В 
Норвегії вийшли друком 
його переклади В.Єрофєєва, 
В.Бикава.  
 

*Фото: www.norla.no, 
www.uib.no 
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З огляду на географічну віддаленість країни та порівняно 
невеликі масштаби ринку можливість здійснення візитів 
українських письменників до Норвегії для участі у важливих 
літературних подіях та ознайомлення норвезьких читачів і 
видавців із власною творчістю є обмеженою. Відповідно, крім 
Андрія Куркова, жоден з українських письменників досі 
ніколи не брали участі у норвезьких книжкових ярмарках.  
 
Прагнучи зламати «традицію» та голосно заявити про 
українську літературу на провідному літературному 
фестивалі Норвегії у м. Ліллехаммер, що відбудеться у 
травні-червні 2013 року, видавництво «Кальварія» досягнуло 
попередньої домовленості щодо включення українських 
письменників Лариси Денисенко та Тимофія Гавриліва до 
офіційної програми фестивалю. 
 
На відміну від своїх українських колег, норвезькі 
видавництва не відіграють суттєвої ролі у нарощенні 
перекладів української літератури. Це пояснюється 
насамперед певною інертністю та обережністю у пошуку 
нових ніш на ринку, браком авторитетних фахових рідерів, 
наявність давно усталеної лояльності читачів до перекладів з 
російської, польської та чеської, за рахунок уваги до інших 
слов’янських літератур. 
 
Останнє зумовлене частково і співвідношенням осіб 
іноземного походження у Норвегії, які також диктують 
попит на перекладну літературу. Враховуючи те, що 
кількість етнічних українців у Норвегії не перевищує 3200 
осіб (2012р.), вихідці з інших слов’янських країн 
витіснятимуть запити українців на переклад власної 
літературної спадщини. 
 

Табл. 13. Кількість осіб слов’янського походження у 
Норвегії, за країнами, 2012р. 

 
*Джерело: Державне статистичне бюро Норвегії  

 
Чи не найбільш результативними для започаткування 
перекладацьких проектів є двосторонні заходи, які 
дозволяють звести за столом переговорів головних акторів 

 
Андрій Курков 
 
Народився 1961 року. 
Український 
російськомовний 
письменник, журналіст, 
кіносценарист і перекладач. 
Автор понад 20 прозових 
творів, перекладених бл. 30-
ма мовами світу. 
 
*Фото: korrespondent.net 
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ринку причетних країн. Такою знаковою подією у літературних взаєминах між Україною та 
Норвегією стало проведення Українсько-норвезьких літературних днів у Осло 29-30 
листопада 2010 року. Захід став спробою зібрати головних «посередників» між українською 
та норвезькою літературами й обговорити головні виклики у згаданій сфері. У фаховому 
семінарі взяли участь близько 30 представників українських та норвезьких видавництв, 
галузевих організацій та державних відомств Норвегії. Вперше в стінах Літературного 
будинку Осло відбулася презентація української літератури у майстерному викладі 
М.Паульсена. Окремо пройшли літературні читання норвезьких авторів, перекладених 
українською мовою, - Й.Ґордера, Е.Лу та В.Йорт, а також семінар для перекладачів з/на 
норвезьку на чолі з відомим скандинавістом і перекладачем Наталією Іваничук. Важливим 
досягненням була також розлога публікація у виданні Dag og Tid за підсумками заходу з 
детальними коментарями м.Паульсена про основні тенденції в сучасній українській 
літературі.  
 
Проведення Українсько-норвезьких літературних днів послужили також нагодою для 
налагодження постійної співпраці з провідною столичною бібліотекою художньої 
літератури Deichmanske bibliotek, книжки з якої – завдяки ефективній системі бібліотечного 
обміну – можна випозичати з найвіддаленішого куточка Норвегії. Колекція сучасної 
української літератури, заснована 30 листопада 2010 року українськими видавцями-
учасниками семінару, на сьогодні налічує 201 найменування, й продовжує поповнюватися 
новими виданнями шляхом прямих закупівель книжок в українських видавництв. Багатий 
вибір творів сучасної української літератури у норвезьких бібліотеках сприяють її 
популяризації у Норвегії. 
 
І наостанок, найважливішими посередниками, що сприяли б появі нових перекладів 
української мови норвезькою мовою є власне самі переклади на найбільш популярні мови – 
англійську, німецьку, французьку тощо. Як визнають самі норвезькі видавці, вони, як і їхні 
колеги із більшості невеликих країн Європи, формують свою редакційну політику щодо 
перекладної літератури орієнтуючись на провідні видавництва Великобританії, Німеччини, 
Франції, Швейцарії. Авторитет іноземного видавництва та успішний продаж перекладів з 
української мови в інших країнах неодмінно впливають на прийняття рішень основними 
гравцями книговидавничого ринку Норвегії. Додатковим орієнтиром слугують також 
показники продажу перекладів з української мови у сусідніх скандинавських країнах – 
Швеції та Данії, з огляду на культурну спорідненість. Очевидно, що збільшення чисельності 
перекладів української літератури у цілому дозволило б досягнути необхідного 
кумулятивного ефекту для підвищення інтересу норвезьких видавців до літературних 
надбань України.  
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VII. Реакція на переклад 
 
Переклади романів А.Куркова в Норвегії виходили стандартним накладом, а динаміка 
продажу, за словами редактора перекладної літератури видавництва Cappelen Damm, була 
типовою для перекладних видань (див. Табл.14). Відтак, можна говорити про відносний 
успіх перекладів на норвезькому ринку. На користь цього твердження свідчить і те, що 
зазначене видавництво розглядає можливість здійснення у найближчому майбутньому 
перекладу ще одного роману А.Куркова «Садовник из Очакова».  
 

Табл. 14. Відомості про видання перекладів української літератури у Норвегії 
 у період після 1991 року 

 
Назва видання Рік 

першого 
випуску 
 

Наклад 
видання у 
твердій 
обкладинці  

Наклад видання 
у м’якій 
обкладинці 

Статус продажу  
(видання у тверд. / 
м’якій обкл.) 

Skinnvotten. Ukrainsk 
folkeeventyr 

1996 - (дані відсутні) Розпродано 

Skinnvotten. Ukrainsk 
folkeeventyr 

2003 - (дані відсутні) Розпродано 

Skinnvotten. Ukrainsk 
folkeeventyr 

2008 - (дані відсутні) Розпродано 

Skinnvotten. Ukrainsk 
folkeeventyr 

2011 - (дані відсутні) Майже розпродано 

Kurkov, Andrej. Venn av 
avdøde. (Milyj drug, 
tovarisc pokojnika) 

2010 1100 800 (2010) Майже розпродано/ 
Розпродано 

Kurkov, Andrej. Døden og 
pingvinen. (Smert' 
postoronnego)  

2006 1300 800 (2013) Розпродано/ Ще не 
поступило в продаж  

*Джерело: Інтерв’ю з представниками видавництв Cappelen Damm AS та Falken Forlag 
 
Поява у норвезьких книгарнях перекладів двох романів А.Куркова супроводжувалася 
достатньо широкою увагою медіа. У різних виданнях та на Інтернет-порталах з’явилося 
кілька позитивних рецензій, у т.ч. і в аторитетному політично-культурологічному 
тижневику Morgenbladet. 
 
Ще більш позитивно у Норвегії були сприйняті переклади казки «Рукавичка», що виходили 
друком у невеликому видавництві Falken Forlag (орган Комуністичної партії Норвегії). 
Співробітники видавництва називають казку своїм «бестселлером» та зазначають, що успіх 
казки зумовлений серед іншого високою якістю перекладу та придатністю для простої і 
доступної для дітей інсценізації в дошкільних закладах.  
 
Незважаючи на відносний успіх норвезьких перекладів згаданих кількох творів української 
літератури, не лише норвезькі читачі, але й літературні критики не асоціюють їх із 
Україною. Аналіз кількох рецензій на переклади творів А.Куркова (насамперед, статті 
К.Хема «Філософська ґанґстерська література», NRK.no) свідчить про те, що норвезькі 
професійні кола здебільшого не розглядають їх у широкому українському літературному 
контексті, помилково відносячи до російської літературної спадщини. 
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VIII. Підсумкові положення та рекомендації 

Підсумовуючи, слід наголосити, що кількість перекладів української літератури норвезькою 
мовою надто не значна, щоб визначати основні тенденції та прогнозувати реакцію ринку на 
експорт українського літературного продукту. Переклад лічених видань здійснювався з 
російської мови, що хоч і дозволяє ознайомити норвезького читача із творами українських 
російськомовних авторів, однак не створює підґрунтя для заснування фахового цеху 
перекладачів з української мови та подальшої популяризації української літератури в 
Норвегії. 
 
Разом з тим, упродовж останніх років у країні з’явилася низка акторів, які у перспективі 
можуть зіграти визначальну роль у нарощенні кількості перекладів з української мови. 
Активна діяльність українських видавництв, спрямована на збільшення чисельності 
«посередників» та підвищення кваліфікації перекладачів, також сприяє поступовому 
створенню ефективної платформи для розвитку міжлітературних контактів. 
 
Загалом, здійснення перекладів української літератури норвезькою мовою стримується 
насамперед такими головними чинниками: 
 

 недостатній інтерес норвезького читача до української культури; 

 необізнаність головних гравців норвезького ринку книговидавництва з українською 
літературою; 

 невелика чисельність перекладів української літератури англійською, німецькою чи 
французькими мовами в цілому; 

 нестача фахової критики та аналітики у літературознавчих виданнях Норвегії та ЗМІ; 

 відсутність кафедр україністики і нестача фахових перекладачів; 

 фактична відсутність особистих контактів між українськими та норвезькими 
письменниками, перекладачами і видавцями; 

 відсутність заохочень та державної підтримки популяризації української літератури 
за кордоном; 

 нечисельна українська діаспора у Норвегії тощо. 
 
Відтак, для покращення стану перекладів з української мови норвезькою доцільно було б: 
 

 створити Інститут (Фонд) популяризації української літератури за кордоном, який би 
здійснював централізовану координацію зусиль з перекладу творів українських 
авторів іноземними мовами, курував напрямок професійного навчання перекладачів, 
сприяв би розвитку двосторонніх контактів між українськими та іноземними 
видавництвами, надавав би фінансування для реалізації перекладацьких проектів; 

 запровадити механізм регулярних семінарів/шкіл перекладу української літератури 
для перекладачів із різних країн світу з метою підвищення їхньої кваліфікації та 
формування авторитетного фахового середовища; 

 активізувати зусилля зі створення кафедр україністики в норвезьких університетах у 
тісній взаємодії з українськими академічними колами; 

 збільшити кількість публікацій про українську літературу англійською мовою у 
впливових іноземних видавництвах; 

 посилити присутність українських видавців на провідних міжнародних книжкових 
виставках і ярмарках; 

 використовувати презентації перекладів окремих творів української літератури та 
зустрічі із українськими авторами за кордоном для позиціонування української 
літератури у світі загалом. 
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Безумовно, що виконання перелічених рекомендацій вимагає націленого реформування 
державної політики в культурно-гуманітарній площині. Водночас, як свідчить досвід 
реалізації низки проектів, держава не обов’язково повинна відігравати ключову роль у 
популяризації української літератури за кордоном, організації семінарів для перекладачів, 
заходів зі зміцнення контактів між видавцями обох країн тощо. Відповідні ініціативи 
видавців, літературознавців та письменників за належного фінансування держави, як 
правило, демонструють кращий результат і досягають ширшого резонансу. У цьому 
контексті, створення незалежної структури з популяризації української літератури за 
кордоном на базі відповідної громадської ініціативи (яка б діяла на умовах часткового 
бюджетного фінансування) сприяло б більшій гнучкості та ефективності такого утворення.  
 
Очевидно, що зростання популярності української літератури у Норвегії великою мірою 
залежить від цілеспрямованості та ефективності кроків з позиціонування української 
літератури за кордоном у цілому. Успіх діяльності на цьому напрямку буде зумовлюватися 
здатністю усіх причетних гравців об’єднати зусилля на досягення спільної мети. 
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