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АНОТАЦІЯ 

Каширіна І. В. Перекладацький метод Святослава Караванського. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.16 – «Перекладознавство». – Запорізький 

національний університет. – Запоріжжя, 2020. 

У дисертації здійснено інтегральний аналіз перекладацького методу 

поета, мовознавця, українознавця Святослава Караванського з урахуванням 

його творчої біографії та соціально-політичних життєвих обставин. 

Запропоновано теоретичні засади дослідження творчого методу 

С. Караванського як перекладача, перекладацька діяльність якого є складним 

феноменом синергійного характеру, який містить поєднання та взаємодію 

власних перекладознавчих ідей, опозиційних до офіційної мистецької 

доктрини СРСР, із пропагуванням традиційного національного віршування, 

яке спирається на звукопис. 

Напрацювання С. Караванського служать вагомим джерелом 

відродження української мови у сфері художнього перекладу. Словникарство 

С. Караванського, включно з його «Словником рим української мови», 

доцільно розглядати як важливий мовний фактор націєтворення у 

колоніальну добу. Його словники набули популярності в Україні саме в 

період незалежності. Перекладацький творчий метод С. Караванського 

розглядається у дисертації як продовження традицій утвердження 

національної ідентичності у сфері українського художнього перекладу. 

Завдяки виразній про-національній спрямованості мовознавчо-перекладацька 

діяльність С. Караванського виступає рушійною силою захисту та 

збереження української мови як основного складника національної культури. 

Запропоновано методику дослідження творчого перекладацького 

методу С. Караванського. На основі комплексного багаторівневого аналізу 

виокремлено поняття «творчий метод перекладача» з-поміж таких суміжних 

йому термінів, як «творче кредо», «творча / перекладацька манера», 
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«перекладацький / мистецький почерк», «художній метод», «творче кредо», 

«творча індивідуальність перекладача», «перекладацька стратегія», 

«установка перекладача», «проект метапоетичного письма», «вербальна / 

мовленнєва творчість», «інтерпретативна позиція перекладача», «експліцитна 

та імпліцитна поетика перекладача». 

Методом інтерв’ю виявлено культурно-політичний, соціально-

історичний та біографічний контексти становлення та формування творчого 

методу перекладача С. Караванського. Застосування функціонального 

підходу уможливило визначення особливостей творчого методу 

С. Караванського як перекладача. Залучення методик постколоніальної теорії 

в перекладознавстві дозволило виокремити поняття нації як мінливого 

конструкту культури, створеного інтелектуальною елітою, та застосувати це 

поняття до аналізу перекладацької спадщини С. Караванського. 

Фундаментом націєтворчої концепції С. Караванського у художньому слові 

стало переосмислення та перегрупування генетично закодованої культурно-

історичної пам’яті нашого етносу у вигляді національних міфів, що 

розгортаються як історичні, культурні, мовознавчі, релігійні та інші 

національні наративи. Новаторство творчого методу С. Караванського 

полягає в актуалізації національної ідентичності в текстуальному просторі 

через розбудову національної традиції віршування та її утвердженні в новій 

системі культурно-поетичних контекстів, в утвердженні засобами 

художнього перекладу повнокровної української мови як «дому буття» 

української нації, у створенні низки фундаментальних словників («Словник 

рим української мови», «Російсько-український словник складної лексики», 

«Практичний словник синонімів української мови») та мовознавчих праць.  

З позицій герменевтичного підходу ми розглядаємо творчий метод 

перекладача С. Караванського як інструмент триєдиного діалогу українського 

митця-патріота з обраними авторами, з власною совістю, з бажаними 

читачами. Оприявлення цього діалогу виразно простежується в таких 

аспектах: мовному (як зусилля перекладача відродити багатство української 
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художньої та наукової мови), культурно-історичному (особливе смислове 

навантаження на порядок розташування власних оригінальних та перекладних 

поезій в опублікованих збірках), комунікативному (переорієнтація 

перекладених текстів на українського читача).  

Творчий метод перекладача С. Караванського проаналізовано в 

дисертації як векторну дискурсивну практику, що має яскраво виражений 

культурницький ідеологічний підтекст. Зазначений підтекст з позицій теорії 

постколоніалізму в перекладознавстві визначаємо як антиколоніальний, а 

дискурсивну практику С. Караванського термінуємо як антиколоніальний 

дискурс.  

Для проникнення у творчу лабораторію С. Караванського-перекладача з 

ним було проведено інтерв’ю, сутністю якого став інтроспективний 

перекладацький експеримент. Він полягав у синхронному озвученні самим 

перекладачем процесу своїх дій та послідовності кроків при виконанні 

перекладу трьох сонетів В. Шекспіра. На основі проведеного дослідження ми 

дійшли висновку, що перекладацький творчий метод С. Караванського 

реалізується цілісно як україноцентричний дискурс, в якому поєднуються 

цінності традиційного поетичного мистецтва з новаторством.  

Концептуально-методологічне підґрунтя проведеного дослідження може 

послужити основою для аналізу перекладацьких творчих методів інших 

перекладачів (ще мало досліджених або й зовсім не досліджених), які 

долучилися своїм художнім словом до визвольних змагань українського 

народу у боротьбі за його незалежність. 

Ключові слова: творчий метод перекладача, настанова перекладача, 

художній переклад, колоніальний / антиколоніальний дискурс, Інший, нація-

нарація, національна ідентичність, лінгвоцид, політика українізації, література 

факту, літературна полісистема, діалогічність, ритмомелодика, фоніка, сонет. 
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SUMMARY 

Kashyrina, Irene. The translation method of SvyatoslavKaravansky. – 

Manuscript of qualification research work. 

Dissertation for the Candidate Degree in Philology (PhD). Speciality 10.02.16 

– Translation Studies. – Zaporizhzhia National University – Zaporizhzhia, 2020. 

This thesis presents a complex study of the translation method of a poet, 

linguist, and Ukrainian Studies scholar Svyatoslav Karavansky. Much attention is 

paid to the system of contexts, social, historical, political, and biographic ones, to 

explain the constituents and incentives of the translation method of Svyatoslav 

Karavansky. 

Theoretical framework of the research of the translation method of 

S. Karavansky is provided. His activity as a translator is viewed as a complex 

synergetic phenomenon. The latter itself comprises a translation studies 

conception, with the traditional Ukrainian schemes of versification, based upon 

musical imagery, being its integral part. Self-coined by S. Karavansky, it is 

opposed to the official art doctrine of the USSR.  

The experience and practices by S. Karavansky prove to be an important 

source of revitalization of the Ukrainian language in the field of literary translation. 

Lexicography practices by S. Karavansky, including his “Dictionary of Rhymes of 

the Ukrainian language”, are estimated as an important factor of a colonized nation 

development. It is during the years of independence of Ukraine, when the 

dictionaries by S. Karavansky appear especially popular.  

We analyze the translation method of S. Karavansky as coming step in step 

after the traditions of promoting national identity in the field of Ukrainian literary 

translation. Due to its definite pro-national vector, creative activity by 

S. Karavansky in the field of Linguistics and Translation Studies is a moving force 

that defends and preserves the Ukrainian language as the constituent element of the 

national culture.  
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The dissertation provides the methodology of the research of the translation 

method of S. Karavansky. Differentiation of the related concepts, such as ‘an 

artist’s credo’, ‘creative / translation manner’, ‘translation / artistic style’, ‘artistic 

method’, ‘creative individuality of a translator’, ‘translation strategy’, ‘translator’s 

aim’, ‘project of metapoetic writing’, ‘verbal / speech creative activity’, 

‘interpretative position of a translator’, ‘explicit and implicit poetics of a 

translator’, ‘translation method’, is provided.  

To find out cultural, political, social, historical, and biographical contexts of 

development of the translation method of S. Karavansky, we conducted a series of 

interviews. Functional approach enabled us to define the main features of the 

creative translation method of S. Karavansky. Postcolonial theory in Translation 

Studies let us coin out the concept of a nation viewed as a variable construct of 

culture, created by the intellectual elite, and further apply it to the analyses of the 

poetic translation heritage of S. Karavansky. The translator’s conception of nation 

consolidation derives from the idea of re-writing of genetically coded cultural and 

historical memory of our ethnos in the form of national myths, that unfold 

themselves as historical, cultural, linguistic, religious and other national narratives. 

The innovation of the translation method of S. Karavansky finds itself in the 

actualization of national identity in the textual framework. It becomes possible by 

means of development of the traditional Ukrainian versification. Such development 

is followed by further re-conceptualization via literary translation of the traditional 

Ukrainian versification in the new system of cultural and poetic contexts. The very 

development is accompanied by introduction and implementation via literary 

translation of the Ukrainian language, revitalized to its best as “the house of being” 

of the Ukrainian nation, and that goes hand in hand with the creation of several 

fundamental lexicographic works, such as “The Dictionary of Rhymes of the 

Ukrainian Language”, “The Practical Dictionary of Synonyms of the Ukrainian 

Language”, “The Russian – Ukrainian Dictionary of Difficult Lexemes”, and a 

number of linguistic works. 
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Based upon the hermeneutic approach, the thesis considers the translation 

method of S. Karavansky to be the instrument of the three-fold dialogue between 

the Ukrainian patriot artist and the authors chosen, the artist and his self, the artist 

and the target readers. Such dialogue displays itself in three aspects: linguistic (as 

the creative effort of the artist to revitalize the wealth of the Ukrainian literary and 

scientific language), both cultural and historical (special sense load onto the way 

Karavansky’s authentic and translated poems are arranged in the compilation of his 

poetical works), communicative (re-focusing of the translated texts to meet the 

target readers’ expectations).  

The dissertation analyses the translation method of S. Karavansky as the 

vector discourse practice with a noticeable culture-building ideological 

implication.According to the Post-Colonial theoretical framework in Translation 

Studies, such implication is defined as anticolonial, with the discourse practices by 

S. Karavansky being defined as his anticolonial discourse.  

To get into the workshop of S. Karavansky, we conducted an interview, its 

core being the introspective translator’s experiment. It let the translator both 

interpret and simultaneously describe the process of his creative activity step by 

step, while translating the three sonnets by W. Shakespeare. The conducted research 

revealed that the translation method of S. Karavansky fulfils itself integrally as the 

Ukraine-oriented discourse, where values of the traditional poetic art are combined 

with the innovative approach of the translator himself. 

Conceptual methodology of the research may provide solid ground for the 

analysis of other methods (little researched or even not studied yet) of the 

translators, who contributed via their word of art to the liberation struggle for the 

independence of the Ukrainian people. 

Key words: translation method, translator’s creative imperative, literary 

translation, colonial / anticolonial discourse, the Other, nation-narration, national 

identity, linguocide, Ukrainization, literature polysystem, dialogical theory, rhythm 

and melody, phonics, sonnet. 
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ВСТУП 

 

Виборення Україною незалежності поставило перед теоретичним 

перекладознавством нагальну необхідність систематизації досвіду, 

акумульованого в численних доробках перекладачів-практиків доби 

колоніального панування СРСР. Такий значний пласт знання потребує 

детального вивчення і нової методології аналізу, адже наука про переклад 

не може існувати без свого коріння, яким є історія наукової 

перекладознавчої думки в Україні. Провідні вчені у галузі 

перекладознавства неодноразово звертали увагу наукової спільноти на 

своєчасність таких досліджень. 

Зокрема, Р. Зорівчак підкреслює як невтішний факт, що «історію 

українського перекладу ще не написано» [68, с. 9]. Суголосна цьому і 

думка О. Чередниченка, який вважає, що «історичні перекладознавчі студії 

потребують продовження, адже без історії науки немає самої науки» [307, 

с. 146]. Ми пильніше повинні прочитати нашу славу, де «стільки твердинь 

українського духу, що вистачило б на віки, якби ми «вчились так, як 

треба»», закликає широкий загал В. Радчук [226, с. 6], і це тим більш 

актуально з огляду на сучасні соціально-історичні умови існування 

української мови і літератури. Очевидно, що існує нагальна потреба 

діалогічно (в термінах М. Бахтіна, Ю. Крістевої та М. Бубера) в ширшому 

просторово-часовому контексті переосмислити крізь призму 

постколоніальної теорії діяльність цілої плеяди українських перекладачів, 

чиї імена були викреслені радянською цензурою з офіційного культурного 

життя України. Серед таких перекладачів однією з найяскравіших 

особистостей, репрезентативною з погляду постколоніальних студій, є 

С. Караванський. 

Розвиток українського перекладознавства потребує осягнення 

антиімперської творчої парадигми С. Караванського (24. 12. 1920 р. – 17. 
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12. 2016 р.), систематизації його досвіду перекладача-практика й 

мовознавця. 

Перекладацький метод С. Караванського є виплеканою за складних 

національно-історичних умов і контекстів системою етико- та естетико-

філософських поглядів і переконань, де основним, визначальним у змісті 

системи, її стрижнем і рушієм є творче кредо перекладача, що реалізується 

його волею у комплексі його творчих зацікавлень, намірів і настанов, а 

передусім – у його творчих зусиллях, натхненній праці, несамовитому 

подвижництві, і, отже, в самих текстах перекладів, які в цілому завжди більш 

промовисті щодо системи роботи перекладача, аніж будь-які заяви, сповіді, 

критичні оцінки чи творчі маніфести. Загальна стратегія перекладача 

передбачає і певні детерміновані тактики, або арсенал умотивованих 

технічних прийомів, і певне ставлення до матеріалу, яким є мова. 

Оскільки перекладацька діяльність С. Караванського представляє 

традицію і, по суті, є мостом з минулого у сучасність, постає необхідність 

встановити і систематизувати питомі зв’язки між різними поколіннями 

майстрів перекладного слова і в такий спосіб органічно вписати творчість 

С. Караванського до літопису визвольних змагань в Україні протягом ХІХ–

ХХ сторіч. Дисертація продовжує естафету студій провідних шкіл 

українського перекладознавства, серед яких київська, львівська, харківська, 

що за останні роки збагатилися науковими працями, присвяченими Г. Кочуру 

[37; 119; 202; 210; 391] і М. Лукашеві [145; 201; 204; 208; 392; 393; 394; 403], 

розвідками Л. Коломієць (про методологічні засади перекладачів П. Куліша, 

М. Зерова, Л. Гребінки, Г. Кочура, М. Лукаша, Т. Осьмачки, 

Ю. Тарнавського, О. Зуєвського, І. Костецького, Д. Паламарчука, 

репресованих перекладачів 1920–30-х років [115–120; 123–128; 130]), 

Г. Косів (про перекладачку В. Річ [146]), В. Савчин (найповніше дослідження 

новаторства М. Лукаша в історії українського художнього перекладу [261; 

262; 392]), М. Стріхи (про переклад як націєтворення [282]), Т. Шмігера 

(історія українського перекладознавства ХХ сторіччя [321; 322]), О. Ребрія 
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(сучасні концепції творчості у перекладі [249]), О. Тетеріної (розгляд 

перекладу як наукової проблеми в українській науково-критичній думці ХІХ 

– початку ХХ століття[290]), О. Мазур (про переклади А. Онишка [178–181]), 

О. Радчук (з’ясування творчих принципів П. Грабовского, В. Мисика і 

М. Лукаша в їхніх перекладах з Р. Бернза [242–248]), І. Одрехівської (про 

перекладача і перекладознавця В. Коптілова [211]), Н. Гриців (про 

перекладача В. Мисика [39; 40]) та ін. 

Творчість С. Караванського ще не стала предметом серйозної 

зацікавленості дослідників. Поодинокі спроби студій надто скупо й побіжно 

висвітлюють його діяльність [10; 221; 99; 124; 183; 367; 243; 311; 312; 292], 

незважаючи на той факт, що мова йде перш за все про поета, чиє слово 

надихало сучасників не тільки в Україні, а й в діаспорі на спротив 

тоталітаризму, перекладача, чий внесок в українську шекспіріану важко 

переоцінити. Також саме С. Караванському, а не П. Соколовському, завдячує 

українська література першим перекладом популярного роману Ш. Бронте 

«Джен Ейр». Лише через трагічні обставини повторного ув’язнення та 

сторожку обережність редакції часопису «Дніпро» щодо «проскрибованих 

імен» цей переклад так і не побачив світ. 

Актуальність дослідження зумовлено необхідністю комплексного 

вивчення перекладацької спадщини С. Караванського як виразника духу 

своєї доби, самобутності та нескореності свого народу і свого творчого 

покликання, втіленого в українському слові силою таланту і переконання. 

Зв'язок дисертації з науковими програмами, темами, планами. 

Роботу виконано в рамках теми наукових досліджень факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету «Лінгвальні, 

соціолінгвальні та перекладознавчі параметри розвитку словникового складу 

сучасної англійської мови» (код держреєстрації 0109U001485), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Уточнену редакцію теми дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради Запорізького національного 

університету (протокол № 9 від 22 березня 2018 року). 
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Мета роботи полягає в осмисленні багатства творчої діяльності 

С. Караванського як унікального феномену в історії українського художнього 

перекладу, а також у виявленні особливостей творчого перекладацького 

методу С. Караванського. 

Для осягнення цієї мети нами поставлено низку завдань: 

– з’ясувати поняття «творчий метод перекладача» та визначити його 

місце в системі перекладознавчих категорій; 

– встановити характер зв’язку між творчим перекладацьким методом 

С. Караванського й методами перекладачів – представників провідних шкіл 

українського художнього перекладу; 

– висвітлити особливості творчого методу перекладача 

С. Караванського; 

– розглянути перекладацьку творчість С. Караванського як 

дискурсивну практику; 

– з’ясувати контексти формування творчого методу перекладача 

С. Караванського;  

– з’ясувати особливості діалогічності перекладацького методу 

С. Караванського. 

– висвітлити етапи становлення перекладацького методу 

С. Караванського в контексті колоніальної доби 20–80 років ХХ ст. в Україні; 

– оцінити крізь призму постколоніальної теорії та систематизувати 

внесок С. Караванського до українського художнього перекладу. 

Об’єктом дослідження є творчий метод перекладача С. Караванського 

як складний синергійний феномен, в якому власні уподобання митця 

зумовлено культурно-ідеологічним контекстом колоніальної доби. 

Предметом дослідження є мовні, культурно-історичні та 

комунікативні особливості творчого методу С. Караванського. 

Гіпотеза дисертаційного дослідження ґрунтується на припущенні, що 

творчий метод перекладача С. Караванського є складним феноменом 

синергійного характеру, який містить поєднання та взаємодію власних 
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перекладознавчих ідей, опозиційних до офіційної мистецької доктрини 

СРСР, із пропагуванням традиційного національного віршування, яке 

спирається на звукопис. 

Ми припускаємо, що творчий метод перекладача С. Караванського є 

інструментом триєдиного діалогу українського митця-патріота з обраними 

авторами, з власною совістю, з бажаними читачами, а тому може 

розглядатися з позицій дискурсивності. Творчий метод С. Караванського 

сприяє відродженню скаліченої лінгвоцидом української мови, отже, може 

розглядатися з позицій націєтворення в художньому перекладі, зважаючи на 

визначення мови як «оселі буття» нації (Г. Ґайдеггер). Як дискурсивна 

практика, перекладацька діяльність С. Караванського є багатоплановою, що 

спонукає встановити її напрямки та особливості, причому і зазначена 

діяльність, і творчий метод перекладача, іншими словами – його 

інтерпретативна позиція, гіпотетично визначаються нами як залежні, по-

перше, від макросоціального контексту, тобто сукупності історичних, 

соціальних, культурних, політичних характеристик сучасної перекладачеві 

доби, по-друге, від мікросоціального контексту, тобто біографічних обставин 

життя тлумача. 

Задля перевірки висунутої гіпотези було сформовано корпус матеріалу 

дослідження, до якого увійшли переклади С. Караванського, його 

оригінальна поезія і проза, публіцистика, мовознавчі праці, лексикографічні 

доробки. Зокрема, це переклади лірики Р. Бернза, Дж. Г. Байрона, 

П. Б. Шеллі, Т. Мура, Ч. Маккея, Р. Кіплінга, Е. Джонса, В. Брюсова, 

О. Солженіцина, англійської народної балади «Будь ласка, хату іди зачини!» 

у зіставленні з оригіналами. Для зіставлень і виявлення еволюції прочитання 

знакових образів, відтінення змісту тлумачень використано також українські 

переклади сонетів та п’єс В. Шекспіра – П. Кулішем, Т. Осьмачкою, 

Д. Павличком, Д. Паламарчуком, І. Стешенко, Борисом Теном, поезій 

Р. Бернза – І. Франком, П. Грабовським, В. Мисиком, М. Лукашем, 

Д. Павличком, творів Дж. Байрона – П. Кулішем, Д. Павличком, В. Мисиком, 
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П. Б. Шеллі – В. Мисиком, Ю. Кленом, Г. Кочуром, В. Коптіловим, поезії 

«If» Р. Кіплінга – В. Стусом, сонета В. Брюсова «Жінці» – Д. Павличком, а 

також лексикографічні праці С. Караванського, що представлені у списку 

джерел. 

З огляду на плідність поліаспектного, стереоскопічного прочитання 

текстів С. Караванського, теоретико-методологічну базу дослідження 

склали перекладознавчі, літературознавчі, мовознавчі та філософські праці 

вітчизняних та світових вчених, зокрема, дослідження національно-

культурного контексту сучасної С. Караванському історичної доби ([7; 19; 

20; 49; 54; 64; 66; 67; 68; 69; 72; 73; 74; 84; 85; 87; 91; 115; 116; 117; 118; 

119; 120; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 130; 142; 162; 163; 164; 166; 201; 202; 

203; 204; 208; 209; 210; 217; 221; 261; 262; 267; 272; 321; 322]), 

постколоніальна теорія перекладу ([5; 31; 35; 42; 43; 54; 58; 67; 72; 73; 74; 

77; 78; 79; 80; 81; 121; 124; 125; 126; 128; 167; 171; 215; 216; 219; 239; 258; 

259; 260; 264; 265; 271; 280; 282; 299; 301; 322; 326; 329; 330; 334; 337; 340; 

345; 346; 347; 348; 349; 351; 353; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 

365; 366; 368; 374; 375; 376; 378; 379; 383; 386; 404; 405; 406; 407; 408; 409], 

дослідження концепції перекладу як культури, змодельованої в тексті 

([322; 324, с. 193; 331; 335; 336; 338; 345, с. 58; 368; 377, с. 138–139; 384, с. 

280; 386, с. 16–17; 408, с. 155], дослідження з історії художнього перекладу 

в Україні ([12; 13; 37; 53; 60; 61; 62; 64; 66; 67; 69; 84; 85; 87; 91; 123; 128; 

129; 130; 135; 140; 144; 145; 150; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158;162; 163; 

164; 187; 239; 257; 268; 269; 276; 277; 281; 282; 283; 284; 288; 290; 304; 308; 

309; 321; 322; 404]), методика вивчення особистості і творчого методу 

перекладача ([59; 60; 61; 65; 69; 73; 122; 124; 125; 126; 145; 146; 178; 179; 

180; 181; 189; 227; 233; 235; 236; 238; 242; 247; 249; 261; 262; 303; 307; 

404]), студії індивідуального стилю автора і перекладача ([117; 118; 120; 

123; 124; 165; 202; 203; 205; 206; 207; 243; 244; 283; 289; 404]), концепція 

творчості в перекладі ([151; 159; 170; 206; 313]), дослідження з 

дискурсології ([15; 270; 298; 317; 318]), концепція лінгвокультурологічного 
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фону слова ([18; 132]) та культуромовного буття художнього твору ([24; 45; 

75; 185; 186; 187; 218; 295; 296; 306, 322, 404]), концепція і методологія 

дослідження перекладацьких трансформацій ([11; 41; 92; 93; 161; 324]), 

теорія віршового перекладу ([59; 62; 133; 134; 137; 141; 144; 256; 257; 300]), 

сучасна концепція віршового перекладу ([83; 84; 86; 120; 124; 125; 126; 137; 

138; 139; 141; 170; 173; 174; 213; 228; 229; 230; 231; 232; 237; 240; 241; 245; 

246; 248; 274; 275; 276; 277; 293; 294; 295; 296; 310]), концепція 

відтворення словесного образу ([17; 21; 71; 92; 134; 137; 138; 139; 141; 164; 

168; 227; 228; 229; 230; 232; 233; 237; 238; 240; 241; 244; 245; 246; 247]), 

методологія відтворення знакової образності оригіналу ([71; 244; 245; 246; 

247; 248]), сучасна концепція лінгвопоетичного аналізу тексту ([197; 198; 

199]) та методологія вивчення стилістики експресивних засобів української 

мови [302], праці з неології та словотвору ([56; 57]), феноменологія 

табірної прози і в’язничної лірики в українській літературній полісистемі 

другої половини ХХ сторіччя ([131; 132; 263]), методологія дослідження 

пуризму ([307; 315; 320; 327]); методологія дослідження мовних контактів і 

двомовності ([56; 183; 184; 307; 315; 316]), методологія дослідження 

перекладу як синергетичної системи [50], методологія дослідження 

інтертекстуальності [48; 49; 322]; концепція українського 

волюнтаристично-емотивного кордоцентризму ([9; 36; 286; 328]), 

концепція діалогічності ([3; 4; 14; 387; 389]). 

Методи дослідження. Стереоскопічність дослідження ґрунтується на 

методі трансдисциплінарної екстраполяції, «що дозволяє переносити на ґрунт 

сучасного перекладознавства прийоми наукового пошуку, ініційовані у 

надрах як гуманітарних, так і точних дисциплін» [217, с. 9]. Методологічне 

підґрунтя наукового пошуку включає структурно-функціональний і 

когнітивно-дискурсивний підходи. Робота спирається на предметно 

зумовлені філософсько-світоглядні, загальнонаукові та випробувані 

філологічні методи і принципи. Індуктивно-дедуктивний метод, методи 

аналізу, синтезу, опису та порівняння залучено для добору й аналізу 
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матеріалу дослідження з подальшим синтезуванням основних положень 

дисертаційного дослідження. Діалектичний метод уможливив дослідження 

деталі й цілого та їхнього співвідношення і взаємодії в творчому методі 

С. Караванського. Аксіологічний та системний методи залучено для розгляду 

світоглядно-етико-естетичної парадигми творчості С. Караванського. 

Цивілізаційний, етнологічний, культурно-історичний методи використано 

для дослідження контексту сучасної С. Караванському історичної доби з її 

історично-цивілізаційною зумовленістю. Герменевтичний та 

феноменологічний методи залучено для прочитання першотворів та 

друготворів, діалогічний метод уможливив дослідження полілогу учасників 

дискурсу С. Караванського. Теоретико-методологічний апарат 

постколоніальної теорії залучено для дослідження дискурсу 

С. Караванського та інтерпретативної позиції перекладача. Методологія, 

разом з предметом та завданнями, визначила і методику студії, зокрема 

просопографічний метод [39, с. 4] уможливив відтворення біографії 

С. Караванського як мікросоціального контексту, в якому відбулося 

становлення й актуалізація творчого перекладацького методу; описовий 

метод та метод типологізації використано для інвентаризації, інтерпретації й 

узагальнення даних з наступною параметризацією та типологізацією 

дискурсу перекладача С. Караванського; методи дискурсивного та 

соціологічного аналізу уможливили розкриття дискурсивної діяльності 

перекладача з урахуванням соціально-культурних чинників; структурно-

функціональний аналіз сприяв виявленню мовних та позамовних чинників 

формування та активізації творчого методу перекладача; широкий спектр 

визнаних способів перекладознавчого, лінгвостилістичного та 

лінгвопоетичного аналізу залучено для аналізу першотворів та перекладів. 

Застосовано і метод інтерв’ю, метод моделювання та метод перекладацького 

експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що в ньому вперше в історії українського художнього перекладу здійснено 
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комплексне дослідження перекладацького творчого методу 

С. Караванського; визначено сутність процесу націєтворення в 

текстуальному просторі перекладених С. Караванським творів; виокремлено 

складові моделі відродженої української мови як «дому буття» (М. Гайдеґер) 

вільної нації; проаналізовано контексти формування мовної особистості 

С. Караванського; параметризовано його векторну дискурсивну діяльність; 

проведено перекладацький дослід для екстеріоризації творчого методу 

С. Караванського, укладено тематичний словник поетичної мови його 

перекладів. 

Основні положення, які винесено на захист: 

1. Перекладацька діяльність С. Караванського є складним феноменом 

синергійного характеру, який містить поєднання та взаємодію власних 

перекладознавчих ідей, опозиційних до офіційної мистецької доктрини 

СРСР, із пропагуванням традиційного національного віршування, яке 

спирається на звукопис.  

2. Творчий метод перекладача С. Караванського є інструментом 

триєдиного діалогу українського митця з обраними авторами, власним «Я», 

бажаними читачами. Оприявлення цього діалогу виразно простежується в 

таких аспектах: мовному (як зусилля перекладача відродити багатство 

української художньої та наукової мови), культурно-історичному (особливе 

смислове навантаження на порядок розташування власних оригінальних та 

перекладних поезій в опублікованих збірках), комунікативному 

(переорієнтація перекладених текстів на українського читача).  

3. Головною настановою методу перекладача С. Караванського є 

націєтворча, яку він реалізує насамперед через українську мову, унормовану 

згідно власноруч розробленої «Мовної доктрини» та моделі української 

мови, представленої у вигляді його словників. 

4. Формування творчого методу С. Караванського йде послідовно і 

поетапно: від усвідомлення себе як українськомовної особистості до 

випрацювання індивідуальних естетичних принципів та методів 
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перекладання: живомовності, стислості (тобто «взаємопритертості» – термін 

С. Караванського) слів у мовному потоці, утворення слів за питомо 

українськими словотворчими моделями (мається на увазі створення 

«словообразів» – термін С. Караванського), милозвучності, органічності, 

методів «реконструкції» та «мовної археології» (терміни С. Караванського на 

позначення актуалізації в процесі перекладання призабутих форм). 

5. Мистецький почерк С. Караванського тяжіє до гіперсемантизації, 

зокрема, через уведення синонімів в межах а) одного перекладеного 

поетичного тексту за допомогою градації; б) всього перекладацького циклу. 

Синонімія виступає підґрунтям варіантності перекладів та варіативності 

перекладацьких рішень С. Караванського. 

6. Джерелоцентричний метод С. Караванського незмінно тяжіє до 

стратегії одомашнення, але й допускає помірне очуження тексту перекладу, 

акцентуючи в такий спосіб на іншомовній належності оригіналу. Системна 

адаптація, побудована на тактиці замін (синонімічних, гіпо- та 

гіперонімічних, антонімічних, модуляції), й ідеологічна адаптація 

відрізняють творчий метод одеського тлумача. 

7. Особливості перекладацького творчого методу С. Караванського 

полягають: а) в акцентованій актуалізації національної ідентичності в 

текстуальному просторі через розбудову національної традиції віршування та 

її утвердженні в новій системі культурно-поетичних контекстів; б) у 

самобутній палітрі засобів тлумачення, серед яких і рима та інші засоби 

семантичної і звукової гармонії; в) у створенні низки фундаментальних 

словників, що сприяли утвердженню засобами художнього перекладу 

української мови. 

8. Перекладацькому методу С. Караванського властива діалогічність в 

термінах М. Бахтіна, Ю. Крістевої та М. Бубера, у якій чітко вирізняються 

мовний, культурно-історичний та комунікативний аспекти: 

8.1. Мовний аспект діалогічності перекладів С. Караванського 

знаходить практичну реалізацію у реставрації та утвердженні в перебігу 
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перекладацької діяльності української мови, позбавленої наслідків 

лінгвоциду. 

8.2. Комунікативний аспект діалогічності перекладів С. Караванського 

виявляє себе у переорієнтації першотворів на українського читача шляхом 

семантичних зсувів, зокрема експресивного і тематичного. 

8.3. Культурно-історичний аспект діалогічності оприявлюється в 

особливому смисловому навантаженні на порядок розташування власних 

оригінальних та перекладних поезій в опублікованих збірках. 

Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні комплексного 

вивчення складного синергійного феномену – творчого методу перекладача 

С. Караванського. Проведене дослідження дозволяє розв’язати проблему 

кодифікації творчого методу перекладача у світлі новітніх методик, а також 

збагачує новими даними історію українського художнього перекладу. 

Головні теоретичні постулати роботи можуть вважатися внеском до теорії 

віршового перекладу й культурологічної теорії перекладу. 

Практична цінність одержаних результатів полягає у можливості 

використати теоретичні положення та матеріали дисертації в нормативних 

курсах з історії українського перекладу, порівняльної стилістики та 

лексикографії. Матеріали дослідження будуть корисними під час укладання 

двомовних словників синонімів, антонімів та фразеологізмів. Загальні 

принципи аналізу можуть бути використані для вивчення творчих методів 

інших українських перекладачів колоніального періоду в Україні.  

Апробація основних положень та результатів дослідження. Основні 

теоретичні положення і практичні результати дослідження оприлюднено на 6 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: «Філологічна 

наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), «Мова і засоби масової 

комунікації на сучасному історичному етапі» (Львів, 2014), «І Таврійських 

філологічних читаннях» (Херсон, 2015), «XV Каразінських читаннях» 

(Харків, 2016), «Вільям Шекспір і дискурс вигнання» (Запоріжжя, 2016), 

«Перших читаннях пам’яті Тамари Наумівни Денисової» (Київ, 2017). 
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Додатково результати дослідження апробовано на VI Всеукраїнському 

конкурсі шекспірознавчих досліджень для молодих учених ім. Віталія Кейса 

(2017 рік), за результатами конкурсу отримано Диплом ІІ ступеня. 

У 2018 р. матеріали та методики дослідження було запроваджено 

здобувачем під час проведення майстер-класу з художнього перекладу 

Шекспірових сонетів, який було включено до програми інтелектуально-

культурного проекту «Дні Шекспіра в Україні» та відзначено Подякою 

Українського міжуніверситетського дослідницького Шекспірівського центру. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 

12 одноосібних публікаціях автора, з них: 8 – статті у фахових наукових 

виданнях України, 1 – стаття у зарубіжному виданні і 3 – тези та матеріали 

доповідей. Загальний обсяг публікацій становить 3, 6 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел з 451 позиції і додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 317 сторінок, обсяг основного тексту – 198 сторінок.  

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність, 

сформульовано основну мету та завдання, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення наукових 

результатів, висвітлено основні використані методи та методики, викладено 

інформацію про апробацію отриманих результатів, а також окреслено 

основні положення, які винесено на захист. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення 

творчого методу перекладача Святослава Караванського» описано 

загальну проблематику, що постає перед дослідником перекладацького 

творчого методу С. Караванського, та ступінь її вивчення українськими і 

зарубіжними вченими. Проаналізовано диференційні ознаки творчого методу 

перекладача в системі суміжних термінів. Визначено термінологічний апарат 

і вказано на доцільність його використання в роботі. Охарактеризовано 

творчий метод перекладача С. Караванського в цілому як інструмент 



24 
 
націєтворення. Розкрито самий механізм націєтворення за допомогою 

творчого методу перекладача. Висвітлено методику дослідження та методи 

інтерпретації результатів творчої діяльності С. Караванського. У другому 

розділі «Історико-біографічні фактори формування творчого методу в 

дискурсі перекладача С. Караванського» проаналізовано контексти 

творчості перекладача як сильної мовної особистості з непересічним 

ідіолектом, висвітлено умови формування антиколоніального дискурсу 

перекладача, схарактеризовано особливості його дискурсивних практик. У 

третьому розділі «Особливості діалогічності перекладацького методу 

С. Караванського» розглянуто аспекти діалогічності перекладацького 

методу майстра красного письменства, викладено опис та результати 

перекладацького експерименту за його участю. 

У загальних висновках викладено підсумки проведеного дослідження 

й окреслено перспективи для подальшої роботи. 

У додатках представлено укладений нами «Тематичний словник 

поетичної мови С. Караванського (на матеріалі виконаних ним перекладів)», 

що репрезентує собою модель ідіостилю тлумача, список опублікованих 

праць за темою дисертації, першотвори та їхні переклади С. Караванським та 

іншими перекладачами. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОГО 

МЕТОДУ ПЕРЕКЛАДАЧА СВЯТОСЛАВА КАРАВАНСЬКОГО 

 

1.1. Творча манера перекладача Святослава Караванського в 

контексті напрацювань українського художнього перекладу 

Українська земля, довгий час перебуваючи в колоніальній залежності 

під владою Польщі, Австро-Угорщини, Російської імперії та СРСР, зростила 

плеяду талановитих майстрів красного письменства, які, ніби естафету, 

передавали від покоління до покоління виплекану в слові любов до рідного 

краю та прагнення свободи. Пил історичного небуття наразі стерто з багатьох 

славних, але призабутих імен. 

В цьому аспекті не можна обійти увагою праці Р. Зорівчак [64; 66; 68; 

69], М. Новикової [201; 202; 203; 204; 208; 209; 210], В. Радчука [235; 238], 

О. Радчук [242; 243; 244; 247], В. Савчин [261; 262], вписані до сторінок 

«лукашіани» та кочурознавства, працю Л. Коломієць, присвячену 

особливостям творчого почерку репресованих перекладачів [128]. Творчу 

робітню знаного перекладача А. Онишка висвітлено О. Мазур [179], в той час 

як талант В. Річ, перекладачки з Великої Британії, яка виводила українську 

літературу на неозорі простори світової культури, змальовано Г. Косів [146]. 

Впродовж останніх років зеровську настанову «До джерел!» втілено у 

наукових розробках І. Девдюк [44], О. Климчук [113], В. Пуліної [224] 

(детально вивчено творчість П. Куліша), Г. Швець [314], (роботу присвячено 

В. Барці), О. Черевченко [305] (творчість Ю. Клена), В. Зіневич [63], О. Лапко 

[169] (у фокусі уваги – Т. Осьмачка), І. Юрової [325] (досліджує творчість 

І. Костецького), Г. Савчук [263] (робота присвячена творчості В. Стуса), 

Т. Іванюхи [82] та О. Коваля [114] (розглядається творчість неокласиків), 

А. Василик [16] (стратегії М. Рудницького), І. Одрехівської [211] (діяльність 

В. Коптілова), Н. Гриців [39; 40] (творча особистість В. Мисика), О. Шум [323] 

(діяльність перекладачів-емігрантів), О. Бриської [12] та І. Сацик [266] 
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(особистість М. Зерова), і робота молодих науковців на цьому не припиняється, 

зменшуючи кількість «білих плям» на мапі історії українського художнього 

перекладу. 

Відстоювати маєстат української мови випало й перекладачеві, 

мовознавцеві та – за політичними уподобаннями – дисидентові з Одеси 

Святославу Йосиповичу Караванському. У нашій дисертаційній роботі ми 

вперше в історії українського художнього перекладу досліджуємо, з яких 

національних традицій зростав цей творчий метод, які критико-теоретичні 

положення можуть служити відправною точкою для його оцінювання в період 

колоніальної залежності України та які напрацювання в царині історії та 

критики перекладу важать для розуміння цього методу саме зараз, в так званий 

постколоніальний період, а також звертаємося до зовнішніх, соціально-

історичних, культурно-історичних та політичних чинників, які сформували 

про-українське, а отже, глибоко антиімперське, налаштування зазначеного 

методу, принагідно окресливши умови, в яких викристалізувалась сильна 

мовна особистість С. Караванського. 

 

1.1.1. Мистецький почерк перекладача С. Караванського як 

інструмент націєтворення в українському художньому перекладі 

Приступати до життя й творчості С. Караванського в контексті історії 

українського художнього перекладу й відкидати при цьому історію нашого 

народу не можна. Про незримий зв’язок між цими поняттями свідчать не 

тільки узагальнюючі наукові розвідки, в яких змальовано картину розвитку 

нашого красного письменства й перекладознавчої думки, а й дослідження, в 

центрі яких – персоналії наших перекладачів та перекладознавців, чиї імена 

на довгий час було проскрибовано. 

В геополітичному ракурсі, Україна протягом сторіч перебувала в 

колоніальній залежності. В таких умовах, однак, плідно розвивався художній 

переклад та його теоретико-методологічне підґрунтя [64; 67; 68; 70; 129; 135; 
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136; 140; 143; 149; 150-158; 160; 176; 177; 189; 190-196; 268; 269; 281; 290; 

304; 307; 309; 321; 322]. Наразі прийнято вважати, що націєборчі виміри 

протягом сторіч залишалися «візитівкою» українського художнього 

перекладу, місце якого – «між літературою і націєтворенням», як 

афористично визначив М. Стріха [282], змальовуючи націєтворчу функцію як 

«пряме, без посередників, спілкування української культури з іноземними 

літературами», результатом якого мала стати культурна та політична рівність 

українців з іншими європейськими народами, а інструментом для досягнення 

такої мети повинна була виступати повноцінна українська мова перекладів 

«окремих знакових творів світового письменства» [282, с. 9]. На нашу думку, 

наведені міркування якомога краще описують діяльнісний бік націєтворення 

через перекладання, натомість потребує уточнення, що саме створювали в 

процесі перекладання майстри красного письменства, і в тому числі 

С. Караванський, коли приступали до плекання нації в художньому слові. 

Отже, потрібно чітко встановити концептуальні рамки, щоб зрозуміти 

поняття «нація» в контексті художнього перекладу і дослідити, який зв’язок 

існує між творенням української нації через художній переклад та 

мистецьким почерком С. Караванського. 

У сучасній гуманітаристиці існує думка про мінливість націй як 

конструктів культури, створених інтелектуальною елітою [5]. В діяльності 

майстрів красного письменства творенню української нації через художнє 

слово передує етап переосмислення та перегрупування (re-membering [5]) 

генетично закодованої культурно-історичної пам’яті нашого етносу, адже 

«національні міфи … структурують національне культурне несвідоме і стають 

основою розгортання історичних, культурних, філологічних, релігійних та ін. 

метанаративів, спрямованих на гомогенізацію певних етнічних груп і 

перетворення їх на націю» [223, с. 243]. 

Можна припустити, що в процесі створення таких метанаративів і тлумач 

С. Караванський, який, безумовно, належить до інтелектуальної еліти, 

актуалізує національну ідентичність в текстуальному просторі, в просторі 
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ecriture, якщо звернутися до термінологічного апарату постструктуралізму, і 

тим самим встановлює культурні межі української нації, що з позицій сучасної 

постколоніальної теорії можна визначити як процес творення нації як нарації, 

або «нації-нарації» (термін Г. Бгабга [5]). Оскільки мова – то і є народ [291], 

логічно висунути гіпотезу, що, відповідно до постколоніальної концепції націй 

як метанаративів, метод С. Караванського, як і методи сучасних йому 

українських перекладачів, може бути спрямовано на створення в процесі 

перекладання української нації, соціально сконструйованої та закріпленої за 

українською мовою у вигляді літературної розповіді про себе, і в такий спосіб 

через художній переклад в текстуальному просторі українська мова постає 

«домом буття» рідної нації тлумача. 

  

          1.1.2. Художній метод С. Караванського як діалог та дискурс 

Розуміння творчої діяльності С. Караванського як інструменту 

творення нації-нарації, на нашу думку, повніше розкриватиметься в світлі 

концепції міжсуб’єктності інтерпретації О. Радчук [242; 243], відповідно до 

якої обов’язкова наявність реципієнта, який прагне стати учасником 

герменевтичного діалогу. 

Звідси логічно було б представити творчий метод перекладача як 

інструмент дискурсивної практики, рушійну силу, яка відкриває діалог, що 

поступово переростає у полілог в його дискурсі. Р. Зорівчак, зокрема, вказує 

на важливість залучення дискурсивних практик для вивчення художнього 

перекладу як літературної творчості [67, с. 440].  

Реальний історичний час, за Н. Гриценко, пов'язаний з продукуванням 

певної соціальної діяльності, яку інтерпретуємо через виплекану людством 

систему цінностей [38]. Ми сприймаємо послідовність дій людей в часі 

невід’ємно від їхньої соціальної приналежності, тому історичний час є 

темпоральним втіленням соціального часу. Коли ж мова заходить про 

перекладацьку творчість С. Караванського, час змінює своє обличчя та 
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протікає нелінійно. За оригінальним твором стоїть реальна для його автора 

дійсність, натомість перебіг перекладацької творчості С. Караванського 

позначено контекстом сучасної йому доби. Тому слушною є думка 

дослідника В. Коптілова про те, що художній переклад є лише «семантико-

стилістичною паралеллю» першотвору [137, с. 183].  

Звідси висновуємо, що в дискурсі С. Караванського герменевтичні 

практики прочитання текстів минулого потребують не так історичного, як 

наративного часу, оскільки рідна культура в процесі розповідання 

української нації про себе розвивається в текстуальному просторі, де 

створені в минулому прецедентні імена та твори перетворюються на сучасні 

пам’ятки українського красного письменства, вибудовуючи сполучні ланки 

між національною літературною полісистемою та світовим літературним 

каноном. 

Оскільки творчий метод перекладача при цьому нестиме той 

націєтворчий потенціал, який стає рушієм трансформації української 

культури, її онтологічної непересічності на фоні інших світових культур, то в 

текстуальному просторі власного дискурсу творчий метод С. Караванського 

можна розглядати як інструмент для створення нових контекстів існування 

української культури, щоб в такий спосіб задавлена колонізаційним режимом 

культура почала долати інерцію реального історичного часу. 

Так простір досвіду, який так докладно описують Р. Козеллек та 

П. Рікер [354; 355; 251; 252; 253; 254; 255], зблизиться з горизонтом 

очікування в творчості перекладача, і С. Караванський виступатиме 

медіатором, завдяки якому минуле й сучасне української нації вступатимуть 

у герменевтичний діалог. В процесі розгортання української нації-нарації 

перебіг часу історичного перетвориться на час наративний, і, схоплений 

пензлем талановитого художника слова («Зупинись, миттєвість!»), наново 

оживатиме в текстуальному просторі поетичних перекладів одеського 

тлумача.        
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          1.1.3. Постать перекладача С. Караванського в художньо-

культурософському діалозі про націєтворення  

а) Традиції і попередники: початок діалогу 

Відповідно до концепції діалогізму М. Бахтіна, учасниками діалогу не 

обов’язково стають ті, хто перебуває в одному історичному часі [3; 4]. 

М. Бахтін підкреслює, що «слово – це драма, в якій приймають участь троє 

персонажів (це не дует, а тріо). Вона розігрується поза автором … 

Самооб’єктивація (в ліриці, у сповіді і т. п.) як самовідчуження і деякою 

мірою здолання. Об’єктивуючи себе (тобто виносячи себе назовні), я 

отримую можливість справді діалогічного відношення до себе самого…» 

[387, c. 339-340]. Вектор діалогічного спілкування С. Караванським 

розвернено одночасно до сучасності й минувшини, зокрема, до 

Т. Г. Шевченка. Шанобливе ставлення перекладача С. Караванського до 

духовного заповіту Т. Г. Шевченка [1; 147; 188; 234; 319; 433] спонукає 

встановити питомі зв’язки між творчим методом С. Караванського та 

духовною платформою Кобзаря.   

У С. Караванського, як і в кожного українця, є свій Шевченко (про 

множинність прочитань творів якого читаймо: [234, с. 254]). 2014 року, коли 

Україна готувалася святкувати 200-річчя від дня народження Кобзаря, 

С. Караванський безапеляційно стверджував: «Без Шевченка, як свідчать 

навіть вороги України, не було б самої української нації» [96, с. 81]. Прагнення 

протиставити колонізаційній політиці зросійщення та сумнозвісному проекту 

«Україна без українців» живу українську мову було пов’язане в творчості 

одесита із заповітом Т. Шевченка – творити «без золота, без каменя, без хитрої 

мови» [433, с. 60]. «Продовж довгих десятиліть цей заповіт було зневажено», – 

констатує перекладач [95, с. 42]. 

Зазначимо, що хоча С. Караванський в своїх інтернет-інтерв’ю авторові 

представленої дисертаційної роботи (2015 – 2016 р.) не вирізняв окремих 

постатей з-поміж послідовників Тараса Шевченка на ниві красного 
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письменства, вважаючи, що розвиток української мови після Кобзаря сильно 

потерпав від лінгвоциду, все ж таки не можна легковажити півторасторічним 

досвідом в царині критики та методології українського художнього перекладу, 

оскільки певний, хоч і неусвідомлений самим С. Караванським, вплив цей 

досвід таки мав на творчість одеського тлумача. 

Після Т. Шевченка, «кириломефодіївців», «харківських романтиків», 

«галицьких будителів», після П. Куліша, М. Старицького, Л. Українки, 

«младомузівців», «хатян» та ще цілої низки талановитих перекладачів [188; 

190; 191; 192; 193; 194; 195], вектор перекладацької діяльності українських 

майстрів красного письменства було стабільно розвернуто в бік творення через 

художнє слово індивідуального, питомо національного, українського – на 

противагу зросійщеному, і перекладацьку творчість послідовно адресовано 

саме пересічному українцеві. Таким чином, Європу, «Захід», розвертали 

обличчям до українського читача.  

У XIX сторіччі глибоке теоретичне обґрунтування художнього перекладу 

як засобу націєтворення зробив І. Франко: «Приступаючи до оцінки твору 

літературного, я беру його поперед усього як факт духовної історії даної 

суспільності, а відтак як факт індивідуальної історії даного письменника» [300, 

Т. 27, с. 311]. Якщо інтерпретувати сказане І. Франком в світлі 

постколоніальної теорії, «духовну історію суспільності» можна розуміти саме 

як розповідь нації про себе, тобто як націю-нарацію, причому новаторство 

творчої манери С. Караванського, відповідно до концепції І. Франка, постає 

втіленням провідних ідей епохи, коли «особистій вдачі, знанню, талантові 

лишається, звичайно, якнайширший простір» [300, Т. 27, с. 311]. Продукт 

перекладацької творчості одеського тлумача, за І. Франко, розглядаємо як 

невід’ємну частину національної літератури на певному етапі її розвитку, і в 

цьому, видається, думка Каменяра далеко випередила творців теорії 

полісистеми Г. Турі та І. Івен-Зогара [343; 344; 380; 381; 382]. 

З подальших теоретичних міркувань І. Франка випливає, що підґрунтя 

методу С. Караванського слід шукати у мовотворчості, адже Франко задовго до 
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Гайдеггера зрозумів, що саме мова повинна стати «домом буття» незалежної 

української нації: «передача чужомовної поезії, поезії різних віків і народів 

рідною мовою збагачує душу цілої нації» [300, Т. 5, с. 7]. Думається, за 

концепцією І. Франка, найважливішою вимогою до перекладача 

С. Караванського повинно бути спрямування творчих зусиль в бік розбудови 

золотого мосту «зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми, 

давнішими поколіннями» [300, Т. 5, с. 7]. Таким чином, за І. Франко, настанову 

С. Караванського слід визначати крізь призму індивідуальності перекладача, 

що є водночас типологічною та історично обумовленою величиною, 

сформованою на національному підґрунті. Оскільки в нашій роботі ми 

намагатимемося вписати творчий метод С. Караванського у ширший контекст, 

далі розглянемо, чи існує зв'язок цього методу із загальним поетичним 

світоглядом неокласичної літературної школи. 

На тлі доби неокласик М. Зеров залишався політично незаангажованим, 

однак полеміка, що точилася навколо окреслення шляхів розвитку культури 

України, сподвигла М. Зерова підтримати заклик М. Хвильового вчитися у 

культурної Європи: «Гадаю, що для розвитку нашої літератури потрібні три 

речі: 1. Засвоєння величного досвіду всесвітнього письменства, тобто хороша 

літературна освіта письменника і вперта систематична робота коло перекладів. 

2. Вияснення нашої української традиції і переоцінка нашого літературного 

надбання. 3. Мистецька вибагливість, підвищення технічних вимог до 

початкуючих письменників» [59, с. 356]. Отже, вектор націєтворення через 

художнє слово продовжував вказувати на «Захід». Саме програма «Ad Fontes» 

логічно пояснює наше прагнення досліджувати особистість перекладача 

С. Караванського в історично-генетичній перспективі. Йдучи за М. Зеровим, 

ми цікавимось не тільки стилем митця, а й приділяємо увагу середовищу, з 

якого перекладач походив. Розвиток поетичної мови – в центрі особливих 

зацікавлень і М. Зерова, і С. Караванського. 1924-го року М. Зеров у листі до 

М. Плевако зазначав: «Тепер усі кричать: хай живе вільний вірш, бо безсилі 

опанувати технікою. І тільки розхитують вірш, розсмикують, імпресіонізують 
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мову. А українській мові пора б уже знайти монументальні, логічні форми» 

[59, с. 650]. С. Караванський також долучається до розгляду мовного питання, 

зокрема, щодо проблеми невиконання мовою об’єднавчої функції: «Яку душу 

розкриває українець, що маючи свою вікову афористичну спадщину, нехтує її і 

вживає такі вирази, як Скатертю дорога або На бідного Макара всі шишки 

летять? (виділено мною – І. К.) Такий українець має не свою, а позичену 

українізовану російську душу… Живцем здерті з іншої мови вирази, як 

правило, не мають чару «первотвору»» [95, с. 129]. 

Цікава полеміка, дотична до засад формування творчого методу 

С. Караванського, розгорнулася свого часу між М. Зеровим і апологетом 

українського вісниківства Д. Донцовим: останній піддавав нищівній критиці 

російську культуру та відкидав орієнтацію на неї, натомість М. Зеров з тонкою 

іронією зазначав, що Д. Донцов «сам являється ще неофітом «модерного» так 

би мовити, «западничества», ретельним проповідником якого виступає. Це 

помітно з рішучого тону і того завзяття, з яким він стягає додолу ідола 

російської культури» [59, с. 21]. Інше дражливе питання, мовне, знайшло своє 

відображення у дилемі «ускладнена / семантично прозора поетична мова». 

С. Караванському суголосні ідеї М. Зерова щодо природності й невимушеності 

мови перекладу [59, с. 609 – 624; 126, с.101]. Але й погляди Д. Донцова, котрий 

сповідував принципи аристократизму, патріотизму та героїзму [212, с. 92], 

йому не чужі: «артист не має журитися публікою, лише творити відповідно 

своїм внутрішнім вимогам» [51, с. 903]. Прикметно, що там, де для Д. Донцова 

(і для С. Караванського) національне мистецтво було «духовною зброєю, 

вихопленою з піхов» [182, с. 7–8], для М. Зерова воно поставало невидимо 

розлитою по творах ідейною атмосферою [59, с. 265].  

Таким чином, історична ситуація, що склалася в 1920-ті роки в Україні, 

в основу методів тогочасних перекладачів закладала націєтворчий, тобто  

антиколоніальний (в світлі модерних досліджень) чинник. Це була настанова, 

під впливом якої формувався і метод С. Караванського, духовно споріднений 



34 
 
з ідеями народництва, та водночас складно переплетений з настановою 

неокласика М. Зерова.  

б) Маскарадність передвоєнних років 

Період Розстріляного Відродження залишив по собі страшні наслідки 

культурного занепаду [166]. Саме тоді зароджується маскарадність як риса 

українського перекладу, вибудовується опозиція «маскарадність / прихована 

колонізаційна експансія». Маскарадність пов’язана зі стратегію підміни та 

приховування імен, коли нерепресовані словолюби друкували переклади під 

чужими іменами, а гроші передавали сім’ям ув’язнених. Так само маскували 

тексти, які обирали для перекладання: доводили, начебто обрані першотвори 

яскраво суголосні панівним політичним ідеям. Наведемо приклади.  

У «Спогадах про Миколу Зерова» його дружина Софія згадує наслідки 

«процесу СВУ»: «… він вирішив друкувати свої праці під чужими 

прізвищами. Він написав велику статтю про Шевченка, підписав цю статтю 

Мих. Мих. Новицький. Переклав Зеров також на українську мову 

пушкінського – «Бориса Годунова», підписав цей переклад Борис 

Петрушевський. … наприкінці квітня 1935 р., Зерова репресували … 

перебуваючи так далеко, Зеров не розгубив своїх літературних друзів і 

друкувався під псевдонімами [59, с. 693, 696]. 

Прихована колонізаційна експансія відбувалась через універсалізм, 

уведення єдиного стилю соцреалізму, який дослідниця Л. Коломієць називає 

терміном «стиль тоталітаризуючої нарації» [124, с. 25]. Основною рисою 

колонізаційної політики СРСР в Україні було позбавлення українського 

народу права голосу в текстуальному просторі (пригадаймо вихолощення 

української мови, яке помітно відчувалось в літературній кампанії з 

перевидання перекладів творів К. Маркса й Ф. Енгельса). Стратегії 

навіювання щодо правочинності радянської політики супроводжувались 

маніпулюванням національними стереотипами. Так наприклад, послідовно 

знищувалось сприйняття Т. Шевченка як глибоко релігійного поета, його 
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творчість перетворено на ілюстрацію до міфу про Й. Сталіна як «друга та 

визволителя усіх народів». Проімперська політика СРСР на теренах України 

позначена примусовим розгортанням наративу російської присутності: в 

текстуальному просторі національну історію викривлено та / або 

привласнено, так само як і тексти, що зберігали генетичну пам'ять 

українського народу (доречно пригадати історію «Слова о полку Ігоревім»). 

Первинними ставали тексти, нав’язані згори (пригадаймо, що більшість 

перекладів в той час в Україні виконувано не з оригіналу, а з російських 

перекладів, про це розповідають Р. Доценко та І. Качуровський [52; 99]). 

Власний досвід нашої нації перестав бути об’єктом її розповіді про себе, 

натомість розповсюджено тексти, в яких прославлено добу соцреалізму: 

«Імпресіоністична довільність вибору теми поступилася місцем 

антипсихологічній і антиіндивідуалістичній абсолютизації центрального 

образу й єдиної теми: Сталін, Кіров, партія… «Герой» тотожний і незмінний. 

Епітет стандартизується» [218, с. 62]. 

На цьому фоні відбулось свідоме розвернення С. Караванського в бік 

української мови: «Я розчарувався у вибраному мною фахові – я хочу бути 

літератором. Я почав перекладати з Гейне та Гете після купівлі № 1 

«Київського альманаху». На це мене наштовхнуло вночі натхнення… (…) 

Він (товариш) здається зазирнув у те, що я пишу, та мені байдуже. Я більше 

не червонію від того, що я пишу або говорю українською мовою» (1940 рік)» 

[311, с. 87].  

Приховану колонізаційну політику СРСР в Україні супроводжувала 

лінгвістична маніпуляція, з приводу якої С. Караванський з гіркотою 

констатує: ««Постишевський» правопис перекреслив надбання перших років 

існування України на території колишнього СССР. … Тисячі (тисячі!) 

українських культурних діячів (і серед них – провідних мовознавців) було 

знищено. Лише за одну незгоду з вилученням літери «ґ» з української абетки 

тисячі вчителів репресовано й розстріляно» [98, с.7]. 
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Водночас, С. Караванський викриває «подвійне дно» мовної політики 

СРСР: «Хай мене не розуміють тут, що я є адептом харківського 

Скрипниківського правопису. Аж ніяк. Цей правопис, як і правописи після 

1933, був правопис тоталітарного диктату. … обидва наші правописи – плоди 

тоталітаризму» [96, с. 54]. Іншою подією, що мала свої наслідки для розвитку 

творчого методу С. Караванського, стало знищення в 1936 році 

Всеукраїнської Академії Наук, коли численні словники спіткало аутодафе, 

причому не завжди у фігуральному значенні цього слова. У такий спосіб 

«менших братів» окрадено та утримувано їх на колінах [96, с. 48], а їхню 

історію та культуру спаплюжено. Так досягнення України перетворено на 

«общесоюзные», і тим самим не тільки нівельовано національну ідентичність 

українців, а й привласнено на офіційному рівні інтелектуальні досягнення 

нації. 

           в) Творчий метод С. Караванського як голос Іншого 

Нищення словників особливо відчувалося впродовж повоєнних 

десятиліть [52, с. 51–53]. Гадаємо, саме лінгвістична маніпуляція кремлівських 

мовознавців спричинилася до того, що С. Караванський береться за 

словникарство. Друге питання, після лексикографічного, яке залишалося на 

часі у повоєнні десятиріччя, стосувалося розвитку мови перекладів. Загалом 

тодішня концепція перекладацького методу глибоко пов’язана з розумінням 

важливості повернення українському народові голосу, яким би наша нація 

могла промовляти, вступаючи в світовий діалог культур. Про це влучно-

афористично писав Григорій Порфирович Кочур: Я тих повинен стати 

голосом, // Хто в многості вже стільки років // Між тундрами з питанням 

болісним // Невільничим ступає кроком [119, с. 7]. Голос більшості з тих, хто 

пройшов сталінські табори, та від імені яких промовляв Г. Кочур, звучав 

приховано, але «в певності тривкій, мов камінь»: Мов вітер, що спокійно 

дихає // І плине полем неозорим [119, с. 7]. Г. Кочур вважав особливим вміння 

по-справжньому талановитих майстрів слова відійти в тінь [151, с. 178]. 
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Натомість голос С. Караванського – то голос воїна, який не скорився 

колонізаційній владі та готовий завжди і скрізь служити своєму народові: 

Кинути слово, щоб бомбою стало, // Кинути слово – моє ремесло! [416, с. 57]. 

В метафоричному порівнянні слово як бомба закладено епістемічні основи 

перекладацького методу одесита, в якому діалогічна експресивність контрастує 

зі стриманістю перекладацького почерку Г. Кочура, В. Мисика, Бориса Тена, 

М. Рильського, для яких живі були традиції неокласиків. Про особливості 

діалогічності методу С. Караванського детальніше йтиметься у розділі 3. 

Що ж, так би мовити, розводило М. Рильського та С. Караванського «по 

різні боки барикад»? Стимулом перекладацької творчості, вважав 

М. Рильський, є право вільно обирати твори для перекладу. Однак, на думку 

М. Рильського, цю творчість повинно обмежувати глибоке розуміння 

першотвору й уміння ввійти у світ автора, тобто вирахувати творчу домінанту 

в естетичній канві оригіналу [257, Т. 16, с. 294]. Можливості вільно обирати 

твори для перекладу С. Караванський не мав через табірну «колючку», яка 

перекривала доступ до оригінальних текстів та поважних академічних видань. 

Світ автора першотвору для С. Караванського розкривався лише під час 

коротеньких бесід з табірним побратимом Р. Доценком, де тільки можна, хоч і 

за штабелями лісоматеріалів. Творчу домінанту в естетичній канві оригіналу 

С. Караванському доводилося вираховувати самотужки, з огляду на власні 

етико-естетичні та соціально-філософські погляди, та зважаючи на єдине, що 

мав напохваті – неповну філологічну освіту й поетичний текст. На нашу думку, 

цей герменевтичний діалог відбувався, так би мовити, в асептичному 

середовищі, де жоден контекст не міг (через герметичність сталінської зони) 

стати у пригоді або на перешкоді перекладацькому розумінню, вчуванню в 

текст. Не було двомовних словників, літературної критики, енциклопедій та 

підручників. Постає питання щодо повноцінності перекладацької праці в таких 

умовах. Відповідь знаходимо у визначенні інтерпретації як «віднайденні і 

перевтіленні смислу» [240, с. 119]. Пізнаючи потенціал багатозначності 
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оригіналу (термін В. Радчука), С. Караванський користає з мови як засобу 

тлумачення, уважно дбаючи про форму поезій, зокрема, їхню просодію.  

На волі ж М. Рильським створено формулу перекладання, що є ніби 

дзеркальним відображенням, – тобто з особливою увагою до змістового 

наповнення перекладів: «точність у віддаванні змісту і форми оригіналу, 

ствердження єдності форми і змісту і разом з тим примату змісту над 

формою» [257, Т. 16, с. 240]. Про це найкраще сказано у М. Зерова, друга і 

навчителя М. Рильського: «Парнасизм не зразу дається поетові, збуджуючи в 

ньому лише спрагу і заздрість… Але поволі, з дозріванням хисту, 

виформовується, коли хочете, класичний стиль, з його зрівноваженістю і 

кларизмом, мальовничими епітетами, міцним логічним побудуванням і 

строгою течією мислі» [59, с. 333]. 

Натомість у С. Караванського рима, за його власним висловом, «грає 

роль провідника перекладу». Гармонію в перекладах С. Караванського 

унаочнено через взаємопритертість (тобто природну сполучуваність, 

термін С. Караванського) слів у мовному потоці, і до голосу Іншого 

дослухаєшся через замилування точністю рим його перекладів: Любов 

мовчить про наміри свої. // Учись очима слухати її, навчає нас 

С. Караванський вустами ліричного героя В. Шекспіра з 23 сонета [420, с. 

170]. 

З’ясуймо, чи дослухались сучасники до С. Караванського. Наведемо 

самі лише факти. Про відомість лінгвістичних та літературознавчих розвідок 

С. Караванського в шістдесяті роки пише Л. Обертас [397, с. 103], 

підкреслюючи, що С. Караванський ніколи не крився за псевдонімами. 

Значно посприяв невикривленому сприйняттю постаті С. Караванського друк 

в Парижі 1967 року збірника матеріалів «Лихо з розуму (Портрети двадцяти 

«злочинців»)» В. Чорновола [311]. Автор не тільки наводить щоденникові 

записи перекладача, а й ознайомлює світовий загал з кращими 

перекладами С. Караванського. Їхню мистецьку вартість від імені 

американської діаспорної української громади привселюдно відзначали 
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О. Тарнавський, О. Біляєв, Яр Славутич [396, с. 28; 10; 273]. В академічних 

колах переклади сонетів В. Шекспіра, виконані С. Караванським, здобулися 

наукової уваги О. Прокопів, яка поставила цей доробок одеського тлумача 

поряд з кращими здобутками української шекспіріани [367]. Цей доробок 

відзначено і Яром Славутичем, який не тільки друкує переклади 

С. Караванського та присвячує митцеві власний вірш, але й вказує, що той 

входить до Спілки Наукового Шекспірівського Товариства [402]. 

Д. Паламарчук, за свідченням самого С. Караванського, звернувся до тлумача 

з проханням допомогти вивершити проект з видання творів В. Шекспіра 

1964 р., знаючи, що велику добірку дуже якісних перекладів сонетів 

Великого Барда С. Караванський вивіз з-за ґрат, після першого ув’язнення. 

Дуже поціновував переклади С. Караванського знаний літературознавець і 

перекладач І. Качуровський, який на хвилях радістанції «Свобода» 21 січня 

1978 р. для усього вільного світу декламував «Шільйонського в’язня» в 

перекладі саме С. Караванського. У Великій Британії теж шанували творчість 

одеського перекладача. Знана перекладачка Віра Річ тлумачила його поезію 

«Молитва» англійською мовою [146, с. 208]. В 11 том «Енциклопедії 

українознавства» (1995 р.) внесено статтю про поета й перекладача 

(підкреслення наше – І. К.). С. Караванського [390]. Внесок С. Караванського 

в українську шекспіріану надзвичайно влучно схарактеризувала дослідниця 

Л. Коломієць, акцентувавши на стрімкості входження перекладів одеського 

тлумача в нашу літературну полісистему: «Одним із перших 

«шістдесятників» у світ друкованого слова вривається зі своїми перекладами 

Святослав Караванський» [124, с. 357]. В 2012 р. дослідниця О. Радчук в 

своїй науковій розвідці висвітила внесок С. Караванського до розвою 

української бернзіани [243]. Того ж року видруковано антологію «Поезія із-за 

ґрат», в якій зазначено: «Ґотичний профіль трагічного ХХ століття 

вимальовується через профілі понад 60-ти поетів, що зазнали переслідувань у 

боротьбі за незалежність України. З-поміж них добре знані …Святослав 

Караванський, Григорій Кочур (два ці імені поряд – І. К.), … Іван 
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Світличний, … Василь Стус» [221, c. 8]. Зшитки з поезіями та сторінками 

словників С. Караванського потайки, цілком в дусі авантюрного роману, 

переправляли в шістдесяті-сімдесяті за кордон. У вільній Україні ці словники 

зустріли вже декілька перевидань. Отже, можна говорити про вагомість 

доробку С. Караванського та про крилатість його поетичного слова. 

          г) Творче кредо С. Караванського й естетика шістдесятників 

Відмерзання після років сталінського диктату призвело до зародження 

ідейно-мистецького руху, який пізніше отримав назву «шістдесятництво» 

[32; 142; 160; 220]. Творче кредо і С. Караванського, і шістдесятників 

вростало корінням у національний ґрунт, але й не чуже модерним віянням: 

естетична ускладненість текстів є їхньою своєрідною «візитівкою» [279, 

с. 217], а в творчості виразно прочитуються інтенції екзистенціалізму [287] та 

месіанства [303; 401], в естетичному ідеалі «поєднувалися краса, виражена в 

образі, й етично вивірена правда, пов’язана із високою громадянською 

відповідальністю за поетичне слово» [32, с. 87]. Програмними для 

шістдесятників можна вважати теоретичні зауваження Василя Стуса: «Гарно 

все виходить тоді, коли – природно» [285, с. 179].  

Метод перекладання С. Караванського споріднений з мистецькою 

платформою шістдесятників в тому, що ретельно підібрані ним «цеглини», 

тобто поетеми, є сув’яззю традиційного та модерного. Наведемо приклади. 

Образ часу, який у В. Шекспіра постає в невблаганному русі занесеного для 

навскісного удару серпа (And nothing ’gainst Time’s scythe can make defence 

[451, c. 1107]), а у Р. М. Рільке вивершує літо до останньої межі в 

безшумному пересуванні стрілки сонячного годинника (Herr: es ist Zeit. Der 

Sommer war sehr groß [цит. за 99, с. 194]), в поезії М. Вінграновського та 

С. Караванського трансформується в модерний образ поїздів, що летять в 

далечінь. Обидва поети тонким пензлем вимальовують траєкторію їхнього 

руху, але якщо у С. Караванського швидкий лет уводить в межичасся вічної 

мерзлоти, де на поета чекають ґрати, то у М. Вінграновського поїзд – то є 
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стрілка сонячного годинника на зап’ястку літа. Порівняйте: Мчить вперед за 

вагоном вагон // З диким зойком чавунної мови – // Спец-етапом іде ешелон 

// У тайгу неосяжну з Ростова (С. Караванський, переклад популярного 

романсу «Мчить вперед за вагоном вагон» [416, с. 19]) і контрастом до 

пронизливого холоду – За смородиною і часом // Попід сонце йдуть поїзди 

(М. Вінграновський [411, с. 56]). Персоніфікація в перекладі 

С. Караванського є наочним блідим холодним тлом до часу, який спливає 

серпневою м’якістю дня у ліричній мініатюрі М. Вінграновського, в якій 

свіжа, модерна образність зевгми посилює ефект цілісності часопростору. 

Перекладаючи В. Шекспіра, С. Караванський намагається осучаснити 

поетеми, які метафоризують час. Так у перекладі 12 сонета В. Шекспіра 

з’являються дві метафори, два образи часу – візуальний та аудіальний, які, 

ніби в коло циферблату, замикають людські життя: Коли я бачу, як за днем 

йде ніч, // Здибаю цвіт, що в’яне по весні, // Читаю присуд старости з облич 

// І чую бій курантів на стіні ([416, с. 166]). Звісно, що в епоху В. Шекспіра 

були популярні напольні годинники, і куранти на стіні помешкань годі було 

побачити, так само як і в першотворі цієї лексеми немає (When I do count the 

clock that tells the time, // And see the brave day sunk in hideous night; // When I 

behold the violet past prime, // And sable curls, all silver’d o’er with white [451, 

c. 1107]), але для радянської людини саме куранти на Кремлівській вежі 

уособлювали настання нового року, і були впізнаваним образом. Адаптація 

першотвору відбувається, таким чином, саме через уведення модерного 

образу в тканину перекладу, і є цілком виправданою з огляду на емфазу do 

count, яка робить образ часу стрижневим, а засоби його розгортання в 

оригіналі – стилістичною домінантою 12 сонета. Цю домінанту Д. Павличко 

відтворив через слуховий образ, відтінений метафоричним епітетом (Коли 

вслухаюся в печальний хід // Годинника хвилиною нічною [436, с. 27]), а 

Д. Паламарчук взагалі за стилістичну домінанту узяв образ сну смерті (Коли 

годинника подзвіння сонні // Звістують дня померклого відхід [437, с. 627]). 

С. Караванський і надалі продовжує модернізувати образ часу. 
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Перекладаючи 13 сонет, тлумач передає образ часу через метафоричне 

порівняння: Чим став би ти, якби в твоїй душі // Вогонь любови вічної погас? 

// Ні! Краще поколінням залиши // Свій образ, як взірець майбутніх рас [416, 

с. 167]. В цьому порівнянні – не тільки свіжість художнього слова, а й 

профетизм поетичного слова С. Караванського, який є ще однією 

сполучною ланкою між поетичним світоглядом шістдесятників [220] і 

одеським тлумачем. Шекспірове видіння майбутніх поколінь в 13 сонеті ще 

нечітке, розпливчасте, невикристалізоване, це лише some other, для якого нам 

треба кинути свій слід: O! that you were yourself; but, love, you are // No longer 

yours than you yourself here live: // Against this coming end you should prepare, // 

And your sweet semblance to some other give [451, c. 1107]. Д. Паламарчук у 

перекладі 13 сонета максимально конкретизує першотвір через смисловий 

розвиток (Свою красу ти б міг зробить тривкою, // Коли б віддав її своїм 

синам [437, c. 627]). Тут немає єднання людства на всій планеті, як у 

С. Караванського, «Коли Царем Землі // Буде Правда // Й більш ніщо!» [416, 

с. 23], як пояснює С. Караванський у перекладі знаменитої поезії Р. Бернза 

«Всі люди – люди». Д. Павличко навертає цільового читача до образу 

смерті, а не часу. Його переклад 13 сонета – це зневажливе картання 

ліричного героя, в якому експресивність вислову підсилено через подвійний 

знак оклику, і переклад є кращим зразком герметичного віршового тексту: 

Любове, будь собою! Що за пробу // Ти матимеш в скорботний реченець! // 

Віддай же іншому свою подобу, // Щоб з гідністю зустріти свій кінець! [436, 

c. 29] 

В перекладі 19 сонета В. Шекспіра образ часу з’являється у 

метафоричному порівнянні, що переходить у розгорнуту персоніфікацію: Час 

– ти акула. Ти ковтаєш всіх, // Ти тупиш кігті тигрів і пантер, // Рвеш зуби 

левам з їх пащек страшних // І феніксу в огні готуєш смерть [420, с. 168]. 

В. Шекспір, хоч і належав до нації-володарки морів, все ж таки не 

перетворив 19 сонет на марину, якщо звернутись до термінології пейзажного 

живопису: Devouring Time, blunt thou the lion’s paws, And make the earth 
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devour her own sweet brood; // Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws, // 

And burn the long-liv’d phoenix in her blood [451, c. 1108]. Українському 

читачеві добре знайомі ідіоми акула пера, акула бізнесу, але С. Караванський 

тут застосовує свій улюблений прийом оживлення стертого образу, 

вибудовуючи нове асоціативне підґрунтя і переносячи лексему в незвичний 

для неї контекст. Оксюморон в останньому рядку катрена є також взірцем 

творчого почерку С. Караванського, який у відтворенні шекспірових 

афоризмів знаходить своє яскраве виявлення. В цьому плані Д. Паламарчука і 

Д. Павличко відрізняє більш стримана манера перекладання. Д. Паламарчук 

переносить звертання у другий рядок, чим знижує шанобливий тон 

першотвору, до того ж частка о програє на суґґестії епітету devouring, тим 

паче що В. Шекспір двічі звертається до ідеї пожирання: окрім зникнення в 

часі, людському роду загрожує бути поглинутим роззявленою пащею 

могили: Левині пазурі притуплюй, з пащі // Тигриної, о часе, зуби рви, // 

Руйнуй всі витвори землі найкращі // І фенікса спали в його крові [437, c. 630]. 

Другий момент стосується образу фенікса, який в епоху В. Шекспіра 

символізував вічне життя. Цей птах – жіночого роду. В друготворі цей 

важливий момент втрачено, хоча В. Шекспір знову й знову прагне 

акцентувати на необхідності оновлення через продовження роду, коли й 

смерть змушена відступити перед новим народженням. Д. Павличко теж 

опускає епітет devouring і тим нівелює пошану В. Шекспіра до влади Часу, на 

додачу ще й вульгаризуючи першотвір зниженим тоном лексеми жратва, 

пащу могили тлумач перетворює на біблійну алюзію («прах єси і на прах 

підеш»), а фенікса робить чоловічого роду, втрачаючи на стрижневій 

настанові Великого Барда привести на світ нащадків і тим здолати смерть: 

Затуплюй, часе, пазурі левині, // Виламуй зуби тигру при жратві, // Дай 

витвір з глини поглинати глині, // І фенікса пали в його ж крові [436, с. 35 ].  

Наступний приклад веде нас до щедрих на фантастичні образи й на 

сміх образів гоголівських «Вечорниць на хуторі під Диканькою». Образи 

відьми, чорта та козака-характерника показують, що між світом людей і 
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потойбіччям – тонка грань, така ж рухлива, як між чорним та білим, добром і 

злом. Цю грань по-своєму встановлюють С. Караванський та І. Світличний у 

своїх в’язничних поетичних циклах. Перший – у табірному перекладі 14 

сонета В. Шекспіра, рядки якого насичені іронією, що межує з сарказмом. 

Другий – їдко висміюючи своїх тюремників у «Відомському шабаші» з циклу 

табірних поезій «Камерні мотиви» [420, с. 115; 429, c. 26]. Зазначені поезії 

органічно вписано в комунікативний простір, де взаємодіють дискурси обох 

митців, оскільки словолюбів об’єднувала любов до солов’їної-калинової: 

наприклад, обоє вважали за необхідне укласти «Російсько-український 

словник складної лексики», на цей факт С. Караванський вказує у Передмові 

до видання словника 1998 р. [418, c. 3].  

Перекладаючи 14 сонет, С. Караванський підсилює експресивність 

вислову через улюблений прийом – градацію, побудовану на синонімах: 

Про війни, голод, пошесті, пожар // Вночі по зорях я не ворожу, // Я не 

віщун, не маг і не відьмар, // Щоб знати долю власну та чужу [420, с. 115]. 

Йдучи у світ, що за словом, помічаємо, що відьмар у С. Караванського – це 

ніби той козак-характерник, який радив Вакулі шукати за плечима чорта, 

якщо той потрібен. Профетизм поетичної мови перекладів С. Караванського 

тут обертається іншою гранню: царям не треба питати про майбутнє, 

оскільки ось воно, метафорично «в них за плечима» – але вони його 

відмовляються визнавати: і війни, і голод, і пошесті, і пожар… Мимоволі 

пригадується зеровське «Халдейських віщунів не будемо питати» [59, с. 115]. 

Голос поета-провидця для свого співбесідника уточнює: Не можу я сказати 

наперед, // Чи буде дощ, чи вітер, град чи сніг, // І, стежачи за рухами 

планет, царям передрікати долю їх [420, с. 115]. Майбуття простелене 

широким шляхом тільки перед тими, чиї серця сповнені любові й добра: 

Зате в твоїх негаснучих очах // Читаю я науку всіх наук: // Краса і правда 

житиме в віках, // Коли у твого внука буде внук; // Коли ж твій рід скінчить 

своє життя – Краса і правда зійдуть в небуття [420, с. 115]. В перекладі 

цього катрена експресивність оприявлено через функціональну 
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транспозицію: дієслово жити у ролі присудка в граматичній формі 3 особи 

однини, що виконує функцію 3 особи множини, тим самим об’єднує Красу й 

Правду й перетворює їх на контекстуальні синоніми. Завважмо, що в 

перекладі 14 сонета С. Караванський максимально наближається до 

першотвору. Д. Паламарчук образ відьмара переводить до підтексту, а тому 

питомі зв’язки з гоголівськими «Вечорницями» втрачено, у Д. Павличка таке 

ж перекладацьке рішення, яке постає досить амбівалентним щодо адресата 

пророцтва (Відчитую не в зорях вирок свій [436, с. 29]).  

І. Світличний, талановитий поет-перекладач, через віршовий переклад 

повернув нашій лінгвокультурі привласнене культурою-колонізатором 

«Слово о полку Ігоревім» («Слово про Ігореву січ»), подарував нам кращі 

зразки польської, словенської, сербської, словацької, чеської, білоруської, 

італійської, турецької, французької лірики (саме у «французькому»проекті 

І. Світличний духовно втілив зеровський заповіт – торувати шлях до 

Парнасу, адже серед «моїх французів», як ласкаво називав перекладених 

авторів – улюблені неокласиками Л. де Ліль, П.-Ж. Беранже, П. Ронсар тощо) 

[429]. Звернімося до його «Відомского шабаша». Поезія являє собою низку 

вельми експресивних запитань слідчого, помережаних саркастичними 

заувагами, спонукальна модальність яких покликана вирвати зізнання в 

нескоєному злочині. В перекладі 14 сонета С. Караванського найбільше 

важить підтекст, натомість у І. Світличного особливу роль має сіленціальний 

ефект, адже співбесідник слідчого «грає в мовчанку», через яку 

експресивність реплік слідчого зростає, причому весь вірш є рамковою 

конструкцією, оскільки в сильних позиціях тексту звучить одне й те саме 

запитання: Але куди ти // Хвоста відьомського подів? – в першій строфі й 

наприкінці – Але куди ти дів свій хвіст? [429, c. 26]. Інтертекстуальні зв’язки 

в перекладі 14 сонета ведуть нас до гоголівського образу козака-

характерника, а в поезії «Відомський шабаш» такі зв’язки провадять 

вдумливого читача водночас до гоголівських образів чорта й відьми. Цікаво, 

що функціональна транспозиція відбулася й у «Відомському шабаші»: 
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співбесідника слідчого ми уявляємо особою чоловічої статі і дієслова схотів, 

подів, не мав, не доїв, не знався є смисловими маркерами, що вказують на 

такий гендер, так само як і наявність хвоста, як у чорта (цей іменник – теж 

чоловічого роду), але слідчий приписує обвинуваченому дії в такий спосіб, 

начебто той є особою жіночої статі, відьмою. Таким чином, образ 

обвинуваченого є синтетичним, креолізованим, вибудованим через 

накладання двох образів.  

Тяжіння до спільних естетичних засад образотворення, наявність 

споріднених інтертекстуальних зв’язків поряд з адресованістю ряду поезій 

конкретним особистостям (наприклад, подружжю Світличних: «Н. С.», 

«Лісові квіти» з присвятою Н.С., «Н. Світличній» з присвятою На 

одруження і народження сина, «На одруження Володимира Липи», «На 

смерть поета» [420, с. 132-133, 137, 143; 221, с. 313]) з кола шістдесятників 

свідчать: в дискурсі С. Караванського останні стали повноправними 

учасниками діалогу. 

           ґ) Настанова С. Караванського й критика 1970-80-х років 

Порівнюючи творчий метод С. Караванського з пірнанням за 

коштовними перлами у мовний океан, не можна випустити з уваги й тих 

майстрів красного письменства, хто в 70-80-ті йшов дорогою неокласиків. 

Якщо С. Караванського цікавили мовні форми, то в творчості сімдесятників 

поетичне слово відігравало тонкими смисловими відтінками, це була ніби 

комунікація вглиб, інтроверсія, що вела до тонких, ніби кільця дерева 

(пригадаймо афористичне порівняння М. Лукаша [393, с. 328]), смислових 

шарів, які знаходимо на периферії семантичних полів. До таких 

послідовників неокласиків слід зарахувати й В. Коптілова [133; 134; 135; 136; 

137; 138; 139; 140; 141], в основі так званого «органічного» методу якого 

лежить принцип гармонійного співвідношення в перекладі частини і цілого: 

«Ті образи й ідеї, які автор оригіналу втілив у творі своєю мовою, перекладач 

повинен перенести на ґрунт рідної культури за допомогою засобів іншої 
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мови, шукаючи в ній найтонші відтінки значень» [137, с. 3–4]. Це 

перенесення повинно стати результатом поетапного оприявлення у праці 

перекладача свідомих та інтуїтивних засад, художніх і наукових елементів 

[137, с. 9].  

Саме у концепції В. Коптілова відображено діалектичну опозицію 

«універсальне – індивідуальне». З одного боку, В. Коптілов говорив про те, 

що мовотворчість перекладача повинна бути суворо обмеженою рамками 

об’єктивного аналізу оригіналу. В цій частині концепція методу перекладача, 

за В. Коптіловим, не суперечила домінуючому, так званому «реалістичному», 

розвиненому І. Кашкіним [111; 112] в традиціях радянського 

перекладознавства, методу перекладання. Але поряд з цим В. Коптілов 

наголошував і на об’єктивному врахуванні «тонких зв’язків частини з цілим» 

[137, с. 9], а якраз ці тонкі зв’язки якнайкраще вловлював і відображав у 

барвистій мові своїх поетичних перекладів М. Лукаш, часто підпадаючи за 

такий метод перекладання під сувору офіційну критику. 

Зазначимо, що маскарадність і надалі залишалася питомою рисою 

українського художнього перекладу: Ю. Покальчук пригадує, як у 1966 році 

в журналах «Дніпро» і «Ранок» під перекладами з Г. Лорки В. Стус був 

змушений підписатися як В. Петрик [285], адже Стуса вже не друкували.  

Офіційно існувала концепція універсалізму та реалістичного методу 

перекладання [29; 30; 33; 34; 162; 163; 164]. Тим не менш, підкреслимо, по-

перше, наявну увагу критиків до індивідуальності перекладача, й по-друге, 

невідкидання концепції множинності перекладів [29, с. 14]. Наприклад, 

В. Коптілов та Г. Гачечіладзе постулюють множинність методів 

перекладання: окрім реалістичного методу, Г. Гачечіладзе виокремлює 

натуралістичний і модерністський методи [33; 34]. В. Іваненко наводить 

уривок з доповіді О. Кундзіча, виголошеній на Республіканській нараді 

перекладачів 1956 року: «Реалізм у перекладі – це правдива передача 

реальної дійсності, відображеної в оригіналі. … перекладач-художник пише 

теж реальну дійсність, сприйняту і осмислену через оригінал» [163, c. 108]. 
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Г. Гачечіладзе приходить до висновку, що належна оцінка художнього 

перекладу неможлива без урахування особливостей творчого почерку 

перекладача [34, с. 160]. В програмній статті «Про перекладацький метод» 

дослідник О. Гайнічеру пунктирно окреслює вже існуючі класифікації 

методів: «основною відмітною особливістю й головною цінністю 

реалістичного перекладу є те, що він об’єднує в собі і об’єктивні чинники, і 

суб’єктивні» [30, с. 60].  

Пізніше, у 80-ті, акцент почергово робиться то на методі перекладача, 

то на його особистості, яку намагаються, в термінах математики, «розкласти 

на складові». Так звані «параметри особистості перекладача» висвітлює 

Б. Криса [159]. Дослідник С. Ткаченко обстоює думку про багатство стилів 

перекладачів на фоні єдиного творчого методу [289, с. 21]. Навпаки, 

М. Новикова досліджує інтерпретаційну настанову перекладача [202; 203; 

205; 206], виходячи з аксіоми, що майстерність – категорія особиста і 

особистісна [202, с. 4, с. 85]. Ідеї В. Коптілова в подальшому розвиває 

В. Радчук: своє творче обличчя у кожного автора [233, с. 19–22]. В той же час 

у діаспорі, де від 1978 року перебував С. Караванський, критикують 

соцреалізм [99, c. 191]. 

Окреслені вище тенденції в перекладознавстві мали свій вплив на 

творче кредо С. Караванського через ставлення до мови як інструменту 

влади. Наразі зробімо аналітичний відступ і розгляньмо, яке місце в дискусії 

про множинність перекладацьких методів зайняв С. Караванський, 

порівнявши переклади з «Озимандії» П. Б. Шеллі та «Мого серця в 

верховині» Р. Бернза, виконані С. Караванським, В. Коптіловим та 

М. Лукашем. 
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д) «Озимандія» П. Б. Шеллі. Творчі методи С. Караванського і 

В. Коптілова 

Сонет «Оzymandias» П. Б. Шеллі – результат чергового поетичного 

«двобою», який відбувся під час катання на яхті між подружжям Шеллі та 

другом їхньої сім’ї, тему узято з газетних шпальт: якраз тоді до Британського 

музею привезено статую єгипетського фараона Рамзеса. Стрижневим для 

розуміння аналізованої ліричної мініатюри є прийом контамінації [99, с. 165], 

оскільки йдеться про переповідку легенди. Що С. Караванський зберігає дух 

легенди, її національне коріння (antique land, як підкреслює автор [450, 

с. 211]), уважний читач помічає одразу: в сильних позиціях тексту перекладу 

вдало відображено грецьке походження тронного імені головного персонажа 

легенди, тирана Озимандиса (фараона Рамзеса ІІ, Усер-маат-Ра, або 

Uashmuariya – як писали це ім’я семіти), оскільки С. Караванським 

збережено традиційне для єгипетських онімів прикінцеве – ис / – іс, яке 

правильно відображено П. Б. Шеллі (Ozymandias). Також і генералізація Я 

чув від тих, хто їздив за моря [416, с. 76] чітко окреслює увесь єгипетсько-

грецький шлях легенди, її фіксацію в творах історика Діодора Сицілійського, 

тощо. Зауважмо, що генералізацію одеський тлумач підсилює контрастом 

форм множини (тих / їздив / моря) й однини (хто). В такому уважно-

дбайливому збереженні коренів легенди С. Караванський стоїть на позиціях 

неокласика М. Зерова. Пригадаймо знамениту зеровську поезію «Єгипет», 

написану на мотив І. Буніна: Безносий Сфінкс в околиці Мемфіса, // Могутніх 

статуй вищерблені риси, // Дрімливий Ніл, окрадений Луксор… [59, с. 102]. 

В. Коптілов, як і всі інші українські перекладачі (включаючи діаспору), 

розвертає шлях легенди навспак, від Греції до Єгипту, тому й ім’я тирана 

передає тлумач так, як звучать імена грецького походження нашою мовою: 

Озимандія [тут і далі цей переклад В. Коптілова подаємо за 441, c. 224 – 

І. К.]. Одразу помічаємо вплив традиції перекладання онімів у біблійних 

текстах Т. Шевченком та П. Кулішем. Ареал, де легенда виникла, В. Коптілов 

конкретизує настільки, що в першому рядку її оповідача (a traveller) 
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інвертовано на першу позицію, а земля, звідки він ішов, тепер вже не Греція, 

а знову Єгипет, який впізнаємо за пустельним пейзажем: Мандрівника в 

пустелі я зустрів. І в подальшому В. Коптілов акцентує на деталі через 

конкретизацію, натомість С. Караванський дотримується засад віршового 

перекладу, сформульованих М. Зеровим [62]. Там, де в першотворі у тирана 

насуплено брови, у В. Коптілова Розколина розбила вигин брів, натомість 

С. Караванський помірніше відображає цей вираз обличчя: через смисловий 

розвиток, зваживши співвідношення деталі й цілого, висновує – Озимандиса 

відрізняла погорда й злий характер, а тому в друготворі уводить епітети-

парні синоніми злий та недобрий: Чий усміх злий та брів недобрий збіг. 

Також цікаво, що В. Коптілов нівелює роль митця, прадавнього скульптора. 

В перекладі читаємо: Та посмішка зневажлива й велична // Пережила і 

скульптора й того, // Хто всім жадав погрожувати вічно. Відступивши від 

першотвору, В. Коптілов наблизився до картини радянської дійсності, з її 

традицією увічнювати партійних лідерів на Червоній площі. 

С. Караванський, перебуваючи в активній опозиції до панівної партійної 

еліти, за стильову домінанту приймає метонімію The hand that mocked them, 

and the heart that fed. Тому, переосмислюючи frown, // And wrinkled lip, and 

sneer of cold command, приходить до ємкого примхи владаря // Прадавній 

скульптор добре розумів, // Сміявся з них, відбивши в правді рис, // Свій ґлум, 

свою зневагу і відчай [450, c. 211; 416, c. 76]. Тлумач не наголошує на тому, 

що і тирана, і скульптора поглинув час, піски – це своєрідне обрамлення 

легенди в перекладі С. Караванського: в першій строфі – Лежить в піску 

гранітний лик царя, в останньому рядку мініатюри – Пісками запорошених 

рівнин [416, c. 76]. В. Коптілов піскам через конкретизацію приділяє більше 

уваги: в першому рядку – в пустелі, в другому в постпозиції інвертовано 

епітет, що створює плеоназм – в піску сипкому, в заключних рядках пісок 

стає активним учасником тираноборства, оскільки перекладач замінює stretch 

far away дієсловом рине: В піску колос повержений лежить, // І звідусіль 

пісок на нього рине, а гіпербола звідусіль, якої немає у П. Б. Шеллі в 
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оригіналі, свідчить: для перекладача важливо було гранично підсилити 

експресію поетичних рядків, акцентувавши на тому, що й природа 

налаштована проти гордині й зла тиранів [450, c. 211; 441, c. 224].  

Таким чином, переклад «Озимандії» В. Коптілова є рішенням на 

користь деталі, завдяки чому твір входить в цільову культуру як діалектико-

органічне співвідношення головного й другорядного, натомість 

С. Караванський дотримується програмових п’яти дезидерат М. Зерова, й 

водночас його переклад через топос Краса і Правда органічно вписано до 

діалогу з гуманістичним підтекстом в дискурсі тлумача. 

 

е) «Моє серце в верховині» Р. Бернза. Творчі методи 

С. Караванського і М. Лукаша 

Простежимо, в чому полягає схожість і відмінність творчих методів 

С. Караванського й М. Лукаша, звернувшись до виконаних ними перекладів 

програмової поезії Р. Бернза My Heart’s In The Highlands [тут і далі оригінал 

цієї поезії Р. Бернза цит. за 243, с. 238 – І. К.]. Розходження творчих методів 

двох тлумачів помітні одразу: в назві поезії М. Лукаш переносить нас з 

Північно-Шотландського нагір’я до Карпатських гір, натомість 

С. Караванський генералізує назву твору, і втрачає на реалії. 

Народно-пісенні мотиви прочитуються в перекладі М. Лукаша у 

повторах, побудованих на епанастрофі, анепіфорі й синтаксичному 

паралелізмі: Моє серце в верховині і душа моя, // Моя дума в верховині 

соколом буя, // Моя мрія в гори лине навздогін вітрам, // Моє серце в 

верховині, // Де б не був я сам. У М. Лукаша на контекстуальні синоніми 

перетворено серце й душу, думу і мрію, серце й любов [425, с. 166], і в такий 

спосіб поезія стає ще ближче до фольклорної традиції. 

С. Караванський вживає анафору та синтаксичний паралелізм: Між гір 

моє серце, не тут воно, ні, // Між гір моє серце блука в глушині, // То оленя 

стежить, то сарну стріля, // Між гір моє серце, хай де буду я! [415, с. 86]. 

Повтор і синтаксичний паралелізм у С. Караванського, майстра синонімії, 
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подекуди вибудовано повністю на схожих за значеннями словах: Вітчизно 

звитяги, країно снаги! // Хай де я мандрую, хай де ліг мій шлях [415, с. 86]. 

На синонімії, шляхом складання основ, побудовані у 

С. Караванського і неповторні епітети білосиві верхи, попідхмарні гаї, 

натомість М. Лукаш вживає підкреслено традиційні пісенні епітети сині гори, 

білії сніги, темні звори, світлії луги, пущі дикі, тіняві гаї, буйні ріки, бистрі 

ручаї [425, с. 166]. Синонімія в перекладі С. Караванського є стильовим 

камертоном до ритмічності пісенної інтонації: гори – верхи – горби, 

звитяга – снага, блукати – мандрувати – класти свій шлях, вітчизна – 

країна, стежка – шлях [415, с. 86] тощо. Схожа гра звукоуподібнення 

зближує дзюркіт струмків та переспів пташок. У М. Лукаша синонімія 

створює гру світотіні (темні – тіняві, білії – світлії, дикі – буйні), яку 

особливо підкреслює контраст антонімів (темні – тіняві / білії – світлі) [425, 

с. 166]. Архаїчна форма прикметників на –ії (білії, світлії) відтворює форму 

пісенного речитативу, як то звично для думи. Особливою експресією в 

перекладі С. Караванського сповнено плеоназм вітчизно батьків, 

покликаний підсилити парцеляцію Стежки мої рідні! Згадавши про вас, // 

Щемітиме серце у грудях не раз [415, с. 86]. В перекладі С. Караванського 

близькість до народних коренів утворюють й уточнення не тут воно, ні та 

емфатичне, підсилене знаком оклику (якого немає в оригіналі) хай де буду я! 

В перекладі М. Лукаша уточнення, поєднане з плеоназмом, є ще одним 

засобом підсилення пісенності поезії: Будь здорова, верховино, любий рідний 

край! // Честі й слави батьківщино, вольності розмай! [425, с. 166]. Цікавий 

контраст утворюють мовні форми двох перекладів: розтягнені, що 

підсилюють плавність народної пісні, у М. Лукаша та різькі, стягнені, 

лаконічні форми у С. Караванського: між гір – в верховині; країно снаги – 

вольності розмай. Єднає обох тлумачів і наявність семантично непрозорих 

місць: у М. Лукаша це темні звори, у С. Караванського це верхи та горби. 

Загалом, переклад М. Лукаша ілюструє , як вдало можна прищепити 

чужорідну гілку на дерево рідної лінгвокультури, натомість С. Караванський 
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ще раз показує, як, відступивши від першотвору, можна наблизитися до 

таких далеких українському читачеві шотландських гір, колиски свободи й 

звитяги. 

Творчий метод М. Лукаша свідчить про максимальний ступінь 

етнолінгвістичної приступності (термін В. Кононенко [132, с. 27–28]) 

першотвору для цільового читача, натомість творчий метод С. Караванського 

покликаний помірно розширювати горизонт сподівань реципієнта, також 

перекладач при всій чистоті рідної мови друготвору уважний до джерельних 

культурем, і тим дозволяє читачеві долучитися до поетичного світу Р. Бернза. 

Погляди обох перекладачів, при всій різниці їхніх творчих методів, єднає 

ставлення до матеріалу – мови перекладу. Про це гарно сказано у М. Лукаша, 

який прагнув, щоби переклад «не ламав не лише мови, а й реального, 

фізичного мовлення» [цит. за: 204, с. 152]. 

 

є) Індивідуальність С. Караванського в світлі сучасних 

перекладознавчих концепцій в Україні 

Реконцептуалізація націєтворчих вимірів українського художнього 

перекладу відбулася на початку 90-х рр. ХХ ст., в період звільнення України 

від колоніальної залежності. На той час С. Караванський вже більше десяти 

років перебував у США, в м. Дентон, але продовжував плідну 

лексикографічну діяльність, готуючи нове видання «Практичного словника 

синонімів української мови», занурювався у хитросплетіння антиукраїнської 

мовної політики Кремля, оперуючи масивом даних з царини порівняльно-

історичного мовознавства, розрубував, як Гордіїв вузол, штучно створені 

«докази» на користь меншовартості української мови [95; 97; 98]. Вивчення 

його творчого методу наразі можемо доповнити сучасними моделями 

перекладацької творчості: мультиінтерпретативною моделлю поетичного 

перекладу Л. Коломієць [124], лінгвохудожньою моделлю перекладознавчого 

аналізу О. Ребрія [249], соціокультурною моделлю перекладацької діяльності 

М. Іваницької [77], діалогічною моделлю літератури О. Лучук [176], 
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структурною концепцією художнього перекладу О. Радчук [243; 248], 

моделлю системи контекстів, що визначають творчу діяльність перекладача, 

створеною О. Мазур [178; 179] тощо. Об’єднавчою для розроблених моделей 

є ідея діалогічності лінгвосоціокультурної комунікації, в процесі якої 

С. Караванський як агент творчої дії (термін О. Ребрія) виявляє свої 

лінгвокреативні здобутки (термін С. Швачко [313, с. 188–189]), відповідно до 

впливу системи контекстів (О. Мазур) й умов гри на перекладацькому полі 

(М. Іваницька), та реалізує себе багатовекторно (за Л. Коломієць) в царині 

мовотворчості і текстотворчості (О. Ребрій). Джерелом смислу при цьому, за 

О. Радчук, «не є ані один лише текст чи знак, ані сам по собі суб’єкт, ані 

виключно незаймана структурованою свідомістю реальна дійсність поза 

текстом. Тільки все разом дає сенс поезії» [242, с. 9]. Виходячи з концепції 

метапоетичного письма Л. Коломієць [124, с. 519–521], під поняттям 

«творчий метод перекладача» на сучасному етапі маємо на увазі реалізацію 

такого проекту перекладацького письма, що спирається на тексти 

оригіналу як на джерело смислів в розповіді української нації про себе, і 

визначається естетичними поглядами тлумача й стилістичною 

домінантою першотвору при виборі перекладацьких стратегій і тактик.  

В основі кожного проекту метапоетичного письма – стиль. З цього 

приводу Л. Коломієць вельми точно зауважує, що стильові опозиції 

поетичної мови («складний – класичний – белетристичний – бароковий – 

стилі») співвідносяться «з тим чи іншим перекладацьким методом». На базі 

такої закономірності Л. Коломієць пропонує вирізняти наступні методи 

перекладання: переклад, зосереджений на інтерпретації, по-перше, засобів 

висловлювання, по-друге, змісту висловлювання, нарешті, асоціативно-

конотативних реалій [126, с. 17]. Доместиковані переклади С. Караванського 

працюють як інструмент естетичної інституалізації поетичних смислів та 

їхньої експансії у напрямі до рідної (української) лінгвокультури. Їх 

використано для розповіді української нації про себе, наприклад, для опису 

національної філософії часу. Зосереджуючись на інтерпретації засобів 
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висловлювання, С. Караванський експериментує зі словоформами: саме тому 

образ Часу в «Тематичному словнику поетичної мови перекладів 

С. Караванського» (Додаток А) розкривається глибше через поетичну 

лексику, фразеологію й тропи, вміщені до гнізд Безсмертя, Весна, Вік, Гниття 

/ Занепад, Життя, День, Доля, Зима, Зростання, Квіти / Цвітіння, Кінець, 

Краса / Врода, Літо, Любов, Марнота, Ніч, Осінь, Пам'ять, Природа, Розлука / 

Дорога, Самотність, Свічка, Сила, Слабкість, Слава, Смерть, Сон, Стихійні 

лиха, Терпіння, Чоловік / Жінка / Дитина / Сім’я через: антоніми, які 

перетворено на синоніми (різьбити безсмертя – смертне обминати 

гниття); синонімічні ряди (обминати смертне гниття – жити й жити у 

віках – жити вічно і цвісти – ніколи не вмирати – долати смерть – смерть 

хапає сказ – берегти від мряки й смерти; безсмертний – нетлінний – 

негаснучий; юність – весна – другий, повний цвітом май; (по)старіти / 

(постарів) – волос вкрила сивина – вилити соків-сил до дна – читати присуд 

старості з облич – морщити лице – старити риси – ставати з віком старим 

і кволим – стане одяг юности старим – морщити лице – (красу обличчя) 

поріже невблаганний плуг життя – (по)жовкнути; живе життям ченця – 

живеш ти сам-один – жити в однину – самітник скупий); гіперболи (жити 

й жити у віках / тобі і жити вічно і цвісти / ніколи не вмира / юність без 

кінця і краю / в твоїх негаснучих очах); парафрази (смертне обминаючи 

гниття / дім батьків береже від мряки й смерти); персоніфікації (смерть 

твою хапає сказ / в тобі твоєї матері весна знайшла свій другий, повний 

цвітом май); метафори (весну в своїх нащадках пізнавати / пізнавати свою 

весну в красі юнацьких тіл); метафоричні порівняння (ти, чий волос вкрила 

сивина / юність – це життя, відваги дух, горіння / юність – це зелень літа / 

краса юнацьких днів – це скарб); антитези (дні гнітять ночі, ночі гнітять 

дні / вночі тривога денна не зника) тощо. 

Змістовно це гніздо навертає вдумливого читача до питомо українських 

образів Часу. Порівняйте: Within thine own bud buriest thy content // And, 

tender churl, mak’st waste in niggarding (1 сонет В. Шекспіра [451, с. 1106]) та 
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переклад С. Караванського [416, с. 159]: Невже тобі з колиски до труни // 

Пристало йти самітником скупим? – оту маленьку набряклу бруньку, 

пуп’янець, bud, од якого світ жде рожі парость молоду, перенесено, як 

немовля, до рідної хати, де чутно і перший крик дитинчати – з колиски 

(асоціативно-конотативна реалія промовляє сама за себе – колиску зазвичай 

берегли і гойдала вона не одне покоління роду), й останнє напучування перед 

вічністю; натомість в перекладі Д. Паламарчука [437, c. 622] образ 

укрупнено, подано на міцному філософському підґрунті, від статичності bud, 

в якому спить майбутня весна, тлумач переходить до смислового розвитку: 

Твоя самітність нині в ланцюги // Потік життя безжально закувала; у 

Д. Павличка [436, с. 16] образ збережено краще через прямий відповідник, та 

не закорінено так виразно, як у С. Караванського, в рідний ґрунт: 

Змарновуєш у пуп’янку життя, // Як той багатий, та нещасний скнара [416, 

с. 159].  

Щодо питання топосів, для наших предків-хліборобів важливим був 

топос батьківська хата, що ніби корінням вросла в рідну землю, поля, 

политі потом і кров’ю; цей зв'язок було грубо розірвано й знищено 

більшовиками, які йшли розкуркулювати село. С. Караванський вибудовує 

для цільового читача дороговказ: brow В. Шекспіра у тлумача 

С. Караванського перетворено на чоло – поле, яке ріже життя-плугатар: 

Коли твоє чоло за сорок зим // Поріже невблаганний плуг життя (2 сонет 

В. Шекспіра [420, с. 161]); те саме поле чекає на довгий зимовий спочинок: 

Або як дружньо звозять урожай // Селяни з нив пожовклих восени (12 сонет 

В. Шекспіра [416, с. 166]); життя й доля – то є шлях широкий: Ти сам своїй 

красі втинаєш шлях (4 сонет В. Шекспіра [416, с. 161]); Час – то є череда 

днів, що плентаються долею, ніби воли битим чумацьким шляхом: Минущих 

діб нестримна череда (5 сонет В. Шекспіра [420, с. 162]) або Завтра, і 

завтра, і завтра, і завтра // Плетуться чередою день за днем (уривок з 

«Макбета» В. Шекспіра [416, с. 74]). В оригіналі: To-morrow, and to-morrow, 
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and to-morrow, // Creeps in this petty pace from day to day // To the last syllable 

of recorded time [451, с. 867]). 

В перекладах С. Караванського увагу приділено й топосу родинне 

вогнище у рідній хаті: Лише гульвіса валить дім батьків (13 сонет 

В. Шекспіра [416, с. 167]). Таких топосів не здибано в перекладах сонетів 

В. Шекспіра, виконаних Д. Паламарчуком та Д. Павличком. В перекладі 2 

сонета у Д. Паламарчука – не топос поле, а персоніфікація пори року: Як 

сорок зим, … Чоло твоє поріжуть молоде [437, с. 622], Павличкові 

олюднені зими чола торкаються (Як сорок зим торкне твого чола) [436, с. 

17]; в обох перекладах 12 сонета помічаємо, що хронотоп Д. Паламарчук і 

Д. Павличко зміщують до початку зими через епітети сивий / сивобородий, 

образи доместиковано та водночас ускладнено через новотвори: у 

Д. Паламарчука образ надміру персоніфіковано (А вицвіт літа у снопах на 

возі // Трясе остюччям сивим бороди) [437, с. 627], у Д. Павличка епітет 

сивобородий невдало корелює з іменником жіночого роду копа, адже борода 

– ознака чоловічої статі (На збляклу зелень врун, що з них жнивар // Уклав 

снопів копу сивобороду) [436, с. 27]; в оригіналі 13 сонета – лексема house 

[451, с. 1108], в перекладі Д. Паламарчук поєднує два протилежні топоси – 

батьківську хату й панський двір (Хто дасть палити батьківську 

господу?) [437, с. 627-628] , Д. Павличко відходить від батьківської хати до 

гіпероніму дім, що не має такого концептуального наповнення (Хто ж дім 

занедбує напередодні // Зими, що сніговицями гуде?) [436, с. 28]. 

Репрезентативним для перекладацького циклу С. Караванського є 

протиставлення топосів, коли контрастують пари чи трійки синонімів, що й 

самі по собі нагнітаються: країна волі, звитяги та снаги з поезії «Між гір 

моє серце» Р. Бернза виступає різким контрастом до склепу, могили й 

тюрми, якою є прекрасна Англія сама (читай – Україна під сталінською 

диктатурою) з «Пісні до братів-британців» П. Б. Шеллі [415, с. 86; 413, с. 3]. 

Цікаво, що C. Караванський, маючи справу з асоціативно-

конотативною реалією, гранично її генералізує: насправді в оригіналі 
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П. Б. Шеллі немає Англії, а є реалія, церква Св. Сепульхри. Алюзія непрозора 

навіть для сучасного англійця, але зрозуміла для носія англійської 

лінгвокультури 19 ст.: посилання на сумну традицію в Лондоні, коли в церкві 

Св. Сепульхри, що була біля тюрми Ньюгейт, де тримано злочинців-бідарів, 

часто – в борговій ямі, видзвонювали по тому, кого повинні були стратити. 

Інший тип асоціативно-конотативних реалій, власні назви – імена 

відомих осіб, С. Караванський теж пересаджує на ґрунт української 

лінгвокультури, створюючи контраст, і тим відроджує знищені 

колонізатором національні міфи: Боннівар з «Шильйонского сонета» 

Дж. Байрона протистоїть на концептуальному рівні в межах перекладацького 

циклу С. Караванського тирану Озимандису з однойменної поезії 

П. Б. Шеллі [416, с. 76], прозора алюзія на Т. Шевченка, що карався в неволі, 

та царя, що не вподобав гостре як лезо слово Кобзаря. 

 

ж) Час доби в «Макбеті» В. Шекспіра уперекладі С. Караванського 

Тлумач С. Караванський вибирав для перекладу переважно твори 

Шекспіра з яскраво вираженим свободолюбним пафосом. На засланні він не 

мав доступу до повних текстів п’єс класика, а тому давав кожному 

перекладеному ним уривку свою окрему назву. Так і сталося з промовою 

Макбета з дії 5, сцени 5 однойменної драми В. Шекспіра. Перекладений 

уривок дістав назву «Життя» [416, с. 74]. Розглянемо, як відбився час 

колоніальної доби в перекладі С. Караванського з «Макбета», як зазвучить 

його голос в поліфонії інших голосів – П. Куліша, Т. Осьмачки й Бориса Тена 

[434, с. 99; 435, с. 140; 439, с. 410], які й собі долучились до тлумачення 

знаменитої драми В. Шекспіра.  

В промові Макбета два образи є спорідненими, як обличчя дволикого 

Януса: це образ Смерті й образ Часу. В аналізованому уривку П. Куліш 

втілює романтичні стратегії перекладання; повертаючи цільовому читачеві 

скарби української мови, привласнені роками колонізаційного поневолення, 

на позначення образу Часу вживає церковнослов’янизм: Все завтра, і знов 
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завтра, завтра лізе // Що-дня собі тихенько-поволеньки // Аж до останньої 

силляби часу. // І наші всі «учора» присвітили // Дорогу дурням до дурної 

смерти [434, с. 99]. У Т. Осьмачки, чий інтуїтивно-чуттєвий метод тяжіє до 

низового бароко [126, с. 165], образ Часу передано через два збудники 

емоційного відгуку (термін Л. Коломієць [126, с. 164]): а) морфологічні 

варіанти іменника завтра – узавтра / взавтра [435, с. 140], які гранично-

точно відображають відокремлене написання префікса в першотворі (To-

morrow, and to-morrow, and to-morrow [451, с. 867]); б) метафоричний епітет 

пилистий: Узавтра, взавтра, взавтра – і повзе // У мірі цій маленький день 

за днем // аж до останньої межі часу. // А всі «учора» осявали дурням // до 

смерти шлях пилистий … [435, с. 140]. Борис Тен, маючи за плечима 

вагомий доробок перекладів з античності, розгортає перед цільовим читачем 

Час як пергамен старої книги (the last syllable of recorded time): Завтра, 

завтра, завтра… // А дні дрібними кроками повзуть // Аж до останньої 

життя сторінки. // Всі «вчора» лиш освітлювали шлях // До тліну смерті. 

Його Час постає доконаним (дієслово have lighted стоїть у перфекті): од 

сторінок старої книги відгонить тліном небуття (dusty death) [439, с. 410] . Всі 

три способи змалювати Час вкладаються в тематично-образну сітку 

першотвору: To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, // Creeps in this petty 

pace from day to day // To the last syllable of recorded time, // And all our 

yesterdays have lighted fools // The way to dusty death [451, c. 867-868]. 

Натомість С. Караванський одомашнює переклад: його Час повзе чередою, і 

перед внутрішнім оком читача зринає вечір на селі: Завтра, і завтра, і 

завтра, і завтра // Плетуться чередою день за днем // До грані, що її 

накреслив час; // А на шляху до смерти світять нам // Всі наші вчора... [416, 

c. 74]. Також виразно прочитується думка, що екзистенціальний час в 

перекладі одеського тлумача майже вичерпано – ми ніби бачимо конвеєр 

репресій, який невпинно рухає до останньої межі маленькі людські життя. В 

перекладі П. Куліша бачимо неусталеність правописних норм української 

мови. Т. Осьмачка й С. Караванський не дотримуються норм постишевського 
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правопису: іменник смерть не пом’якшено прикінцевим –і, Борис Тен, 

вочевидь, не зміг би друкуватися, якщо б порушив офіційну правописну 

доктрину.  

Звернімося до того, як четверо перекладачів передають антитезу, на 

якій вибудовано образ Часу: Час як Смерть і Час як Людське Життя. 

Антитезу на синтаксичному рівні підсилює емфатичний повтор іменника to-

morrow та подвійне вживання імперативу Out, out, brief candle! Це створює 

ефект нагнітання. Прийом металепсису, «візитівка» творчого почерку 

В. Шекспіра – від Життя, що горить свічкою (candle) до Життя як короткої 

години виступу поганого актора (player) – вивершує аудіовізуальний 

характер образності: спочатку чуємо голосний, досить недоладний голос 

людини, актора на сцені життя (пригадаймо: і мале, й старе часто говорить не 

дуже розбірливо – своєрідний ейджизм В. Шекспіра, який прочитуємо і у 

сонетах Великого Барда), а потім звук обірвано (… a poor player // That struts 

and frets his hour upon the stage // And then is heard no more) [451, c. 868]. 

П. Куліш розмиває ущільненість шекспірового рядка в перекладі: 

синоніми все та знов, іменник дурні та метафоричний епітет дурна створюють 

плеоназм, хоча й служить намірові тлумача через звукосимволізм відбити 

поступ на шляху до смерті (Дорогу дурням до дурної смерти), а лексема лізе 

знижує тон всієї промови (а Макбет, нагадаймо, був благородного 

походження), але й найкраще віддає сарказм головного персонажа [434, с. 

99]. Т. Осьмачка блискуче вибудовує антитезу на синтаксичному паралелізмі 

й на уведенні анепіфори (кільця), яке графічно робить антитезу схожою на 

циферблат незупинного годинника (Узавтра, взавтра, взавтра … день за 

днем – всі учора) [435, с. 140]. Борис Тен вибудовує антитезу на демінутивах, 

ніби підкреслюючи: в тоталітарному СРСР своє життя можна було планувати 

лише дрібними кроками (дрібні кроки / життя сторінка / куца свічко) [439, 

с. 410]. С. Караванський гранично підсилює ефект нагнітання через уведення 

додаткового повтору іменника «завтра» – чотири рази проти трьох у 

першотворі, і тим наближається до потрактування П. Куліша. Повтор 
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імперативу відтворено на синонімічних контрастах: Гасни свічко! Край! [416, 

с. 74]. Причому тлумач максимально ущільнює слова у мовному потоці, 

уводячи лаконічні форми на позначення призупинення дії. У такий спосіб він 

підсилює експресію і на синтаксичному рівні.  

Цікаво, як тлумачі відтворюють міфологему уривка. П. Куліш в цьому 

плані ніби продовжує полеміку з сучасниками-народофілами, які хапалися за 

учора – козацьку славну бувальщину – замість прокладання нових шляхів 

розвитку літетарури. Звідси й акцент на дурнях і дурній смерті [434, с. 99]. 

Т. Осьмачка інвертує епітет пилистий у постпозицію, і в такий спосіб 

контурно змальовує життєвий досвід перекладачів-емігрантів [435, с. 140]. У 

С. Караванського лише частково відтворено цю міфологему, яка за часів 

Середньовіччя позначала плин людського життя: Блазень, супутник Смерті, 

який одна за одною тушить свічки, які уособлюють людські життя. Якщо в 

оригіналі В. Шекспір, уважний до символів та алегорій, вустами Макбета 

докладно описує ритуал приходу в світ нових душ та їхнє згасання (And all 

our yesterdays have lighted fools // The way to dusty death [451, c. 868]), то з 

легкої руки С. Караванського в промові Макбета підвищується експресивна 

модальність вислову (Гасни свічко! Край! [416, c. 74]), що є квінтесенцією 

волелюбного пафосу. Так ідейно-естетичні переконання перекладача 

втілюються у його тлумаченні. Прикметно, що такого підґрунтя нема у 

перекладі Бориса Тена [439, с. 410]. Той, звичний до античної героїки, точно 

відтворює першу частину антитези з її емфатичним повтором (Завтра, 

завтра, завтра…), але не акцентує, як С. Караванський, на 

волюнтаристичній модальності промови Макбета при відтворенні другої 

частини антитези: Гасни ж, куца свічко! Через уведення частки ж та 

метафоричного епітету куца наведена репліка точно віддає характер 

персонажа, його емоційне налаштування, та не «будить до дій і ігор», якщо 

звернутися до цитатного фонду перекладацького циклу С. Караванського. 

Якщо П. Куліш та Т. Осьмачка міфологему зберігають, поглиблюючи її 

розуміння на концептуальному рівні, то С. Караванський розвертає 
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аксіологічний вектора першотвору в бік вільного волевиявлення, а Борис Тен 

робить зміст шекспірових рядків максимально прозорим. 

Отже, в перекладі уривка з «Макбета», виконаного С. Караванським, 

відображено полемічну напругу поліфонії голосів, personalia (термін 

О. Лучук [176]) колоніальної доби, що є визначальним для розуміння 

онтологічного простору перекладацького циклу С. Караванського. 

Відсутність попередньо розробленого апарату дослідження такої 

феноменальної в історії українського художнього перекладу постаті, якою 

залишився в пам’яті сучасників одеський тлумач, вимагає особливого 

механізму наукового прочитання його творчого методу, до опису якого ми й 

переходимо у наступному розділі представленого дисертаційного 

дослідження.  

 

1.2. Методологія дослідження творчої манери С. Караванського 

1.2.1. Загальнонаукові та спеціальні методологічні підходи та 

принципи 

Методологія дослідження перекладацького творчого методу 

С. Караванського, чия діяльність припадає на період колоніальної залежності 

української нації в складі тоталітарного СРСР, грунтується на тлумаченні 

методології перекладознавства, а також на предметно зумовлених 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та приватно-наукових підходах, 

методах і принципах, що перебувають у системному зв’язку. Таким чином, 

забезпечується комплексний аналітико-теоретичний характер 

проваджуваного дослідження перекладацької персонології та творчого 

методу С. Караванського. Методологія дослідження передбачає залучення 

цивілізаційного, діалектичного, аксіологічного та антропологічного 

філософсько-світоглядних підходів.  

З часів виборення незалежності українська держава зайняла гідне місце 

на геополітичній карті світу. Спорідненість національних культурно-

історичних процесів зі світовими спонукають звернутися до аналітичного 
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апарату філософсько-світоглядних методів, серед яких чільне місце обіймає 

цивілізаційний метод, оскільки «роль перекладу як фактора зближення 

народів, взаємозбагачення їхніх культур … склалася історично і звичайно 

зумовлена приналежністю всіх людей до однієї цивілізації. Саме тому у 

культурі кожного народу тісно поєднуються інтернаціональне і національне», 

вказує дослідник О. Чередниченко [308, c. 3]. 

Формування особистості С. Караванського з наступним розгортанням 

суспільно-політичної та творчої (мовознавчої, зокрема, лексикографічної, й 

перекладацької) діяльності відбувалося в період 1920–80-х років, коли 

динаміка життя українського суспільства позначалась наступними питомими 

цивілізаційними рисами: зростання ролі науки та все більше практичне 

використання теоретичних надбань в промисловому процесі; пожвавлення 

товарно-грошових відносин; висока соціальна мобільність; зростання ролі 

індивідуалізма та ініціативи в боротьбі за послаблення впливу держави; 

активізація боротьби окремої особистості за підвищення впливу 

громадянського суспільства в політичному та духовному житті суспільства.  

Перші дві характеристики пояснюють той факт, чому сім’я 

Караванських опинилася після Першої Світової війни в Одесі, не тільки 

культурно-політичному, а й промислово-торгівельному осередку України, 

своєрідному «плавильному тигелі», де змішалися минуле (а чорноморська 

колиска викохала не одну цивілізацію) й сучасне, адже на території великого 

порту схрещувалися торгівельні шляхи й розвивалося й згасало безліч 

суспільно-політичних проектів тогочасся. Одеса 1920-х була справді 

втіленням соціальної мобільності населення.  

Щодо ролі індивідуалізму в політичному та духовному житті 

суспільства, то за приклад можна взяти участь С. Караванського в 

антирадянських визвольних змаганнях, зокрема в Одесі напередодні та 

впродовж Другої Світової війни. Належність перекладача до визвольного 

руху не тільки стане причиною його багаторічного ув’язнення, а й спонукає 
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до особливого компонування й герменевтичного прочитання творів, що 

становитимуть його перекладацький цикл. 

За законами діалектики, творчий метод С. Караванського 

розглядатимемо у єдності його константи (настанови) та перемінних 

(перекладацьких стратегій, тактик, рішень). Без сумніву, глибини тексту 

оригіналу багатші від тексту перекладу, і приховують в собі потенціал для 

множини таких рішень, кожне з яких буде втіленням сутності методу – 

настанови тлумача, яку в цьому розділі буде представлено як етико- та 

естетико-філософське кредо тлумача.  

В нашому дослідженні стрижневою для розуміння перекладацького 

методу С. Караванського видається також і концепція діалогічності 

М. Бахтіна [3; 4; 387]), пізніше розвинута Ю. Крістевою та М. Бубером [14; 

399, с. 191], яку плідно застосовує сучасне перекладознавство [48; 167; 217]. 

В нашій роботі ми розглядатимемо тексти першотворів та перекладів як 

діалогічні репліки, створені у відповідній часовій площині, яким, в термінах 

М. Бахтіна, притаманний своєрідний «стилістичний ореол», особлива 

експресія вислову [цит. за: 167, с. 234] та які, за Ю. Крістевою, вступають в 

діалог з попередньо створеними текстами й подальшим текстотворенням 

[399, с. 191]. Ми також йдемо за М. Бубером, розглядаючи діалог 

С. Караванського як сакральний діалог митця, мета якого – дошукатися 

сутнісних істин [14, с. 105-106]. У розгляді аспектів діалогічності творчого 

методу С. Караванського ми спираємось на методику О. Селіванової [399, 

с. 130].  

Науково виваженим в процесі дослідження методу перекладача 

С. Караванського буде використання аксіологічного підходу, в рамках якого 

у фокусі нашої уваги перебуватимуть цінності, що є ключовими в структурі 

етико- та естетико-філософської платформи художника слова. Вагомим 

чинником успішності аналізу життя й творчості С. Караванського вважаємо і 

антропологічний метод: в центрі нашого дослідження перебуватиме 

розповідь перекладача про механізм прочитання ним віршових текстів. 
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Саморефлексія перекладача тим більш важлива, якщо прийняти до уваги 

непублічність С. Караванського. Антропологічний підхід доцільно буде 

об’єднати з феноменологічним, що уможливить опис вільної самореалізації 

творчої особистості перекладача. 

Логіка подальшого представлення методологічного апарату вимагає 

перейти до загальнонаукових підходів та методів. Чільне місце віддаємо 

системному підходові, адже творчість митця неможливо сприймати 

окремішньо від системи контекстів [179; 203; 205; 207]. Додатково залучаємо 

й просопографічний метод, уведений до перекладознавчого інструментарію 

Н. Гриців [39, c. 4], що уможливлює відтворення біографії як 

мікросоціального контексту, в якому відбулося становлення творчої 

особистості С. Караванського. Творчу діяльність перекладача 

С. Караванського розглядаємо й з позицій структурного підходу, щоб 

виокремити як засадничі, так і менш релевантні складові його творчого 

методу як структури у їхньому співвідношенні. В нашій роботі важитиме й 

функціональний підхід, оскільки перекладацький доробок формується з 

певною метою і підпорядковується певним законам функціонування, так 

само як і особистість перекладача.  

Зупинімося на особливостях спеціально-наукових підходів та методів. 

В нашому дослідженні ми залучаємо історичний метод, виходячи з концепції 

Л. Д’юльста, який зосереджується на історії як послідовності «фактів, подій, 

ідей, дискурсів для розуміння багатогранних проявів перекладу (як процесу, 

продукту, тропу, інституту, теорії тощо)» [389, c. 143]. Нами використано 

також і методику постколоніальних студій [280; 335; 336; 361; 378; 384]. На 

сьогодні становище України в складі тоталітарного СРСР визнано 

колоніальним [35; 43; 49; 54; 58; 78; 79; 80; 81; 183; 184; 214; 215; 216; 217; 

219; 259; 260; 301; 326; 404]. Водночас, творчість українських перекладачів 

радянської епохи розглядають під новим кутом зору: як репрезентантів 

антиколоніального супротиву, які втілювали головну функцію українського 

художнього перекладу – націєтворчу [8; 64; 66; 67; 68; 69; 72; 73; 74; 121; 
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124; 125; 126; 239; 282; 307; 359; 374; 375]. Вищезазначене є базовим 

науковим підґрунтям для розгляду творчого методу С. Караванського як 

соціального явища.  

Серед спеціально-наукових методів пізнання у нашому дослідженні 

суттєве значення має, по-перше, герменевтика перекладу, не тільки 

окремішньо, як мистецтво інтерпретації ([47; 371; 373]), а й як джерело, з 

якого постали методики постколоніальних студій [125; 126], по-друге, 

синергетика перекладу, яка розглядає переклад як «синергетичну систему 

когерентної взаємодії елементів внутрішнього та зовнішнього рівня 

самоорганізації» [50, c. 2]. 

Наступний рівень методології дослідження представлений власне 

методологією загальнотеоретичного перекладознавства. Тенденція оновлення 

методології загальнотеоретичного перекладознавства пояснюється 

прагненням науки пізнати саму себе, створивши метамову для опису 

подальшого поступального розвитку. Але, перефразуючи Р. Барта [2; 332; 

333, с. 21–22], сучасному українському перекладознавству буде важко 

поглянути на себе збоку, якщо залишити обабіч перекладацьку персонологію. 

Наразі новелізація методології українського загальнотеоретичного 

перекладознавства відбувається через процеси реконструкції та локалізації, 

зростає роль ідеологічних імперативів, зокрема, постколоніальних 

перекладацьких методик та практик. Також слід приймати до уваги 

трансформацію уявлень про напрям і спрямованість розвитку української 

літературної полісистеми крізь призму співвідношення принципів 

формування всесвітнього літературного канону та національних літератур 

країн, що здобули суверенітет в пострадянському / постколоніальному 

просторі. Поступальний процес самоідентифікації української нації призвів 

до зростання ролі національної мови як чинника такого самовизначення. 

Тому в нашому дослідженні вважаємо методологічно виваженим пошук 

ознак подібної самоідентифікації в творчому методі  С. Караванського.  
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Важливе місце в методологічному арсеналі нашого дослідження 

творчого методу С. Караванського займає категорійно-поняттєвий апарат, 

вироблений як загальною теорією перекладу, так і теорією художнього 

перекладу. У дисертації використано об’єднавчі поняття, що відображають 

спільні ознаки в явищах, процесах та предметах. До таких відносимо, 

зокрема, перекладацький напрям, перекладацьку школу, перекладацьке поле, 

літературний канон, літературну полісистему, літературну мову, 

перекладацький цикл, норми перекладу, колоніальний / антиколоніальний 

дискурс тощо. Також в дослідженні використано поняття, що охоплюють 

сутнісні ознаки предметів та явищ: вектор перекладацької інтерпретації 

(герменевтичний, евристичний, феноменологічний чи онтологічний, за 

Л. Коломієць [124]), творчий метод перекладача, настанова перекладача. 

Наступною категорією використаних нами понять є поняття-ідеї: 

діалогічність, Інший, модель перекладу, нація-нарація, образ автора, образ 

читача, образ перекладача, об’єкт перекладу, суб’єкт перекладу, тощо. 

Всебічність нашого наукового дослідження зумовлює використання 

формального методу для простеження взаємозв’язку внутрішнього змісту і 

форм його вираження в цільовій мові й культурі. Таким чином, ми 

приходимо до виявлення структури тексту оригіналу й перекладу, до 

виявлення особливостей відображення форми й змісту першотвору в 

множині перекладацьких інтерпретацій.  

Також в дисертації залучаємо компаративний метод, оскільки 

комплексна, різнобічна оцінка першотворів можлива тільки в процесі їх 

співставлення з іншими текстами автора, зокрема, іншими текстами того ж 

жанру в синхронному або діахронічному ракурсі. Водночас, вичерпна оцінка 

творчого методу С. Караванського, оригінальності та новаторства його 

перекладацьких рішень, стратегій і тактик, щодо адекватності / 

еквівалентності / вірності тексту перекладу, ступеню вписаності його 

перекладів в систему контекстів, тощо стає можливою та набуває більшої 
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достовірності лише через порівняння створених С. Караванським перекладів 

з уже існуючими версіями. 

Методологія дослідження представлена також низкою вихідних тез і 

положень, основними з яких є наступні: 1) метод С. Караванського є 

мовоцентричним, спрямованим на пошуки національної ідентичності через 

відновлення національної літературної мови, яка постраждала від лінгвоциду 

впродовж 1920–80 років; 2) на метод С. Караванського, його сутність, 

новаторство, особливості вплинули як суто лінгвальні, так і нелінгвальні 

процеси та феномени (соціально-історичні, соціокультурні, політичні, 

культурологічні, ідеологічні), що зумовлює необхідність використання, 

поряд з методологічними підходами і методами перекладознавства, 

філософських і загальнонаукових, так само як і спеціально-наукових підходів 

і методів; 3) теоретичне дослідження творчого методу перекладача 

С. Караванського іманентно пов’язане з необхідністю виявлення його 

сутності, проявів, закономірностей, формування, функціонування та розвитку 

в соціально-політичних (колоніальних) умовах в Україні 1920–80 років; 4) 

основоположним у загальнотеоретичному дослідженні творчого методу 

перекладача С. Караванського повинно стати розмежування в цьому методі 

традиційного, виробленого в національних традиціях майстрів красного 

письменства в Україні, та новаторського, зрощеного С. Караванським на 

основі його етико- / естетико-філософської та ідеологічної платформи. Слід, 

безперечно, прийняти до уваги систему контекстів, що вплинула на 

особливості формування творчого методу С. Караванського; 5) враховуючи 

складність та багатогранність предмета дослідження, виважені висновки у 

дисертації покликана забезпечити сукупність методологічних підходів та 

принципів, що взаємодоповнюють одне одного; 6) глибоке, виважене 

загальнотеоретичне дослідження методу перекладача С. Караванського, 

розуміння предмета дослідження як явища, що не постало монолітно, а 

викристалізувалось на ґрунті національних перекладацьких практик і 

культурних традицій в певному соціально-історичному контексті, зумовлює 
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необхідність використання, поряд із традиційними методологічними 

підходами, методами і принципами, нових, насамперед таких як: 

цивілізаційний, антропологічний, герменевтичний, діалогічний, 

постколоніальний.  

У дисертації використано метод спостереження, що на практиці 

означає цілеспрямоване чуттєве сприйняття фактів, статистичний метод для 

збирання, аналізу та обробки інформації, соціологічний метод для 

встановлення соціальної обумовленості методу перекладача 

С. Караванського, виявлення значущості його методу на певному етапі 

суспільно-політичного розвитку України, встановлення ступеню 

взаємовпливу колоніальної доби 1920–80 в Україні, стандартів та норм 

перекладання в зазначений період, на формування етико- / естетико-

філософської, ідеологічної платформи творчої діяльності С. Караванського, а 

також для встановлення співвіднесеності традиційного та новаторського в 

методі перекладача.  

На підставі вищезазначеного можна зробити наступні висновки: 

складність реалізації поставлених у дисертаційній роботі дослідницьких 

завдань зумовлює застосування комплексної, багаторівневої методології, до 

якої включено і метод інтерв’ю, метод перекладацького експерименту тощо. 

Використання предметно зумовлених підходів і методів забезпечує 

достовірність, обгрунтованність та об’єктивність основних положень та 

висновків дисертації, присвяченій дослідженню творчого методу перекладача 

Святослава Йосиповича Караванського.  

 

1.2.2. Термінологічний апарат дослідження творчого методу 

перекладача С. Караванського 

В царині гуманітаристики поняття методу потрактовують як спосіб дій, 

якому притаманні впорядкованість, повторюваність, наявність певної 

дослідницької мети в конкретній царині, але водночас і обмеженість 

інтерпретації явищ. Звідси постає потреба компенсувати частковість кожного 
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окремо узятого методу їхнім багатоманіттям та різнорідністю [395, c. 30-43; 

399, с. 329-332].  

Переносячи поняття методу в площину художнього перекладу, 

дослідники на сучасному етапі стикнулись з необхідністю розглядати цілком 

об’єктивно існуюче явище – переклад – з урахуванням суб’єктивного 

фактору, яким є наявність в кожному тексті образу перекладача. Наразі 

перекладознавство відкидає ідею «невидимості» тлумача, натомість 

зосереджуючись на тому, з якого питомого середовища перекладач постав як 

творча особистість, які питомі зв’язки простежуються в його творчому 

методі з перекладацькими школами та групами, наскільки яскраво його 

діяльність оприлюднює себе в тексті друготвору, тобто якою є поетика 

перекладача, якими є вжиті ним стратегії і тактики, як це впливає на кінцевий 

результат інтерпретації тощо. Усі перераховані моменти спонукали 

дослідників до глибшого прочитання поняття творчого методу перекладача 

в руслі сучасної наукової парадигми, в якій помітний так званий 

«дефінітивний імпульс», за влучним визначенням С. Галверсон [389, с. 288].  

Тяжіючи до істотного запозичення з різних дисциплін [389, с. 310], 

перекладознавство, виковуючи термін «творчий метод», користало з надбань 

літературознавства й естетики, як на це вказує В. Радчук [235, с. 43], що 

дозволило окреслити концептуальні межі та встановити ієрархію родо-

видових відносин між поняттями тенденції, напряму, школи, літературного 

та мовно-поетичного стилю, зокрема, стилем поетичної мови віршового 

перекладу, й літературним ідіостилем поета-перекладача [126, с. 18-23]. 

Ідіостиль з позицій структуралізму та функціоналізму розглядають 

прихильники лінгвістичного напрямку в перекладознавстві, зводячи 

майстерність тлумача до певних застосованих ним стратегій і тактик [389, с. 

311; 249, с. 83-96]. 

Натомість численні дослідження в царині українського художнього 

перекладу переконують розглядати творчий метод перекладача 

(термінами-дублетами якого, як переконують наукові розвідки А. Василик і 
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Г. Косів, є творча / перекладацька манера, перекладацький / мистецький 

почерк, художній метод, творче кредо, творча індивідуальність 

перекладача, перекладацька стратегія, установка перекладача [16, с. 9; 146, 

с. 159-177]) цілісно, як: 1. перекладацький почерк [137]; 2. проект 

метапоетичного письма [124, с. 520-521]; 3. «вербальну / мовленнєву 

творчість» [249, с. 328-329 ]; 4. інтерпретативну позицію перекладача [307, с. 

144-145]; 5. експліцитну та імпліцитну поетику перекладача [146, с. 161]; 6. 

творче кредо [179, с. 69]; 7. сукупність методів, стратегій та прагматичних і 

естетичних настанов перекладача [77]; 8. перекладацький метод так званих 

«індивідуалістів» та «протеїів» [242, c. 14-15]. 

Приймаючи вищенаведені визначення за основу дослідження, в нашій 

роботі ми пропонуємо термінувати творчий метод перекладача як 

синергетичну систему праці тлумача, в якій оприявлюються та на 

неповторний характер якої впливають складно переплетені діалогічні 

відносини мов, культур, народів, авторів, текстів і читачів. Ми не ставимо 

знака «дорівнює» між поняттями а) творчий метод перекладача та настанова, 

яку, за визначенням О. Мазур, розглядаємо як художню мету [180, с. 314], 

також ми, йдучи за М. Іваницькою, вирізняємо прагматичну та естетичну 

настанову тлумача [77]; б) творчий метод перекладача та ідіостиль, оскільки 

ідіостиль перекладача розглядаємо як зовнішній, доступний спостереженню, 

залежний від багатства ідіолекту, прояв його перекладацького методу, який 

тлумач втілює у низці стратегій, тактик, перекладацьких рішень. В 

представленому дисертаційному дослідженні укладений нами «Тематичний 

словник поетичної мови перекладів С. Караванського» є моделлю ідіостиля 

тлумача, в якій відбито ознаки та складники такого складного феномена.  

 

1.2.3. Настанова С. Караванського  

Концептуально метод С. Караванського представлено у вигляді його 

настанови: «пошук українського слова, або боротьба за національне «Я»» 
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[97]. Творча індивідуальність С. Караванського позначена потрійною 

естетикою: 1. шевченкового волюнтаристично-емотивного кордоцентризму 

[9; 36]; 2. зеровської калокагатії [266] (пригадаймо знамениту поезію 

М. Зерова «Класики»: І ваше слово, смак, калагатія // Для нас лиш порив, 

недосяжна мрія // Та гострої розпуки гострий біль [59, с. 107]), але водночас 

3. ґрунтується і на власних поглядах тлумача на природу й сутність 

прекрасного, що відображено у естетиці його поетичної мови, у сув’язі 

естетичних знаків (термін Л. Новикова [200, с. 83]) або експресем, як їх 

визначає дослідниця Л. Коломієць [125, с. 5]. Таке прочитання дозволяє 

говорити про естетику як про один з контекстів вивчення творчої особистості 

перекладача С. Караванського (за концепцією О. Мазур [179]) та водночас як 

про фактор, що безпосередньо впливає на діяльнісний, мовотворчий та 

текстотворчий (за класифікацією О. Ребрія [249]) аспекти його творчого 

методу.  

 

         а) «Філософія серця» С. Караванського. Відтворення біблійних 

топосів поезії «Джон Ячмінне Зерно» Р. Бернза 

        Дослідники О. Яковина та О. Слободян вказують, що під впливом 

волюнтаристично-емотивного кордоцентризму, «у синтезі етичного та 

естетичного досвіду митця емоція набуває трансцендентного характеру, що 

допомагає дослухатися до персонажів, визначає межу сприйняття й 

розуміння», а також веде до «сприйняття творчого акту автора», як «шлях до 

онтологізації діалогу між автором і читачем» [328, с. 90-91]. В творчості 

С. Караванського серце є джерелом творчої сили, позначеною у випадку 

кордоцентризму, за Я. Гнатюком, акціональністю, що виявляє себе через 

афективність креативної дії, та інтроспективністю, що оприявлює себе «у 

волі до єднання з природою, як власною, так і Божественною, та у вольовому 

й емоційному прагненні до правди і свободи» [36, с. 15]. 

Функціонально волюнтаристично-емотивний кордоцентризм 

проявляється у С. Караванського через індивідуальне потрактування мотивів 
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першотворів, до яких тлумач добирається, шукаючи спільного з авторами 

оригіналів горизонту знання. Вважаємо, що головним мотивом перекладеної 

балади Р. Бернза «Джон Ячмінь» [415, с. 88-89] є біблійний мотив святого 

мучеництва в боротьбі добра і зла. Досліджуючи способи відтворення 

С. Караванським цього мотиву, ми залучаємо перекладознавчі методики 

аналізу біблійної інтертекстуальності та індивідуально-авторського 

трактування біблійних мотивів, розроблені О. Дзерою [48; 49]. 

Почнімо з відтворення формально-стилістичної топології у перекладі 

С. Караванського. В «Євангелії від Матфея» сказано: 3 Then the chief priests 

and the elders of the people were gathered together in the court of the high priest, 

named Caiaphas; 4 and they plotted together to seize Jesus by stealth, and kill Him. 

[449, с. 42]. Р. Бернз перекодовує цю змову у зібрання трьох могутніх 

правителів Сходу: There was three kings into the east, // Three kings both great 

and high, // And they have sworn a solemn oath // John Braleycorn should die. 

[цит. за: 242, с. 242]. С. Караванський відтворює цей формально-

стилістичний топос наступним чином: Володарі трьох східніх царств // 

Вселюдно присягли, // Що ляже трупом Джон Ячмінь //І гнитиме в землі 

[415, с. 88-89]. Тлумач опускає в перекладі другий рядок, втрачаючи на 

синтаксичному паралелізмі, й переводить у підтекст смислове наповнення 

рядка: в лексемі володарі ущільнюється сема велична влада. Обставина 

образу дії вселюдно через смисловий розвиток зміщує акцент зі змови «при 

закритих дверях», описану в прототексті, Біблії короля Якова, на клятву, 

дану в присутності підданих. За східним придворним кодексом поведінки, 

цар, який дає подібну клятву, не може її зламати. Тут у Р. Бернза в імені 

головного персонажа балади простежується біблійна алюзія на долю Йоанна 

Златоуста, якому відтято голову через вселюдну обіцянку царя Ірода 

виконати будь-яке прохання прийомної доньки Саломеї, якщо тільки вона 

затанцює йому свій спокусливий танок. С. Караванський цю алюзію 

майстерно зберігає. Цікаво, що там, де в баладі Р. Бернза втрачено поєднання 

подібних за значенням і граматичною формою слів зі спільним асоціативним 
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знаменником (seize and kill), С. Караванський навертає цільового читача до 

прототексту, уводячи фразеологічне сполучення – ляже трупом і гнитиме в 

землі [415, с. 88-89].  

Що ж у перекладах інших тлумачів, які бралися за баладу Р. Бернза? 

В. Кулик та С. Голованівський [цит. за: 242, с. 243, 246-247] роблять 

переспіви, перший – гранично доместикуючи імя головного персонажа, 

втрачаючи на повному невідтворенні формально-стилістичних топосів 

зв'язок з прототекстом. До того ж перекладач не дотримується принципу 

еквілінеарності. В перекладі помітна й невироблена на той час поетична 

мова: Другий – перетворюючи сильну духом постать головного персонажа на 

щось здрібніле за допомогою демінутива – «Джон Ячмінний Колосок» та 

через смисловий розвиток і прийом додавання переносячи цільового читача 

безпосередньо до часу страти Ячміня. У В. Кулика читаємо: Колись, давно 

вже, три царі // У купі царювали, – // Розлютувалися за щось // И грізно 

приказали: // Най згине той // Иван Ячмінь! // Беріть ціпами бийте, // 

Калічте, нівечіть, давіть, // На смерть ёго забийте! [цит. за: 242, с. 243]. 

С. Голованівський подає наступну версію: Три королі, посівши трон, // дали 

для страти строк: // помре сьогодні вранці Джон // Ячмінний Колосок [цит. 

за: 242, с. 246-247]. В. Мисик у 2-й редакції балади «Джон Ячне Зерно» в 

перекладі міняє місцями перший і другий рядки [427, с. 330]. В його версії 

підрядне додаткове речення змінює синтаксичний малюнок оригіналу, 

паралелізм втрачено, а формально-стилістичний топос заступає смисловий 

розвиток через антонімічний переклад (should die – не жити на землі): 

Зложили присягу колись // Три східних королі, // Щоб Джону Ячному Зерну // 

Не жити на землі [427, с. 330]. Наступну версію «Джона Ячменя» адресує 

українському читачеві М. Лукаш: Зійшлись колись три королі // Суміжних 

володінь // I поклялись, заприсяглись, // Що згине Джон Ячмінь [425, с. 152-

153]. «Кучерявість», бароковість мови перекладача, за яку його критиковано 

в радянські часи, одразу навертає вдумливого читача до українського 

фольклору: повтор I поклялись, заприсяглись є типово пісенним 



75 
 
синтаксичним засобом емотивної експресії, «згустком емоційно-експресивної 

енергії» [302, с. 170]. Цікаво, що М. Лукаш прийняв рішення на користь саме 

відокремлених присудків, при тому, що міг би замінити кому дефісом й 

утворити прикладку. Натомість майстер художнього слова виносить на 

перше місце рядка сполучник і, чим перетворює відокремленні присудки на 

колоритні стилістеми.  

Присутнє в оригіналі поєднання подібних за формою слів із спільним 

асоціативним займенником відтворено С. Караванським через компресію; 

В. Кулик цю частину балади не включає до перекладу; С. Голованівський 

об’єднує в одній строфі образ, що в оригіналі розкривається послідовно у 

двох строфах, і знову відмовляється від синтаксичного обрамлення 

оригіналу; В. Мисик і М. Лукаш йдуть шляхом С. Голованівського, 

зближуючи образи з двох строф: When he grew wan and pale; // His bending 

joints and drooping head // Showed he began to fail. (Р. Бернз) – Коли, відчувши 

скін, // Пожовк і голову схилив, // І занедужав він. (С. Караванський) – 

Пожовк, схилився до землі, // Сто літ йому даси. (С. Голованівський) – Він 

висох і поблід // I сиву голову свою // Схилив у пил, як дід. (В.Мисик) – Ячмінь 

мов зажуривсь // І головою сивою // Додолу похиливсь. // Змарнів, ізблід – 

звичайно, дід – // Немає вже снаги... (М. Лукаш) [цит. за: 242, с. 243, с. 246-

247; 415, с. 88-89; 427, с. 330; 425, с. 152-153]. Таким чином, С. Караванським 

найбільш вдало відтворено формально-стилістичний топос. 

Синтаксичний паралелізм, який Р. Бернз уводить в двох передостанніх 

строфах, відтворено наступним чином: С. Караванський його зовсім не 

зберігає; В. Кулик і цю частину балади не перекладає; С. Голованівський, 

В. Мисик і М. Лукаш формально-стилістичний топос відтворюють близько 

до оригіналу, але у С. Голованівського образ вдови заступає образ бідака, до 

якого додається образ самого перекладача, що спотворює мікрообрази 

оригіналу, у В. Мисика вибудовується оксюморон, побудований на 

контрастах, М. Лукаш найближче підходить до відтворення сердечної радості 

через антитезу, яка закорінена в питомо-народну займенникову експресивну 
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форму, аналогічну дієслівній частці – ся (серце їй співа як еквівалент їй 

весело співається):- It will make your courage rise. // It will make a man forget 

his woes; // It will heighten all his joy: // It will make the widow’s heart to sing, // 

Though the tear were in her eye. (Р. Бернз) - Раз той, хто п’є ячмінну кров, // 

Стає героєм сам. // Від чарки легше на душі // У кожного стає, // І навіть в 

хаті у вдови // Гуляння настає. (С. Караванський) - ти хлопець хоч куди –  // і 

мертвий ти розвієш сон // і виручиш з біди! // З тобою туга щоразу // 

спливає, наче дим, – // бідак розмазує сльозу, // і я слідом за ним. 

(С. Голованівський) - Джон Ячне Зерно був колись // Уславлений герой; // Бо 

хто скуштує кров його, // Стає одважним той. // Бо хто скуштує кров його, 

// Той горе забува – // I плачучи, веселий спів // Заводить удова. (В. Мисик) - I 

добра в нього кров: // Ковтнеш її хоч крапельку, // То всіх би поборов! // 

Ковтнеш її – журба сплива, // А рдість ожива, // Ковтне її сумна вдова, // I 

серце їй співа! (М. Лукаш) [цит. за: 242, с. 243, с. 246-247; 415, с. 88-89; 427, 

с. 330; 425, с. 152-153]. 

За О. Дзерою, «образна біблійна топологія закладена у словах, що через 

алегоричні компоненти спроектовані на Біблію і несуть семантичне 

навантаження мікроконтексту» [48, c. 9]. В баладі Р. Берзна «Джон Ячмінь» 

подибуємо потужні образні біблійні топоси: зерна, яке падає на родючу чи 

неродючу землю – як частину імені головного персонажа John Barleycorn  та 

як родючість цього зерна – They took a plough and ploughed him down – John 

Barleycorn got up again (топос-образ); королів – Three kings both great and 

high (топос-символ); крові мученика – And they have taken his very heart’ 

blood, // And drank it all round and round – For if you do but taste his blood, // It 

will make your courage rise. – It will make the widow’s heart to sing (топос-

формула: пригадаймо таїнство євхаристії) [цит. за: 242, с. 242].  

C. Караванський наступним чином відтворює ці топоси-образи: 1. в 

імені головного персонажа сема зерно переведена у підтекст (так чинить і 

М. Лукаш); С. Голованівський генералізує імя персонажа: Джон Ячмінний 

Колосок; В. Мисик шукає до оніма прямий відповідник: Джон Ячне Зерно. 2. 
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Топос-образ зерна, що падає в землю, наступним чином повязаний з Біблією, 

прототекстом: And others fell on the good soil, and yielded a crop [449, c. 19]. 

С. Караванський віддає цей топос-образ через трансформацію 

номіналізації, коли дієслівний присудок трансформується у номінативну 

форму лівостороннього означення розорана, водночас, відродження зерна в 

колосі тлумач передає за допомогою конкретизації й прийому додавання, 

причому експресивність вислову забезпечує живомовне виліз як відповідник 

до фразового дієслова gеt up: Вони зарили Ячменя // В розораній ріллі… - І з 

ґрунту виліз Джон Ячмінь. В. Кулик настільки акцентує у своєму переспіві 

на відродженні Ячменя, що розтягує цю радісну подію до цілої строфи, 

звісно, якнайдалі відходячи від оригіналу шляхом домислення сюжетної 

лінії: Поліз Иван Ячмінь у верх, // У голові бушує, // И мозгом крутить й 

веселить, // И язиком панує. Антитезою до переспіву В. Кулика постає 

переспів С. Голованівського з його граничним зануренням у сцену загибелі 

Ячменя в землі, причому тлумачеві не чужі стають і вульгаризми, на зразок 

щоб у ямі швидше здох, та просторіччя типу наспід, маючи на меті підсилити 

імпресію: Могилу викопали втрьох, // кладуть його наспід, // і, щоб у ямі 

швидше здох, // притоптують як слід. // Але весна з-за гір прийшла, // повіяла 

теплом, // і Джон з могили спроквола// проклюнувся стеблом. В. Мисик 

акцентує на процесі сіяння як смерті, сильно зміщуючи аксіологічний вектор 

у бік скону та біблійного пророцтва, що мертві повстануть з могил, таким 

чином перекладачеві йдеться про полівалентність топосу-образу, а добре 

знайомому з творчістю В. Мисика читачеві одразу пригадується його відома 

поезія «Трави» (Одживають печальні, сірі – // Й безконечно буйна, жива // 

Над усім в голубім безмір’ї // Проростає трава… Бо минуле твоє в могилах, 

// А майбутнє в траві [цит. за: 99, с. 23]): Вони взяли його в поля // I приорали 

там – // I в борозні загинув Джон // На радість королям! // Та тільки травень 

надійшов // I гримнув перший грім, // Джон Ячне Зерно з глибу знов // 

Повстав на диво всім. М. Лукаш майстерно грає регістрами, зіштовхуючи 

книжне ввергати з просторічним втовкти, посиленим за допомогою 
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смислового розвитку конкретизацією аж у глибінь, експресивним центром 

якої є інтер’єктивний якісно-означальний прислівник аж, вільно переходячи 

до зниженої лексики з її фразеологізмом-зрощенням там йому амінь: Взяли, 

ввергли його в ріллю, // Втовкли аж у глибінь // I поклялись, заприсяглись, // 

Що там йому амінь. // Прийшла весна веселая // З теплом, з дощем рясним, // 

I Джон Ячмінь піднявся знов // На диво їм усім [цит. за: 242, с. 243, с. 246-

247; 415, с. 88-89; 427, с. 330; 425, с. 152-153]. 

3. Топос-символ королі (kings) в нашій лінгвокультурі має два 

суположні топоси-образи – біблійні царі та волхви, але в Біблії волхвів названо 

the magi, натомість лексема king вживається для найменування царя Ірода – 

Herod the king [449, c. 2], а також як зневажання з вуст гонителів Христа – 

‘This is Jesus the king of the Jews’ [449, c. 47]. Усі перекладачі, окрім 

В. Кулика та С. Карванського, які приступали до «Джона Ячміня», топос-

символ королі (kings) відтворювали відповідником королі. В. Кулик обирає 

царі, а С. Караванський вживає першим варіант володарі, а потім королі, 

цілком відповідно до свого улюбленого прийому уводити до друготвору 

синоніми, часто – парні. Через це і він, і В. Кулик найліпше відтворюють 

топос-символ, натомість С. Голованівський, В. Мисик та М. Лукаш цей топос 

зводять до типологічно маркованої лексеми, яка має слабку алюзію на 

біблійний мотив. Це той рідкісний випадок, коли вживання прямого 

відповідника не актуалізує прототекст в рідній лінгвокультурі перекладача. 

Натомість С. Караванський та В. Кулик, відступивши від оригіналу, 

наблизилися до нього. 4. Топос-формула кров мученика є алюзією на таїнство 

євхаристії: And when He had taken a cup and given thanks, He gave it to them, 

saying, ‘Drink from it, all of you; for this is My blood of the covenant, which is 

poured out for many for forgiveness of sins’ [449, c. 43]. С. Караванський 

відтворює цей топос через розмовне дієслово упились, що стає емоційно-

експресивним центром цілої строфи і перетворює передостанні строфи 

перекладу одеського тлумача на чергове відкрите текстове протистояння з 

радянською владою: І кров’ю Джона упились // Жорстокі вороги: // Що 
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більше п’ють, то більше в них // Бадьорої снаги. // Не дурно, значить, Джон 

Ячмінь // Геройським жив життям, // Раз той, що п’є ячмінну кров, // Стає 

героєм сам. В. Кулик переспівує топос-формулу й розмиває через 

емфатичний повтор його зв'язок з прототекстом та нівелюючи пресупозиції 

першотвору: А божий люд все пє та пє, // Та весело гукає. С. Голованівський 

відтворює топос-формулу наполовину, оскільки прямим звертанням до 

Джона Ячміня різко змінює модальність висловлювання: І кров, п’яніша від 

вина, // запінилася в діжі, // і з кухлів радістю вона // озвалася в душі. // Ти 

молодець, хоробрий Джон, // ти хлопець хоч куди – //і мертвий ти розвієш 

сон // і виручиш з біди! В. Мисик найближче підійшов до розгортання мотиву 

оригіналу в топос-формулу друготвору, оскільки відтворив ефект 

персоніфікації прототексту через символізацію займенників вони та він: Вони 

взяли всю кров його // Й пили навкруг стола – // Й що більш пили її, то більш 

// Веселість їх росла. // Джон Ячне Зерно був колись // Уславлений герой; // Бо 

хто скуштує кров його, // Стає одважним той. // Бо хто скуштує кров його, 

// Той горе забува. М. Лукаш пересаджує насінину першотвору на рідний 

ґрунт: постає образ билинного богатиря. Фактично, М. Лукаш компенсує 

цільовому читачеві нерідний його лінгвокультурі образ шотландського 

звитяжця: А потім з серця кров взяли, // Кружляти почали... // Пили, пили – 

що більш пили, // То веселіш були. // Бо Джон Ячмінь – то ж богатир, // I 

добра в нього кров: // Ковтнеш її хоч крапельку, // То всіх би поборов! // 

Ковтнеш її – журба сплива, // А радість ожива [цит. за: 242, с. 243, с. 246-

247; 415, с. 88-89; 427, с. 330; 425, с. 152-153]. 

Загалом творчими зусиллями С. Караванського першотвір 

доместикується, в перекладі біблійні мотиви актуалізуються на макрорівні як 

топоси-образи й в системі координат сприймаючої культури акцент зміщено 

на серце як джерело активної волі й точку перетину горизонталі буття – 

природи з її вічним циклом «народення – плодоносу – смерті», – й вертикалі 

буття – вивищування духу через страждання. 
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б) Принцип калокагатії. «Філософія кохання» П. Б. Шеллі в 

перекладі С. Караванського 

Зеровська калокагатія має за питоме джерело національне відчуття 

прекрасного – благолєпіє, що постає через національну філософію 

кордоцентризму як практика небайдужості (естаномай, в термінах 

естетики) [266]. Ця небайдужість розпочалася як виведення нової української 

літератури Ad fontes! – До джерел! Принципи краси поетичної мови 

М. Зерова такі: 1. найвищий є поетичний дар «легкого самокристалізування у 

вірші» [59, с. 265]; 2. мистецтво рівноваги «межи образовою та музичною 

стороною вірша», уникання «одноманітності й нудоти, перш за все щодо 

самого звучання вірша» та небезпеки «ритмічного склерозу» [59, с. 271-273]; 

3. п’ять так званих дезидерат, окремішньо виведених майстром красного 

письменства в царині віршового перекладу, з яких стрижневою є остання: 

краса рідної мови [61, с. 623]. 

Щоб унаочнити вплив зеровської калокагатії на творчий метод 

С. Караванського, розгляньмо переклад «Філософії кохання» (“Love’s 

Philosophy” [450, с. 30]) П. Б. Шеллі. Щоб осягнути естетику першотвору, 

звернімося до мемуарів Т. Мура, ірландського поета-романтика, кращого 

друга та біографа Дж. Г. Байрона, на чиїх очах розгорталися товариські 

відносини П. Б. Шеллі та лорда Байрона: «Червень 1816 р. [містер Шеллі] … 

був великим знавцем поезії … якого відрізняла смілива, глибоко містична 

система філософських поглядів … Шеллі так далеко пішов від теорії Берклі, 

що все Суще зводив до духу, причому до цієї нематеріальної системи додавав 

якийсь всеохоплюючий принцип, якусь абстракцію Любові та Краси, з 

приводу яких (як того, що заступає собою божественні витоки світу) на 

філософський лад налаштований єпископ ніколи й не здавав собі ради» [388, 

с. 242]. 

Оця помітна абстрактність поетичного слова, споріднена більше з 

метафізикою Дж. Донна, аніж з романтизмом ХІХ ст., важко давалася до 

«легкого самокристалізування» перекладачам П. Б. Шеллі, С. Караванському 
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та символісту К. Бальмонту [442]: стрижневий образ злиття та парування у 

природі в першотворі передають дієслова-синоніми mingle та mix, які тричі 

уведено до першої строфи (до повної графічно-смислової парності не 

вистачає одного повтору, оскільки в другому рядку mingle поглинає еліпсис), 

потому злиття, яке автор змальовує через персоніфікацію (The fountains 

mingle with the river, // And the rivers with the ocean; // The winds of heaven mix 

forever // With the sweet emotion [450, с. 30]), посилену асонансом на [i], 

перетворюється на так звану «химерну метафору» (conceit metaphor), 

характерну для поезії ХVI-XVII ст., що вже безпосередньо передає камертон 

єднання двох створінь (See, the mountains kiss high heaven, // And the waves 

clasp one another; … And the sunlight clasps the earth, // And the moonbeams kiss 

the sea [450, с. 30]) через емфатичний повтор дієслів kiss та clasp, що на 

звуковому рівні підтриманий алітерацією [k] – [s]. Розлиті по рядках 

першотвору анафора (And the rivers with the ocean – And the waves clasp one 

another – And the sunlight clasps the earth – And the moonbeams kiss the sea), 

полісиндетон (with the river – with the ocean – with a sweet emotion – with 

thine) та епанастрофа (The fountains mingle with the river, // And the rivers with 

the ocean [450, с. 30]) додатково ускладнюють роботу перекладача. Нарешті, 

сама жорстка канонічна форма, октава, яку любили І. Франко, неокласик 

Юрій Клен і духовний ученик М. Зерова Максим Рильський, ставить перед 

тлумачами серйозну вимогу щодо форми мініатюри. 

Як вирішують тлумачі окреслений ряд проблем? Обидва суворо 

дотримуються форми восьмивірша. Але С. Караванський, який в своєму 

методі тяжіє до легкості поетичного рядка при його одночасній 

смисловій ущільненості, на нашу думку, виграє «перекладацький двобій» за 

рахунок майстерного володіння українською мовою, з її багатством 

лаконічних лексичних форм. В його перекладі 37 двоскладових супроти 25 

двоскладових лексичних одиниць, ужитих К. Бальмонтом [416, с. 142; 441]. 

18 багатоскладових одиниць уживає російський перекладач, натомість 

С. Караванський – лише 8. Рима у С. Караванського точніша. При 
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відтворенні персоніфікації в першій строфі: 1. полісиндетон відтворює союз 

з; 2. епанастрофу збережено; 3. образ злиття в природі перенесено до 

рідного ґрунту через адаптацію: там, де у П. Б. Шеллі заклик до чуттєвого 

поєднання (with a sweet emotion; this sweet work [450, с. 30]), у 

С. Караванського вбачаємо дотримання ренесансного кодексу кохання, з його 

поклонінням на відстані Дамі Серця, тому замість «солодких почуттів» в 

друготворі постає «щира дружа»: Струмки зливаються з річками, // А річки 

течуть в ок’ян, // Щиро дружить з небесами // Вітер і туман. // Мудрість 

Вічного Творця // З двох речей склада одну; // Так чом же нашим двом 

серцям // Жити в однину? [416, с. 142. ]Цікаво, що образу туману немає в 

оригіналі, але вочевидь, що туман, як явище, споріднене з вітром через 

субстанцію-джерело (повітря), передає і у С. Караванського, і у К. Бальмонта 

(Несется ветер над Землею, // К нему ласкается туман) сему множинності 

лексеми winds, і вирішує питання просодії [442]. 

К. Бальмонт теж зберігає епанастрофу (Ручьи сливаются с Рекою, // 

Река стремится в Океан), полісиндетон з єднальним сполучником with 

перекладач вибудовує через прийменник в (в Океан; в дружбе тесной; в союз 

любви заключены) У К. Бальмонта, як бачимо, образ злиття в природі 

втрачає плинність, перетікання та єднання: від сливаются тлумач переходить 

до стремиться, акцентує на стрімкості руху й наступне дієслово несется, а 

обставина місця над Землею показує, що злиття не відбувається. Дивним 

видається і рядок, де поет описує туман, оскільки важко поєднати у зоровому 

образі грайливі пестощі туману зі стрімкістю руху вітру. Прикметно, що 

К. Бальмонт теж витримує лицарське «в дружбе тесной» та «мой друг 

прелестный», але чомусь ця дружба є ґратами шлюбу: Все существа, как в 

дружбе тесной, // В союз любви заключены. // О, почему ж, мой друг 

прелестный, // С тобой мы слиться не должны? [442] 

Тонкий еротизм метафори другої строфи С. Караваньским відтворено 

блискуче: конкретизація пасма гір є впізнаваним прийомом тлумача, коли 

слово, уведене до незвичного контексту, пересаджене на новий ґрунт, 
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відживлює стертий образ, в результаті смислового розвитку замість high 

heaven з’являється метонімія грім, але головне в цьому образі – камертон до 

процессу єднання – передано якнайближче до першотвору: Пасма гір цілує 

грім, // Хвиля горнеться до хвилі, і далі: Місяць пестить плесо вод, // Сонце 

землю обійма. Вражає гра алітерацій: замість притлумленого звучання [k] – 

[s] оригіналу в перекладі фонетичний контраст дзвінких [г] - [р] та глухих [п] 

- [с]- [х] [416, с. 142].  

Метафоричність другої строфи в перекладі К. Бальмонта одразу 

показує: в природі, замість зливатися, все тяжіє до розпаровування. Ентропія 

змальована вже у перших рядках: гори – вверх, а хвилі – вперед. Площини 

стають перпендикулярно (рух гір – знизу вгору під прямим кутом до 

горизонталі води, яка не є застиглим плесом, а мінливим бігом хвиль до 

берега): Смотри, уходять к небу горы, // А волны к берегу бегут. Як майстер 

музичного малюнка вірша, К. Бальмонт підсилює стрімкість руху алітерацією 

на [б], і тим самим відходить далі від джерельного тексту. Як і в першій 

строфі, тлумач не дає читачеві уявити цільний образ злиття в природі, 

оскільки від дієслова целует знову починає розсипати по рядках лексику, що 

має сему рух: Целует Ночь – морские струи, // А землю – блеск лучистый Дня 

[442]. Струмені утворюються, якщо зачерпнути води, або якщо судно 

залишає слід в кільватері, але все це рух, що показує розстання замість 

єднання. Щодо блиску дня, то блиск утворюється, якщо якась поверхня 

відбиває сонячні промені, а не притягує їх.  

Доволі складним для інтерпретації виявлється і та частина другої 

строфи, де «химерна метафора» зводить на спільному смисловому ґрунті 

пару закоханих істот та квіти, які опилюються тільки в тому випадку, якщо 

поряд зростають так звана «жіноча» і «чоловіча» рослини. С. Караванський 

на цій метафорі втрачає, оскільки уводить до перекладу типовий для 

романсів образ «хризантеми в саду»: І одна в садку моїм // Сохне айстра біла 

[416, с. 142]. Таким чином, символ, впізнаваний в нашій лінгвокультурі, 

заступає собою метафору першотвору. К. Бальмонт теж втрачає на цій 
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метафорі, оскільки замість критики, що її П. Б. Шеллі висловлю на адресу 

квіток, які йдуть проти закону природи (No sister flower could be forgiven // If 

it disdained its brother [450, с. 30]), змальовує картину солодкої гармонії: 

Цветы, склоняя ніжно взоры, // Как брат к сестре, друг к другу льнут [442] . 

Слід зазначити, що в світлі біографічних даних Дж. Г. Байрона та П. Б. Шеллі 

рядки про квіти можна інтерпретувати як приховану алюзію. Але обидва 

перекладачі цей підтекст не висвітлюють.  

Проаналізувавши обидва переклади, приходимо до висновку, що 

С. Караванський справді цінував і розумів естетику першотвору в дусі 

зеровської небайдужої уваги до прекрасного (калокагатії), намагався 

віддалитися від оригіналу, щоб потім наблизитися, уводячи до української 

лінгвокультури прекрасні й гармонійні образи, витворені пером геніального 

П. Б. Шеллі. Особливі характеристики його творчого методу, а саме – вміння 

користати з лаконічних мовних форм, ущільнюючи рядок і посилюючи 

суґґестію, майстерність у відтворенні просодії через підбір точних рим, 

алітерацій та асонансів, виняткову увагу до форми через відтворення фігур 

поетичної мови (поетичного синтаксису, як-от полісиндетона, епанастрофи 

тощо), гіперсемантизація перекладу – свідчать про непроминальність його 

ідіостилю та багатство поетем. 

Поза сумнівом, 1957 року, в таборі на Андзьобі, де С. Караванський 

тлумачив П. Б. Шеллі, романтика ліричної мініатюри промовляла до серця 

українського словолюба прекрасними формами італійського Відродження 

(октава прийшла до нас аж так здалеку у часі), витонченими зоровими 

образами, гармонійним музичним малюнком, який став в результаті окрасою 

української літературної полісистеми (не так вже й легко вкласти поетичну 

думку в канонічну форму восьмивірша). Завважмо, що наступного разу 

П. Б. Шеллі заговорив до українського читача лише 1987 року вустами 

О. Мокровольського. Але «Філософія кохання» і на цей час залишається в 

українському перекладі тільки у виконанні С. Караванського.  
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в) «Мовна доктрина» й модель української мови С. Караванського 

Все мовне багатство ідіостилю митця ґрунтується на його творчому 

кредо й оприявлюється у власноруч розроблених принципах розвитку 

поетичної мови за законами краси. Її масив тлумач, по-перше, 

систематизував відповідно до власноруч розроблених правил, які називає 

«мовною доктриною, яка б орієнтувала мовців у словесному океані» [98, c. 

145] і про яку пише: «На ділі, в Україні існують дві тенденції мовлення: 

українська традиційна і українська офіційна, накинута згори. Сьогодні ці 

тенденції очікують уніфікації. Отут і придалися б правила відродження» [98, 

c. 140]. По-друге, зафіксував у «Словнику рим української мови», 

«Практичному словнику синонімів української мови» (витримав 3 

перевидання) та «Російсько-українському словнику складної лексики» 

(витримав 2 перевидання) [417; 418; 419], з опертям на зауваги, наведені у 

низці мовознавчих видань [95; 97; 98] та у циклах «Війна словес, або кожен 

Івась має свій лас» [416, с. 122-128; 421, с. 37-60], «Стиліст Микита 

Канахвета» [421, с. 61-87] «Екскурсія до Лябораторії слова» [421, с. 109-160]. 

По-третє, С. Караванським розроблено лінгвографічну модель української 

мови, що є багатошаровою та просторовою складною конструкцією, що 

відроджує а) фонетичний рівень української мови: укладено звукову абетку 

української мови та розроблено канали й підканали чоловічих, жіночих і 

дактилічних рим української мови («Словник рим української мови» фіксує 

60 000 римованих пар й «може з успіхом заступати орфографічний та 

орфоепічний словники» [419, с. ІІ]); б) лексичний рівень української мови 

(лексеми та їхні морфологічні варіанти, новотвори й призабуті мовні форми 

згруповано у вигляді 20 000 синонімічних рядів, представлених у 

«Практичному словнику синонімів» [417]); в) морфологічний рівень 

(українською мовою перекладено й систематизовано у вигляді «Російсько-

українського словника складної лексики» російські дієслова, вперше в історії 

української лексикографії перекладено й систематизовано утворені від 

кожного з них дієприкметники та інші граматичні форми); г) перекладено 
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українською мовою та систематизовано у «Російсько-українському словнику 

складної лексики» [418] фразеологічні звороти, крилаті вирази, цитати з 

літературних творів. Отже, модель відродженої української мови 

С. Караванського включає в себе а) канал зв’язку з мовою колонізатора через 

абсорбцію питомо українських форм, раніше привласнених колонізаційною 

лінгвокультурою («Російсько-український словник складної лексики» 

містить 35 000 перекладів [418]), б) канал зв’язку з мовами народів вільного 

світу, оскільки схему нагромадження звукових сигналів у «Словнику рим», 

на думку С. Караванського, цілком можна застосувати для цілісної візії 

інших національних мов. 

До С. Караванського, своє бачення літературної української мови 

перекладачі відображали в різноманітті стильових ознак, притаманних їхнім 

творчим методам. Тому прагнення С. Караванського плекати чистоту рідного 

слова органічно переплітається з поглядами відомих майстрів художнього 

слова: М. Лукаш, використовуючи фольклорний, розмовний пласт, активізував 

забуту лексику [145; 235], Г. Кочур мав завжди напохваті лексику, синтаксис і 

фоніку фольклору [307, с. 192–202], Борис Тен вживав у перекладах архаїзми 

[153, с. 105–108; 283]. 

Створена С. Караванським лінгвографічна модель відродженої 

української мови є вкрай новаторською, і понині не має аналогів. За основу 

С. Караванський бере розроблений власноруч специфічний звуковий 

алфавіт, в якому всі звуки нашої мови записано у двох рядах: голосному ([И 

/ Е / А / О / У]) та приголосному ([Р’ / Р / Л’ / Л / Й’ / Й / Н’ / Н / М’ / М / В’ / 

В / Ф’ / Ф / Б’ / Б / П’ / П / Д’ / Д / Т’ / Т / Ґ’ / Ґ / К’ / К / Г’ / Г / Х’ / Х / З’ / З / 

С’ / С / ДЗ’ / ДЗ / Ц’ / Ц / Ж’ / Ж / Ш’ / Ш / Щ’ / Щ / ДЖ’ / ДЖ / Ч’ / Ч]). Звуки 

подано як звукові сигнали, класифіковано у рубрики за допомогою «методів 

словникування» (термін С. Караванського [419; с. v]), на чолі яких –  

лінгвографічний (на відміну від традиційного лексикографічного). 

Зазначемо, що до С. Караванського в Україні зроблено спробу створити 

словник рим. Його оцінку С. Караванський дає у 23 інтернет-сеансі наших 
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інтерв’ю: «Ведучи мову про «Словник рим», варто згадати про історію 

словників рим в Україні. До появи мого словника рим, в Україні вийшов 

«Словник рим» мовознавця Бурячека. Я бачився із п. Бурячеком 1960/1961 

року у Львівському університеті ім. І. Франка. Я поясняв йому потребу зміни 

абетки у словнику рим, але він її, як виявилось після видання його словника, 

не прийняв, за винятком того, що поділив увесь словник на 5 розділів, 

відповідно до кількости основних голосівок в нашій мові: И, Е, А, О, У. Це 

він прийняв, але зберіг порядок голосівок традиційної абетки: А, Е, И, О, У. 

Тим він знизив легкість пошуку рим з подібними приголосними: -ид – ит, -иб 

– ип, -из – ис тощо. На мою думку, це головний недолік його словника». 

Створена С. Караванським модель відкриває особливий аспект його 

творчого методу, який сам перекладач назвав «римотворчим» [419, с. хv]. 

Вважаючи римотворчість «наріжним каменем» свого творчого методу, 

С. Караванський міркує так: «Наша мова дає змогу поетам і перекладачам 

“працювати” з усіма можливими в поезії римами, і цю універсальність нашої 

мови перекладач має не нехтувати, а розвивати». С. Караванський 

підкреслював, що «Словник рим української мови» [419] фіксує не тільки 

основний словниковий склад нашої мови, а й специфічну лексику, властиву 

поетичній мові. Тож створена модель охоплює не тільки рівні мови (від 

фонетичного до граматичного), а й стилі (від розмовного до поетичного), а 

тому перетворює «Словник рим української мови» на джерело 

перекладацької римотворчості й експресивних контрастів й зсувів у текстах 

перекладів, як це покажемо у розділі 3. 

 

          г) Індивідуальні естетичні принципи С. Караванського 

Чільне місце серед естетичних принципів, вироблених 

С. Караванським, обіймає принцип живомовності, який втілено у 

перекладених поезіях через 1. строкаті епітети: невблаганний плуг життя; 

одяг юности старий; журливий довгий сон; вигляд рясноплодих нив; бліда 

краса зимових орхідей; людське хистке захоплення [415, с. 70-72]; 2. 
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епітети-морфологічні варіанти лексем, що виступають як синоніми не в 

межах тексту перекладу, а в межах перекладацького циклу: білосиві 

верхи – Сива паморозь вікна покрила [415, с. 86; 416, с. 19]; попідхмарних 

гаїв холодок – Слави земної захмарних шпилів досягнувши [415, с. 86; 420, с. 

174], Вітчизно звитяги, країно снаги [415, с. 86]; 3. яскраві персоніфікації, 

побудовані на синонімічних парах, із залученням прийому градації: А 

сором і відчай // Не пік твоє сумління, не палив? [415, с. 70]; Минущих діб 

нестримна череда, // Що творить неземної вроди взір, // Сама ж на нього 

потім напада, // Руйнує і потворить свій же твір [415, с. 71]; Негоди злі з 

туманами й дощем // У літа крадуть блиск його принад [415, с. 78]; Щиро 

дружить з небесами // Вітер і туман; Пасма гір цілує грім. // Хвиля 

горнеться до хвилі, // Місяць пестить плесо вод, // Сонце Землю обійма 

[416, с. 142]; 4. свіжі порівняння: Любов – різьбар безсмертя [415, с. 77]; 

Час – ти акула [415, с. 78]; Час – ворог твій[415, с. 77] ; Мій вірш – це склеп, 

це намогильний храм [415, с. 77]; Хто жив, як трутень, цілий вік [420, с. 

175]; 5. словообрази – авторські новотвори: Ми ткали гімн красі, // Коли 

веснілися гаї [416, с. 136]; Хто зла добром не похитнув [420, с. 175]; Бреше 

віршомаз! [420, с. 166]; Де зло з добра зробило кріпака, //; Й дівочу честь 

поганить дика лють [420, с. 22] тощо. 

Часто-густо одні й ті самі поетеми використано для експресивного 

контрастування, побудованого на 1. зіткненні лексем з протилежною 

оцінною конотацією: ось ніжних співанок рої, // Що так хвилюють кров, – 

рій суперниць-бур над ним гуде – небеса … вкриває хмарищ рій [416, с. 136; 

420, с. 17, 167]; 2. антонімічному зіткненні лексем з контекстуально різною 

оцінною семантикою: Ми ткали гімн красі – … мізерна погань, // Яка снує 

круг тебе сотні змов – Чом єдваб і шовк їх риз // Снуєте ви в морі сліз? [416, 

с. 136; 420, с. 19, 172]; або й такий приклад: Скоряючи природи сили дикі – Й 

дівочу честь поганить дика лють і тут же – Мчить вперед за вагоном вагон 

// З диким зойком чавунної мови) [416, с. 138; 420, с. 22; 416, с. 19]. Незрідка 

С. Караванський утворює в друготворі контраст, побудований саме на 
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різній контекстуальній оцінній семантиці лексем: Негоди злі з туманами й 

дощем // У літа крадуть блиск його принад – Того, хто краде сміх з облич 

[415, c. 78; 416, c. 115]; Журливий довгий сон несе гаям – І киванням 

журливих гілок // Нас вітає сосна і ялина [415, с. 71; 416, c. 19]; Ні лють 

вітрів, // Ні шторму гнів // Не зачинять серце в льох! – Дзуськи, я дужчий – 

сказав чоловік, // Хвать за крижину і в льох відволік [416, с. 24,117] тощо. 

Принцип живомовності ілюструє текстоцентричний (за О. Ребрієм) аспект 

творчого методу С. Караванського. 

В основі діяльнісноцентричного аспекту творчого методу 

С. Караванського – формулювання норм цільової мови. Тлумач, за О. Ребрієм, 

постає активним суб’єктом креативної дії на рівні взаємодії «мова оригіналу – 

мова перекладу» [249]. С. Караванський зазначає: «До всякої норми ніколи не 

шкодить підходити з певною дозою критичности. Бо крім норм існує ще 

здоровий глузд та мовний смак. Буває так, і часто буває, що «граматично 

правильні фрази (курсив – С. Й. К.) віддають штучністю або академічною 

дистильованістю. А такий стиль не завжди сприяє успіхові художнього твору. 

Радше навпаки, шкодить» [95, с. 7]. Неоковирні конструкції тлумач називав 

«переверти» [95, с. 11]. Щоб їх поменшало у нашій мові, в «Російсько-

українському словнику складної лексики» С. Караванський вперше в історії 

української лексикографії утворює від кожного наведеного дієслова 

віддієслівні форми за питомо українськими словотвірними схемами. 

Серед естетичних принципів С. Караванського – принцип стислості, 

«взаємопритертості» (за С. Караванським) слів, яка завжди йде в парі з 

образністю: «українська мова має місткі форми в усіх шарах лексики. 

Визначальні риси нашої мови – сказати стисло, але розлого. Тому слова, 

утворені за питомо українськими словотворчими моделями, можуть заступати 

собою й декілька слів: ракето-літак – космічний апарат неодноразового 

використання». Такі слова С. Караванський називає «словообразами» [98, 

с. 54].  
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Вельми продуктивним виявляється також принцип милозвучності як 

основа питомо українського словотвору, слововжитку і структури речення. 

Наприклад: владАр / влАдарка-владАр / Душі моєї влАдарка-владАр [416, с. 

169, 172];. Наголос – душа мови, акцентує увагу перекладач. Між 

милозвучністю і наголосом існує сталий зв'язок, адже часокількість, тобто 

тривання довгих і коротких складів, спонукає перекладача до ощадності у 

виборі зображувальних засобів, щоб думка вільно гуляла, а словам було тісно. 

Чергування наголошених і ненаголошених складів у реченні, іншими словами, 

його ритмічна будова, регулює і послідовність слів у певних словесних парах 

або зворотах [98; с. 10] і є причиною емфатичної інверсії в перекладах 

С. Караванського, – особливо плідного засобу римотворення та смислового 

наповнення рими в прикінцевих афористичних сонетах В. Шекспіра 

(ептонімах):  Та сонце я своє люблю і в млі, – // Є хмари в небі, є і на землі (33 

сонет [415, с. 84]); Те все я попрощаю без жалю, // Та як я кину тих, кого 

люблю? (66 сонет [420, с. 22]); Зимою блідне квітів ніжний цвіт, // Та цвіт є 

цвіт, хоч як би він не зблід (5 сонет [420, с. 162]). Часто таку інверсію 

поєднано з парцеляцією: Тоді твоя, що вже холоне, кров, // В твоїй дитині 

закипіла б знов (2 сонет [420, с. 161]). Нами виділено інвертовані та 

парцельовані частини речення, а також морфологічний варіант іменника імла, 

у якого С. Караванський задля реалізації принципу милозвучності усікає 

частину основи. 

С. Караванський сповідує принцип органічності. Тлумач самостійно 

приходить до наступного висновку: «Якщо ж перекладач вільно володіє 

рідною мовою, то й рішення підкаже сама мова. Так сталося з рядком у 

перекладі вірша «Коли»: «І холодно, як зрадницькі привіти». Виразів 

зрадницький привіт, зрадницькі привіти в українській прозовій чи поетичній 

мові не здибано: «Я сьогодні не можу сказати, чи я запозичив цей вираз у 

Кіплінга, чи сам змайстрував, бо я не маю англійського оригіналу вірша 

«Коли». Цей вислів потрібен був мені, бо він римувався із словом «снити» в 

рядку «Коли ти можеш думати і снити, …». … І я вжив білого крука в 
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українській мові. І він, можливо, тому, що римується з потрібним рядком, 

сприймається, як цілком український. Отже, перекладач мусить мати краплину 

відваги, пливучи мовним океаном. Не боятися мовних рифів, бур і тайфунів». 

Таку поетичну мову перекладу В. Коптілов називав «живим словом перекладу» 

[134, с. 150–151].  

До власних естетичних принципів С. Караванський додає методи 

реконструкції та мовної археології, щоб «витягати на світ Божий словесні 

форми, поховані під шарами накинутої лексики», «забортну» лексику, пояснює 

перекладач [95, с. 32]. Мовний археологічний пошук полягає у ретельному 

вивченні живого мовлення, діалектів, споріднених або дочірніх мов, які 

частково зберегли риси неспотвореної соборної мови. Тому творчий метод 

С. Караванського має риси так званого низового, майданного бароко, які 

подеколи простежуються в зниженому стилі в перекладах сонетів В. Шекспіра 

(Де зло з добра зробило кріпака; Лише гульвіса валить дім батьків; Бреше 

віршомаз! // Краса на землю із небес не сходить черниці-німфи; Одна з 

чорниць у нього й потягла, // Колись-то мусів блудству буть кінець; Я не 

віщун, не маг, і не відьмар // Царям передрікати долю їх), де покликані 

відтворити евфуїстичність, яка є домінантним стильовим чинником в сонетах 

Великого Барда [22; 294, с. 36]. В перекладах з П. Б. Шеллі (Чом єдваб і шовк 

їх риз // Снуєте ви в морі сліз?// Нема там золота й прикрас, // Йно пута 

дивляться на вас [420, с. 172-173];) і Т. Мура (Ні лють вітрів, // Ні шторму 

гнів // Не зачинять серце в льох! [416, с. 24]) строкатість вислову відтінює 

народництво в поезіях англійських романтиків. В перекладі англійської 

народної казки «Хто в світі дужчий» ( – Дзуськи, я дужчий – сказав чоловік, // 

Хвать за крижину і в льох відволік; – Спиш, ледацюго! – Це що за мана? // 

Десь, чи не жінка? О так! Це вона! [416, с. 117]) бароковість мови є 

стилізацією живого мовлення нижчих верств населення Англії. 

Актуалізація призабутих форм, синонімія та антонімія в перекладах 

С. Караванського призводять до гіперсемантизації, сприяють розширенню 

комбінаторного та варіативного потенціалу цільової мови, а також розсувають 
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межі образотворення, що відбиває укладений нами на основі цілісного аналізу 

корпусу всіх текстів перекладів одеського тлумача «Тематичний словник 

поетичної мови перекладів С. Караванського». (Додаток А). Словник 

укладається в образно-тематичне поле (сітку) першотворів, й відтінює корпус 

оригіналів а) в розрізі української поетичної традиції, б) в межах історичної 

доби тлумача, в) особистісно – в дусі індивідуального дискурсу 

С. Караванського. Виділені 109 гнізд доводять, що наріжним каменем системи 

перекладання тлумача є мовотворчість, що збагачує поетичну семантику та 

синтаксис його перекладів. Проаналізуємо словникове гніздо ВОГОНЬ 

(Додаток А). Ключове слово гнізда – лексема ВОГОНЬ. Мовленнєва експресія 

перекладів реалізується через її морфологічні варіанти: огонь – вогонь, 

синонімічні ряди позначають дії з вогнем та інтенсивність горіння (4, 3 та 2 

одиниці в кожній лінійці). Межі сполучуваності розширено: гасити радість 

стріч, свою любов, у собі безсмертного життя палкий огонь є метафорами, 

натомість гасити свічку вживається як в прямому значенні, так і в 

переносному. Метафоричний епітет палкий сполучується з абстрактними 

іменниками слова та юности порив, що знижує ступінь абстракції й тим самим 

полегшує сприйняття поезії. У метафорах в твої душі вогонь любови вічної 

погас та феніксу в огні готуєш смерть лексема вогонь функціонує в 

переносному значенні (вогонь любови) та в прямому (огонь як кострище). 

Поетичний синтаксис мови перекладів увиразнює ряд градацій, антитез та 

оксюморонів, і через семантичний потенціал лексеми вогонь посилено 

контраст (Ти сяєш там, як полум’я в пітьмі, в серцях твоїх закутих в пута 

слуг) та створено парадокс (І феніксу в огні готуєш смерть). Отже, система 

перекладання С. Караванського є унікальною зокрема й в тому, що 

розгортається від моделі відродженої української мови до живої мовної 

тканини перекладів, а не навпаки, як це прийнято в українській традиції 

перекладання. 
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Висновки до розділу 1 

Узагальнюючи результати дослідження теоретико-методологічних 

засад вивчення новаторства творчого методу Святослава Караванського, 

можна зробити такі висновки: 

1. Незважаючи на великий практичний досвід вивчення творчих 

біографій репресованих перекладачів, чия діяльність припадає на 

колоніальний період існування України в складі СРСР (1920 – 1980 роки ХХ 

сторіччя), а також приймаючи до уваги важливість внеску перекладача і 

мовознавця С. Караванського в розвиток української мови та становлення 

національної ідентичності нашого народу, в історії українського художнього 

перекладу немає окремого комплексного дослідження творчого методу 

одеського перекладача, залишаються не з’ясованими його новаторство та 

традиційність в їхньому питомому взаємозв’язку.  

2. Націєтворчий чинник саме перекладацької діяльності 

С. Караванського довгий час залишався поза увагою як закордонних, 

зокрема, діаспорних, так і вітчизняних вчених. Епітет «націєтворчий», з 

огляду на особливі умови існування й розвитку українського художнього 

перекладу, супроводжує характеристики діяльності панівної більшості наших 

майстрів красного письменства, утім, досі невирішеним залишалося питання 

про сутність та особливості націєтворення в процесі художнього перекладу, 

зокрема щодо процесу поетичного перекладу, суб’єктом якого постає 

С. Караванський. 

3. Взаємодія традиційного / новаторського в творчому методі 

перекладача С. Караванського випливає з розуміння перекладачем тяглості 

традицій в царині українського художнього перекладу, головною функцією 

якого впродовж сторіч залишається оборонна по відношенню до української 

мови й культури. 

4. Почасти через власні етико-філософські переконання, а частково й 

через непересічність, знаковість постаті Т. Г. Шевченка для прогресивного 
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українства, С. Караванський обирає за дороговказ духовний заповіт Кобзаря: 

ключовими для розуміння традиційного в творчому методі одеського 

перекладача є волюнтаристично-емотивний кордоцентризм та гуманізм 

Тараса Шевченка, так само як і його погляди на шляхи розвитку української 

мови як знаряддя творення національної ідентичності. 

5. Стрижневим для розуміння естетичної платформи С. Караванського 

є зеровська калокагатія та творення поетичної мови перекладів відповідно до 

власноруч розроблених естетичних принципів. Синонімія та антонімія в 

перекладах митця призводять до гіперсемантизації, сприяють розширенню 

комбінаторного та варіативного потенціалу цільової мови, а також 

розсувають межі образотворення, що відбиває укладений нами «Тематичний 

словник поетичної мови перекладів». Власне синонімія лежить в основі 

моделей словотвору та постає джерелом множинності перекладацьких 

рішень в межах друготвору. 

6. Розвой поетичної мови перекладів С. Караванського представлено в 

укладеному автором цього дисертаційного дослідження «Тематичному 

словнику поетичної мови перекладів С. Караванського», який містить 109 

гнізд і є доказовим фактом того, що мовотворчість є сутнісною ознакою 

творчого методу одеського тлумача. 

7. Творча діяльність перекладача С. Караванського є різновидом 

дискурсивної практики антиімперського спрямування, що яскраво 

виявляється у перекладацькому циклі тлумача. Діалогічність є провідною 

рисою перекладацького циклу С. Караванського, причому до творчого 

діалогу тлумач залучає як попередників, так і сучасників на ниві красного 

письменства, що свідчить про нелінійність протікання часу в такому 

дискурсі, про трансформацію часу історичного в час наративний, а також 

перетворює діалог на багатоголосся, полілог, якщо розглядати його крізь 

призму концепції діалогічності М. Бахтіна, Ю. Крістевої, М. Бубера. 

8. Особливості творчого методу С. Караванського не можна розглядати 

окремішньо від специфіки соціальної діяльності тлумача, акцентуючи увагу 
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на соціокультурних умовах становлення й розвитку творчого методу, етико-

естетичному, політичному та національному підґрунті його творчої 

діяльності. Глибоке розуміння соціально-політичного контексту формування 

творчого методу С. Караванського уможливлює теоретико-методологічний 

інструментарій постколоніальної теорії в перекладознавстві. 

9. Творчий метод С. Караванського залежить від особливостей 

приватного життя й громадської діяльності, тому вагомим фактором 

виділення традийності й новаторства його методу виступає система 

контекстів, зокрема, біографічний. Тому значущим в представленому 

дисертаційному дослідженні вважаємо метод інтерв’ю. 

Основні положення розділу відображено у працях [102;109; 110]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО 

МЕТОДУ В ДИСКУРСІ ПЕРЕКЛАДАЧА С. КАРАВАНСЬКОГО 

 

2.1. Дитинство та юність C. Караванського  

Шукати «точку відліку», від якої зародилася майбутня літературна 

діяльність, у дитячих та юнацьких роках майстрів красного письменства 

свого часу радив М. Зеров [61], пізніше Г. Кочур стверджував, що в 

широкому розумінні «все життя перекладача – суцільний підготовчий етап до 

того моменту, коли він власне і приступає до красного письма». Згідно з 

думкою Г. Кочура, хронологія творчої праці перекладача умовно-

метафорично розділяється на «передісторичний стан» і власне «історичний 

період».  

«Передісторичний» шлях С. Караванського починається в 

післяреволюційній Одесі. Дитинство припадає на десятиліття, коли Європа 

марно намагалася позбутися примари Першої Світової війни, а Україна від 

«національного відмерзання напровесні 1917 року» [59, с. 244] через добу 

визвольних змагань 1917–20 років наближалась до періоду українізації (1925 – 

1932). 

Переживши вже три стадії окупації, які дослідник Ю. Шевельов датує, 

відповідно, січнем – березнем-квітнем 1918 р., січнем – серпнем 1919 р. та від 

грудня 1919 р. аж до початку політики українізації, Україна перенесла 

більшовицький масовий терор і втратила декілька талановитих імен, 

наприклад, Г. Чупринку та В. Винниченка [316, с. 71]. У 20-ті роки ХХ ст., 

вказує Л. Коломієць, радянська пропаганда фальшивими обіцянками 

привернула до себе кількасот західноукраїнських інтелігентів, які покинули 

полонізовані землі Волині та Галичини і виїхали на українські території, що 

належали Радянській Росії. «Практично всі вони загинули під час репресій, які 

почались у 1930-ті роки», – констатує дослідниця [128, c. 4].  
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У ті неспокійні часи за вживання української мови вчиняли самосуд. 

Ю. Шевельов цитує тодішнього проукраїнського наркома М. Скрипника, який 

звітує про не менш як двісті таких випадків [316, с. 72].  С. Караванський 

свідчить: «Моє свідоме життя захопило так звану українізацію. Що це був за 

період? Винищивши українську еліту на південно-східній Україні маже 

тотально, а на центрально-східній Україні частково, Москва раптом вирішила 

провести «українізацію». Це був хід, спрямований на Захід з метою залучити 

західню українську людність до «світової революції», про яку московські 

узурпатори не переставали мріяти: «Мы на горе всем буржуям // Мировой 

пожар раздуем…» (А. Блок) Пожежі не вийшло. Українці Заходу не клюнули 

на московську наживку, і вже 1929 року відбувається процесс СВУ – початок 

погрому українства. Ці метаморфози нашого життя і нашої культури – розгром 

УНР, українізація, тоді знову розгром і голодомор – важко описати на одній 

сторінці. Місце української культури в цей період мінялося під впливом 

політичних змін, які програмував центр. Це був період, коли в самій 

узурпаторській партії ішла боротьба кількох різних груп, серед яких були і 

національно настроєні. Перемогла група проімперська» [96, с. 173–174].  

В історичному ракурсі 1920-ті – початок 30-х років були періодом, коли в 

Україні «не лише землю, а й душу народу ділила межа на Збручі», підкреслює 

Р. Зорівчак [67, с. 440]. З цього приводу О. Семенець метафорично-влучно 

уводить поняття «переорані межі», не тільки земельні, господарські, а й 

психологічні [цит. за: 7, с. 15]. Історик С. Білокінь зазначає, що більшовики 

викорінювали  національне коріння та нищили історичну пам’ять українського 

народу: «Большевизм перервав історичні зв’язки. … Коріння обрубано, душу 

нації поґвалтовано» [7, с. 14]. До українізації реальною причиною, через яку 

зберігалась антиукраїнська мовна політика, Ю. Шевельов вважає етнічний 

склад комуністичної партії України, яка, на думку вченого, була фактично 

російською партією в Україні [316, с. 74]. Хоча 1926 рік був періодом, коли 

««червоний терор» воєнного комунізму вже скінчився, а сталінський терор іще 

не починався» [99, с. 99], С. Караванський встиг пережити два арешти батька. 
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В плані культурного розвитку українське мистецьке життя 1920-х років 

відзначалося спробами урізноманітнити напрямки і стилі. Це був час, коли 

лунали заклики користати від Європи: згадаймо статті М. Хвильового, що 

несподівано викликали цілу бурю критики. З цього приводу гостро 

висловлювався неокласик М. Зеров: «В наших літературних обставинах все ще 

мало справжньої культури. …Така самоосвітня праця буде першим кроком на 

шляху до того, що т. Хвильовий умовно назвав Європою. Хочемо ми чи не 

хочемо, а з часів Куліша і Драгоманова, Франка і Лесі Українки, 

Коцюбинського і Кобилянської – щоб не згадувати імен другорядних – 

європейські теми і форми приходять у нашу літературу, розташовуються в ній. 

І вся справа в тім, як ми цей процес обєвропеювання, опанування культури 

переходитимем: як учні, як несвідомі провінціали, що помічають і копіюють 

зовнішнє, – чи як люди дозрілі і тямущі, що знають природу, дух і наслідки 

засвоюваних явищ і беруть їх з середини, в їх культурному єстві» [59, с. 345–

347]. Щодо української культури в Одесі, куди перебралась родина 

Караванських після подій 1917 – 1918 року («це була майже еміграція», згадує 

перекладач [96]), то він стверджує однозначно: «української інтелігентної 

культури на родинному рівні (курсив – С. К.) фактично не існувало. 

Інтелігенцію свідому ЧК впродовж революції та перших років після революції 

в Одесі – винищило. Ті ж, хто вижив, старалися і далі не потрапити в 

чекістську м’ясорубку», згадує перекладач [96, с. 212]. 

Національна політика початку 1920-х рр. в Україні зводилась до того, 

щоб продемонструвати етнічним українцям меншовартість їхньої мови, звести 

її до сільської говірки. Дослідник Ю. Шевельов наводить переконливу 

статистику: 1923 року в Україні виходило друком 62 українськомовних 

періодичних видання проти російських 160, творів красного письменства 

перекладено українською – 48, натомість російською – 73, надруковано 

українською мовою 855, а російською – 1848 книжок. Надруковано в період з 

1920 по 1924 р. лише 13 граматик української мови проти 59 за роки 

Визвольних Змагань, словників – 15 за вказаний період, при тому що впродовж 
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Визвольних Змагань їх було укладено й надруковано 45 [316, с. 80–84]. 

Літературне життя в Україні в період з 1917 по 1934, на думку Ю. Луцького, 

належить «тій добі радянської історії, яку сталінська історіографія найбільше 

викривляла. …Ця доба є свідком великого піднесення українського припливу-

повені, яку стримано тільки силою» [175, с. 20]. Мовна політика СРСР щодо 

України дістала досить-таки обережну оцінку з боку західного дослідника 

Б. Комрі, який стверджує, що українська мова увесь час існувала, «так би 

мовити, в тіні російської» [341, с. 146]. 

На родинному рівні мати Пелагея Юхимівна і батько Йосип Григорович 

Караванські попервах воліли спілкуватись українською. Тлумач згадує: 

«згодом, уже у 20-ті роки, батько не раз говорив до мами по-українськи, та й у 

розмовах з іншими закидав українські слова» [96, с. 213]. І це потребувало 

неабиякої мужності серед обивателів – мешканців відомого в Одесі Дому 

Моргуліса, які «звикли тримати носа за вітром», і нерідко зловживали епітетом 

«петлюрівці» на адресу родини майбутнього мовознавця. В умовах одеської 

комуналки, ніби на сцені театру, поставав новий соціальний тип, який 

витворили двадцяті роки: примітивний, сірий, що на шляху «від сохи і до 

робфаку» так і залишився малоосвіченим і дріб’язковим, та ще й «зіпсованим 

квартирним питанням», як влучно вказує герой М. Булгакова. Це були часи, 

коли штучно створено «пролетаризованого селянина», силоміць відірваного 

колективізацією від прадідівської хати, з викоріненим почуттям власності й 

свого коріння [217, с. 27]. Саме Пелагеї Юхимівні вдавалося підтримувати в 

такому сусідстві сякий-такий «сепаратний мир».  

Слід гадати, що акцент на цьому періоді життя С. Караванського 

правомірний з огляду на тодішню атмосферу. Саме «топографічна близькість» 

помешкання Караванських до Одеського облуправління ҐПУ сприяла тому, що 

пізніше родина Караванських тяжіла до російськомовності, принаймні 

публічно. Російськомовність С. Караванського, отже, виникла через об’єктивні 

чинники, через колоніальне становище всієї нації. Як пише О. Чередниченко, 
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«вимушені мовнокультурні контакти встановлюються внаслідок колоніальних 

завоювань, силового нав’язування колоніальної мови і культури» [307, с. 41]. 

Протистояння владі закінчувалось однаково трагічно, що ілюструють 

досі яскраві спогади С. Караванського: «Якось мати казала мені, що вночі з 

ҐПУ виїздила вантажівка, накрита брезентом, а після її проїзду на дорозі 

лишалися сліди крови. Двірникові було наказано засипати ці сліди пісочком» 

[96, с. 213]. Перекладач вказує, що українці апріорі належали до категорії 

приречених на знищення [96, с.175]. 

Колоніальний тиск виявився в тому, що нині називають посяганням на 

етномовні права дитини – хлопчака С. Караванського: «І все ж моєю рідною 

мовою треба вважати російську – з поправкою на «ґекання» та ряд українізмів» 

[96, с. 212]. І хоча українську мову містяни вживали неофіційно, 

С. Караванський підкреслює, що навіть у дитячі роки в його свідомості 

«існував твердий поділ на мову російську та мову українську» [96, с. 175].  

Зважаючи на чуте в дитинстві від одеситів, як-от – «скальковані з 

української мови ідіоми, наприклад, «от смеха люди бывают» («з посміху люди 

бувають»)» [96, с. 212], саме тут, в одеських роках життя, в теплому родинному 

колі (а був же наймолодшим у сім’ї) знаходимо чисті джерела української 

мови, з яких черпав протягом десятиріч, творивши свої унікальні словники: 

«Моя мати, будучи змушена силою обставин (в Одесі) вчити нас – своїх дітей – 

нерідної їй російської мови, завжди підкреслювала, що її рідна мова до 16 років 

життя була мова українська; і коли їй бракувало російських слів, вона не 

вагалася вживати українські» [96, с. 51]. 

С. Караванський прийшов на літературну ниву, маючи за собою традиції 

українських словолюбів, зокрема Т. Шевченка та М. Зерова. Стосовно тих, хто 

до рідного слова не дослухається, Т. Шевченко з гіркотою писав, що «вони 

себе одцурались». Критикував Шевченко й тих, хто «дуже добре приглядався 

на народ, та не прислухався до язика, бо може його не чув у колиски од матері» 

[319, Т. 1, с. 374–375)]. М. Зеров поціновував у майстрах красного письменства 
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«виїмкову чутливість до народного вірша, а також велике уміння збудувати 

свій стиль на даних народнопоетичної традиції» [59, с. 251].  

Перекладацький слух і поетичне світобачення С. Караванського 

розвивалися під знаком сталінського терору. Всупереч офіційній політичній 

доктрині, майбутній майстер красного письменства вчився саме дослухатися 

до живого, мовленого українського слова. У свідомість перекладача линули від 

матері Пелагеї Юхимівни рядки з дитячих казок, того ж таки «Колобка» 

(«Колобок звертається до лисиці: (це, здається, останні слова казки):   Всім ти 

насолила, // Всім ти наперчила, // А об мене, Колобочка, // Зубки поломила!), 

«Про двох ведмедів» (Мати: «Два ведмеді, два ведмеді … Я: Горох молотили, // 

Два півники, два півники // До млина носили...»). І далі:  «Коли я підріс, мати  

проказувала (не співала) мені українські пісні: “Чи я, мамо, недоріс, // Чи я, 

мамо, переріс, // Чи нерублена хата, // Що не люблять дівчата?” Друга пісня: 

«Дівка в сінях стояла, // На козака моргала: // “Ти до мене ходи! // Мене вірно 

люби! // Серце моє! Серце моє!”» (тут і далі цитати з інтернет-інтервю 

С. Караванського авторові дисертації, 2015-2016 р. – І. К.). 

Шкільні роки розпочалися 1930 року одразу з третього класу. Їх 

супроводжувала поезія класиків: наприклад, читали поетичні твори з 

підручника української мови Олени Курило (Чого, друже, так збілів? // Що з 

тобою сталось?” // “Ох! За мною через став // Аж сто вовків гналось!”). У ті 

часи, як зауважує Ю. Луцький, «саме через друкування класичної української 

літератури і вивчення її у школах та університетах прокладався шлях до 

переосмислення культурної спадщини» [175, с. 29].  

Також у школі співали пісень на слова з «Кобзаря» Т. Шевченка (Реве та 

стогне Дніпр широкий, //  Сердитий вітер завива, // Додолу верби гне високі, // 

Горами хвилі підійма...; Стоїть гора високая, // Попід горою – гай: // Зелений 

гай густесенький, // Неначе справді рай; Як умру, то поховайте // Мене на 

могилі – // Серед степу широкого // На Вкраїні милій…; Думи мої! Думи мої! // 

Лихо мені з вами: // Нащо стали на папері // Сумними рядами?) Співали часто і 

в колі друзів, у затишній родині шкільного товариша Яблонського (Ой, на горі, 



102 
 
там женці жнуть... // А попід горою, гаєм-долиною // Козаки йдуть), у якихось 

знайомих співали ще й пісню про хмель (Ой, хмелю, мій хмелю, // Хмелю 

зелененький! // Де ж ти, хмелю, зіму зімував, // Що й не розвивався?). Ще 

спогади С. Караванського про дитинство: «Мабуть, у 1933 році до мого дому в 

Одесі (дім Моргуліса) прибився сліпець без інструменту. Співав лише голосом: 

Ой, Морозе, Морозенку, // Ти славний козаче, // За тобою, Морозенку, // Вся 

Вкраїна плаче. Згадує Святослав Йосипович і одеські дитячі забавки: «Граємо в 

піжмурки. Маємо визначити, кому жмуритись: “Ен, бен, труа, катр, 

мадмуазель Жураватр...” Не годиться. Краще:“Котилася торба з великого 

горба, // А в тій торбі: хліб-паляниця; // Кому припадеться, // Тому і 

жмуриться.” Від кобзарів запам’яталась одна строфа з пісні-думи «Гей, не 

дивуйте, добрії люди, що на Вкраїні постало...» (пісня з 1648 р.)». Пісні лунали 

звідусюди, «приходили з найнежданих джерел», та найбільш значущою стала 

пісня, яку 1937 року почув на одеській барахолці від сліпої співачки: «Стоїть 

явір над водою, // В воду похилився; // На козака пригодонька // Козак 

зажурився...» 

Свідомо чи підсвідомо, С. Караванський осягнув тоді одну з головних 

засад феноменологічної думки: «Анонімність мови як системи дає змогу 

суб’єктові використати її за допомогою вибору, іноваційности, неповторности 

або шляхом її звичайної актуалізації» [75, с. 73]. Та стара пісня на одеській 

барахолці «немов клешнями взяла мене, як одеситку Мурку злодійське 

життя… Чому? Хто ж то знає? Взяла і все тут. Заполонила, заворожила, 

зачарувала», – згадує перекладач роки й роки потому.  

Фольклорний текст (за В. Масловою) є носієм естетико-культурологічної 

та мовної інформації [186, с. 272]. Оскільки формування естетичних засад 

творчого методу перекладача, відбір та накопичення мовного матеріалу в 

дитячі роки С. Караванського відбувалися саме із скарбниці народно-пісенної 

творчості, від цих пісень, від подорожуючих співців-кобзарів, поезії для дітей, 

приказок та лічилок, які побутували серед одеської малечі, а також з «Кобзаря» 

Т. Шевченка, величної книги, яка репрезентує українство на світових теренах і 
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яка, за спогадами перекладача, була на поличці в усіх «російськомовних» 

родинах, народилася любов перекладача до пісенного слова. 

«Українська мова серед інших мов відзначається особливою звучністю й 

мелодійністю, м’якістю й теплотою тону, що знаходить своє найповніше 

виявлення у народній пісні», писав О. Тихий [291, c. 250]. Саме народна пісня 

сформувала музичне мислення перекладача, коли звук перетворюється на 

спосіб вираження думки. Складові народної пісні – поетичний текст і мелодія – 

відкрили перекладачеві С. Караванському доступ до історії, побуту, вірувань, 

обрядів, традицій, а головне, до менталітету української нації в цілому. 

Через фольклорні джерела у свідомості С. Караванського вибудувалась 

духовно-емоційна та інтелектуальна модель сприйняття світу. Цим джерелам 

завдячує перекладач також накопиченню образів-еталонів (термін Т. Космеди 

[147]). Очевидно, що можна говорити про певний зв’язок між процесом 

накопичення образів-еталонів в умовах насильницької русифікації на теренах 

України в сталінську добу та формуванням типу історично зумовленого 

образного мислення в творчому методі перекладача С. Караванського. Таким 

чином, образи-еталони безпосередньо вплинули на особливості поетичного 

мовлення в перекладах С. Караванського. 

Істотним є той факт, що в дитячі та юнацькі роки С. Караванського у 

нього склалася підсистема правил вибору адекватного значення для реалізації 

відповідного смислу в низці фольклорно (пісенно) закорінених образів-

еталонів. В цьому контексті варто згадати думку О. Радчук про те, що «суб’єкт 

тлумачення – вагомий множник образу» [242, с. 12]. 

Отже, у світогляді С. Караванського впродовж дитинства сформувалися 

естетичні ідеали через образне представлення прекрасного в дусі народно-

пісенної традиції. Тому в його поетичній мові звукопис став невід’ємною 

складовою глибоко націоналізованого образотворення (асонансів, алітерацій, 

внутрішньої рими), як в оригінальних поезіях, так і в перекладах.  

«Пісня, а надто народна, – не так жанр, як окремий вид мистецтва, що не 

розпадається на музику і слова», – вважає О. Радчук [242, с. 14]. Через 
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спорідненість з традиціями українського фольклору подальший розвиток 

творчого методу С. Караванського відзначатимуть прозорість і простота 

викладу, а також лаконізм форми. В майбутньому з любов’ю до фольклору 

буде пов’язане й естетичне захоплення С. Караванського малими поетичними 

формами, зокрема сонетом (він переклав пізніше «Шильйонський сонет» 

Дж. Байрона, значну частину сонетарію В. Шекспіра, писав власні сонети). Від 

почутих у дитинстві пісень перекладач спізнав гармонію живого українського 

слова, що стане в подальшому основою для формулювання принципу 

живомовності, яким завжди керуватиметься перекладач: «Критерієм, який 

вирішуватиме долю того чи того слова або виразу, має бути його «прописка» у 

живому або мертвому мовленні. Коли слово чи вираз відомі у живому варіянті, 

таку лексичну одиницю варто акцептувати у творі. І навпаки, коли слово чи 

вираз або й ціла стилістична конструкція звучать штучно, непереконливо або 

«над міру правильно», то цю лексичну одиницю варто замінити на таку, що має 

поширення в живій мові…. Художній твір – це царство живої мови» [95, с. 8]. 

Водночас глибоке занурення перекладача в континуум української мови 

вже в його юнацькі роки супроводжувалось розумінням її невивершеності. Про 

стан нашої літературної мови ще 1918 року М. Зеров зазначав: треба «мати під 

руками такий складний і тонкий технічний апарат, яким українська поезія ще 

не володіє» [59, с. 194]. Тому відзначмо ще одну суттєву обставину, якою 

позначилось формування перекладача С. Караванського на довоєнному етапі: 

«Я захопив ще харківський правопис, який діяв у школах до 1933 року. Потім 

прийшла сталінська єрижка. У школі мусів дотримуватися цього правопису» 

[96, с. 182]. Під «єрижкою» С. Караванський має на увазі мовне каліцтво. 

З уведенням обов’язкового «постишевського» правопису набирав обертів 

лінгвоцид (докладно про лінгвоцид див: [297]). «Один із способів окрадення 

менших братів та утримання їх на колінах – спаплюження історії та культури. 

Найвигадливіші окрадачі знайшли дуже діткливу точку братів – правопис. 

Правописи народів вироблялися віками, навіть тисячоліттями (Китай), тому 
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погодитися на насильницькі дії з боку окупантів – це те, що кваліфікують 

геніальні рядки: «Німець каже: «Ви моголи!» // «Моголи, моголи!»» [96, с. 182]. 

Звідси виникло бажання всіляко долучитися до процесів відродження 

української мови, яке С. Караванський реалізував у вигляді моделі відродженої 

української мови через свої словники. Упродовж усього життя він відкрито, 

всупереч радянському режимові відстоював свою громадянську позицію: 

Полюбив я і щиро люблю, // Рідна мово, за те твої тони, // Що рабів безіменні 

мільйони // Вклали душу у тебе свою [416, c. 20]. Наведені рядки з поезії «Рідна 

мова» написано С. Караванським 1956 року на засланні. Вони найкраще 

розкривають ставлення перекладача до української мови. Нині цю й інші поезії 

колишніх політв’язнів зібрано в антології «Поезія із-за ґрат» [221, с. 305]. 

Своє покликання на ниві красного письменства перекладач розпізнав 

не одразу. Спочатку, зважаючи на спадковість сімейних традицій, 1938 р. 

вступив до Одеського індустріального інституту. Але за якихось неповні 

шість місяців вирішив перевестися на заочне відділення Інституту іноземних 

мов. Сталося так само, як і в батьковому житті: той їхав до Києва вчитися в 

семінарії, та захопився паровозами і подався в Політехніку. 

Майстерне володіння українською мовою шліфував самотужки, про що 

свідчать скупі щоденникові записи, які збереглися в архіві В. Чорновола. Ось 

запис за 1939 рік: «Під впливом читання книг і підручників здорово 

спеціалізувався в українській мові. Багато допомогло радіо…» [311, с. 87].  

Причину зміни профорієнтації тлумач багато років потому стисло 

окреслив так: «Я розчарувався у технічному виші і вирішив змінити свій 

навчальний профіль. Я не мав проблем з наукою. Просто я помилився 

вибором. Вирішив перейти на філологію. Та для цього треба було відслужити 

два роки армії. Не думаючи про можливість війни, я покинув інститут і 

дістав повістку з військкомату. Служив у Білорусії (Ново-Білиця) у зенітному 

батальйоні. А 1941-го прийшла війна…» [96] 

Війна для С. Караванського – то калейдоскоп подій, де серед мозаїчних 

шматочків спогадів зринають згадки про вчителювання в селі Росоша під 
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Проскуровим, про перекладацькі спроби в проскурівській газеті 

«Український голос». Перебуванню в місті Проскурів хронологічно 

передував табір для військовополонених, куди потрапив через внутрішній 

камертон перекладача, налаштований на правильне, літературне звучання 

української мови. Через коротке слово «жаден» (фонетичний варіант, який 

відрізняє мешканців Галичини), яке дозволив собі виправити на «жоден» і 

тим самим підписав собі смертний вирок в очах перекладача при 

комендатурі, куди потрапив з милості селян, що підвезли возом до 

Проскурова. Виявилося, що С. Караванський натрапив на місцевих, які 

вислужилися у поліцаї. Зазначимо, що наприкінець кружлянь дорогами війни 

перекладачеві поталанило: березень 1942 року С. Караванський зустрів на 

шляху до рідної Одеси. 

Повернення додому – це і повернення до літератури, і перший 

сумлінний крок, який помітно дисонує з офіційною доктриною «совєтського 

гражданіна». На літературному факультеті Одеського інституту іноземних 

мов перекладач «сходиться з нелегальним гуртком української молоді, 

зв’язаної з ОУН» [311, с. 83]. Має вкрай літературний псевдонім «Бальзак». 

Бо й тут діяльність народницьку позначено любов’ю до рідного слова: 

тлумач організує українську книгарню «Основа», виручені кошти передає на 

потреби гуртка та на український театр [311, с. 84].  

За тих часів ідеологічну платформу С. Караванського можна було б 

викласти словами персонажа з відомого політичного роману «Записки 

українського самашедшого» Л. Костенко: «Абияк жили мої батьки, і батьки 

моїх батьків, і всі гарні порядні люди у цій частині світу завжди мусили жити 

абияк, задурені черговою  владою, черговим режимом. Набридло. Абияк 

жити я більше не хочу»  [148, с. 6]. Так мислилося й перекладачеві 

С. Караванському: «Хіба аплодує тріска своїм рубакам? Я не аплодував. 

Бачите, то не я вийшов із колії радянської людини, а мене «вийшли». Процес 

СВУ, два арешти батька, сотні розстріляних письменників, артистів, 

мовознавців, сотні невинно засуджених звичайних громадян. Я це все бачив 
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уже тоді – з 8-10-річного віку… Для мене бути «совєтським громадянином» 

значило бути співучасником злочинів. Я б не міг стати героєм Совєтського 

Союзу, як кубанець Сандуленко, батька якого – українського педагога – 

розстріляли за «націоналізм», тобто за те, що він був свідомим українцем. Я 

нічим не насолив дикунській владі. То вона мені насолила. … Знайомлюся з 

учасниками «похідних груп» ОУН, яких до Одеси відрядив провід. 

Скінчилося це знайомство судом Одеського військового трибуналу і 25-

літнім вироком 7 лютого 1946 року» [96].  

В. Чорновіл про перипетії, що передували суду, зазначає, що 1944 року 

С. Караванський ненадовго виїжджав до Румунії, а в липні нелегально 

повернувся до Одеси. На третій день, намагаючись встановити зв'язок з ОУН, 

був заарештований [311, с. 84]. Варто додати, що могло вийти й по-іншому, 

якби погодився дивитися, пильнувати і повідомляти про настрої у лавах 

студентської молоді. Та перекладач не схилився перед «залізною конечністю 

доби», як свого часу влучно-метафорично висловився про сталінський режим 

неокласик М. Зеров [59, с. 245], а тому отримав максимальний термін 

ув’язнення як «ворог совєтського народу». 

Отже, від українських приказок, пісень, жартів, почутих в родинному 

колі переважно від матері, через табірну «колючку» дорога вела одеського 

тлумача до унікальних словників, до синонімічних рядів і римованих пар, до 

лексично багатого, незаплямованого лінгвоцидом ідіолекту, який 

відрізнятиме його творчий метод. Формування творчого методу перекладача 

С. Караванського на вербально-семантичному, когнітивному й найвищому, 

прагматичному, рівні, на якому виявляються й характеризуються мотиви і 

цілі (настанова перекладача) позначено відсутністю гармонійної обопільної 

двомовності (термін О. Чередниченка). Колоніальне становище української 

нації на теренах СРСР зумовило формування творчого методу перекладача, 

визначальною характеристикою якого слід вважати супротив 

колонізаторським намірам радянської «наддержави», що своєрідно 

відображено у структурі, смисловому наповненні та мовленнєвому 
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оформленні перекладацького циклу, створеного впродовж років суворого 

випробування табірним режимом ГУЛАГів. 

 

2.2. Перші табори. «Підтекстова полеміка із сучасністю» 

Сторінки життєпису С. Караванського періоду табірного ув’язнення – 

це обережний спуск «ослизлими сходами спогадів, що ведуть туди, вниз»,  

«чорні провали біографії», як змальовує долю репресованих українських 

митців М. Новикова [202, с. 5]. Сталінські табори після закінчення Другої 

світової війни вщент переповнено «ворогами народу», серед них не злічити 

українців, свідомих своїх національних коренів. У «Розповіді про бачене і 

пережите» колишній політв’язень А. Радигін особливо підкреслює невтішний 

факт: «Просто не можна жити в Мордовії і бути далеким від України. Нема 

політичних таборів без українців» [225, с. 204]. Періодизуючи історію 

українського художнього перекладу, М. Стріха окреслює його сталінсько-

хрущовську еру терміном «невольничий переклад». Серед тих, кого закуто в 

кандали – і 34-річний С. Караванський. За скупим підписом «Рудник 

Матросова, 1954» стоять дев’ять табірних років: Понад Сибіром сонце сяло // 

І з неба синього всміхалось // Тайзі зеленій. // У кільці // Кількох озброєних 

бійців // Каміння в насип залізничний // В тяжкій невольничій журбі // Возили 

тачками раби. Це – з «Присвяти», якою починається перекладацький цикл 

С. Караванського [416, с. 9]. Для дати бібліографічного посилання – 1981 – є 

просте пояснення: політв’язнів не друкували, їхні імена заборонено 

цензурою. С. Караванський манівцями передавав самописані зошити за 

кордон: «Єдине, що треба сказати тут, це скласти подяку тим чесним людям, 

які взяли на себе місію переслати мої рукописи з-поза залізної завіси у 

вільний світ. На жаль, назвати їхні імена я не можу» [416, с. 7]. Не міг цього 

зробити навіть 1981 року, вже перебуваючи у США в місті Колумбія. Та 

докладав усіх зусиль, щоб поезії та переклади побачили свого читача.  
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Щоб усебічно охопити події так званого табірного періоду життя 

тлумача (а це майже 31 рік ув’язнення з короткою п’ятирічною перервою, яку 

дала амністія) та глибоко дослідити соціально-історичні, політичні, 

біографічні параметри та його дискурс, ми користаємо не тільки з 

напрацювань постколоніальних методик [326], теорії літературної 

полісистеми та дискурсології, а й звертаємось до ресурсів табірної прози та 

до текстів наших інтерв’ю з перекладачем, які відбулись 2015 – 2016 р. 

Значущість табірної прози для нашого дослідження – поза сумнівом, хоча 

цей розділ української літератури факту [131, с. 2] ще тільки відкривається 

дослідникам колоніального дискурсу в Україні 1920–80 років ХХ ст. 

То ж якими постають ретроспективно будні заслання? С. Караванський 

на цю тему неговіркий, але в мемуарах політв’язнів, «дітей різних народів», 

як їх іменували в таборі [267], людей, що пройшли одну хресну путь, багато 

спільного: «В’язні об’єднані спільною долею. Вони швидко знаходять між 

собою спільну мову. В їхньому спілкуванні є радісний потенціал відкриття 

невідомого у своїй і чужій культурі, відкриття позитиву. Гнані і 

переслідувані, в’язні несуть і продовжують спадщину своїх переслідуваних 

попередників. Виявляється, у кожного народу  були свої гнані і репресовані 

за правду, і вони, як правило, сіяли зерна поваги і самоповаги до іншого» 

[267, с. 7]. 

Про спецконтингент, що складався з кращих синів українського 

народу, свого часу писав і М. Зеров з соловецького табору у листі від 9 

лютого 1937 р. до дружини Софії Зерової: «…В розумінні підбору людей за 

інтересами справа незмінна: літературознавця, що виїхав, замінив новий, що 

в’їхав, круглолоба, шалена людина, яка займалася Шевченком, і раптом 

виявилося, що це прекрасний малий і гарний співмешканець» [59, с. 670].       

У сталінських таборах в період першого ув’язнення (1946–60) 

розвивався антиколоніальний дискурс С. Караванського. Феномен цього 

дискурсу ми, йдучи слідом за В. Бурбело, І. Шевченко, О. Морозовою та 

П. Серіо [15; 270; 317; 318, с. 13–17], визначаємо як когнітивно-
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комунікативну діяльність перекладача, причому вважаємо основним 

чинником породження цього дискурсу соціокультурний та біографічний 

контексти, а важливою його складовою наявність ідеологічного підтексту, 

що безпосередньо пов’язане з прагненням С. Караванського зберегти 

національну ідентичність. З питанням ідеологічного підтексту в дискурсі 

С. Караванського пов’язана й антиномія так званого радянського (відповідно 

до офіційної назви) та антирадянського (з огляду саме на закладений 

культурницький ідеологічний підтекст) перекладу. 

          У розумінні дискурсу С. Караванського як «синергетичної єдності 

категорій «текст – комунікативний простір» ми йдемо за дослідницею 

Дорофеєвою [50, c. 414]. Йдучи вслід за В. Ущиною, ми розміщуємо цей 

дискурс у певній соціокогнітивній рамці [298, с. 131]. Спираючись на 

принципи дискурсивного моделювання, розроблені дослідницею В. Ущиною 

[298], ми представляємо перекладацьку діяльність С. Караванського 

векторно: 1. вектор лінгвістичної ідентифікації перекладача; 2. вектор 

оцінювання тексту оригіналу в результаті його сприйняття (мова йде про 

відбір матеріалу для перекладання за жанровим та тематичним критерієм, 

виходячи з об’єктивних потреб національної літературної полісистеми); 3. 

вектор визначення власної перекладацької позиції (перекладацької 

настанови) відносно тексту оригіналу; 4. вектор узгодження власної позиції 

відносно тексту оригіналу та української лінгвокультури періоду 1920-80 рр. 

(тобто вибір перекладацьких стратегій і тактик, зумовлений об’єктивними та 

суб’єктивними чинниками). 

Через невіддільність колоніального / антиколоніального дискурсів в 

Україні 1920-80-х, діяльність їхніх учасників включала маніпуляцію над 

мовою, але в різний спосіб і з різною метою. Лінгвістична маніпуляція в 

СРСР сприяла відсуненню на маргінеси національних дискурсів [31; 35; 42; 

43; 54; 58; 259; 260; 341]. Ті ж словолюби, які прагнули відродити українське 

слово, бідкалися з приводу перекладів не з оригіналу, а з російських текстів 

[52, c. 60; 99, c. 240] і шукали способів деконструкції колоніального дискурсу 
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через здобуття влади над мовою, перш за все, через вивчення іноземних мов 

[37, с. 58; 52, с. 5; 59, с. 662 – 663; 119; 285, с. 173].   

На відміну від М. Зерова, Г. Кочура, Д. Паламарчука, Р. Доценко, 

В. Стуса та інших відомих майстрів красного письменства, лінгвістична 

ідентифікація С. Караванського відбувалась в іншій послідовності: від 

створення моделі відродженої української мови до поглибленого вивчення 

англійської. Дослідниця Л. Масенко підкреслює, що «мовознавчі 

зацікавлення Караванського… пов’язані з його творчим і перекладацьким 

покликанням» [183, с. 63]. Через це вважаємо перекладача сильною мовною 

особистістю, невіддільною від історичного часу, вплив якого можна 

розглядати як вплив динамічної системи контекстів (за О. Мазур), що 

формують особистість перекладача, його культурні запити, інтерпретаційну 

настанову та онтологію його творчості [179]. 

Модель української мови С. Караванський почав створювати 1956 року 

зі «Словника рим української мови», після закінчення строку закритої тюрми 

у Благовіщинську, коли його було етаповано в Озерлаг Іркутської області, на 

штрафну колону за Ангару. Найближча залізнична станція – Заярськ. Весь 

цей час тлумач, за його власним висловом, «був вагітний словником рим». – 

«У таборі? Так, у таборі!»  

Потому С. Караванський розповідає, як вдалося звільнитись від 

каторжанської праці і присвятити весь час праці над словником: «На згаданій 

штрафній колоні, де тримано кримінальних злочинців, я був білий крук. Крім 

мене, був лише один галичанин, суджений по політичній статті, якого комісія 

ЦК КПСС 1956 року звільнила.  Це був час Хрущовської відлиги. Хрущов 

зациклився на ідеї про створення у таборах і тюрмах загальноосвітніх шкіл. 

Прийшла директива (це я додумую) і на кримінальний «штрафник». 

Начальство мало гризоту з цією школою. Я працював на лісоповалі. Щодня 

ходили пішки під конвоєм на повал аж 5 кілометрів (туди й назад – 10). 

Шукаючи вчителя, адміністрація кинула оком на мене – студент третього 
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курсу інституту. Ішлося про перші чотири класи, бо саме такі були на 

«штрафнику» злочинці. Неуцтво і злочинність ішли в парі. 

Я погоджуюсь. Мене поселяють у школу одного, самого. Не в 

загальному бараці, де щоночі відбуваються картярські ігри. Школа 

працювала лише увечері, бо вдень злочинці ішли на працю. Я – учитель, мав 

працю увечері. Вдень 8–10 годин я мав вільних. І я почав укладати словник 

рим. 

Коли відкрили школу, то кмітливі кримінальники записувались у 

школу, щоб вийти з картограйських бараків у окремий барак для учнів. 

Школа процвітала. Учнів було досить. Штрафний лагпункт побив усі інші 

лагпункти школою. Політрук колони був дуже задоволений. Його ставили у 

приклад і, можливо, навіть заохочували преміями. Коли мене в кінці 1956 чи 

на початку 1957 року (дат геть не пам’ятаю) відправили із «штрафника», то 

політрук написав мені золоту характеристику, і мене відправляють в Озерлаг 

на станцію Чуну, Іркутської области на величезний деревообробний 

лісокомбінат (колонія загального режиму). 

Але я вже був вагітний словником рим. І я вже не був учитель. Тут на 

загальному режимі учителі – переважно учительки – вільні. Але тут інша 

можливість працювати над словником. Гроші на руках. Бригадири за певну 

суму можуть закрити тебе, як робітника, а ти можеш на величезному 

комбінаті ошиватися свої вісім годин, як сам знаєш. Я виходжу щодня на 

комбінат, зашиваюсь під штабель лісоматеріялів, і працюю над словником. 

Бригадир мене проводить, усі гроші віддаю. Словник росте» (тут і далі 

спогади С. Караванського подаємо з нашого інтернет-інтерв’ю 2015–2016 рр. 

– І. К.). 

Коли обсяг зазначеного словника був досить-таки помітним, в 

табірному житті Караванського відбувся черговий поворот: «Минає з 

півроку, або й більше. Стукачі не дрімають. Адміністрація усіх таких 

липових робітників відправляє з лісокомбінату. Куди? На окремий лагпункт, 

де нема праці. Тоді на другий такий лагпункт на станції Андзьоба на цій же 
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трасі. На станції Андзьоба ближче знайомлюсь із Ростиславом Доценком – 

так само емігрантом з деревообробного комбінату». 

Р. Доценко – знакова людина у табірному житті Караванського. То була 

поворотна зустріч двох словолюбів, що однаково ненавиділи радянський 

режим. Доценко перевозив із собою книжки з обірваними палітурками (задля 

зменшення ваги), словники, дрібно списані зшитки поезій англійських 

класиків [52, c. 8]. Саме з тих зшитків почалась справжня перекладацька 

праця С. Караванського. Оскільки Р. Доценко і в ув’язненні не припиняв 

антирадянської діяльності, йому в 1956 році накинуто сім років зверх трьох, 

що вже відсидів. За якихось три – чотири місяці лагпункт на станції Андзьоба 

розформовано, С. Караванського поміщено в БУР (барак посиленого 

режиму).  

На практиці лінгвістична ідентифікація С. Караванського починається з 

відновлення в перекладах правописних норм української мови (так званого 

Харківського правопису 1928 р.). Зокрема, бачимо в перекладах викреслену 

більшовиками з української абетки літеру Ґ, за вживання якої радянська 

влада нищила не тільки словники, а й їхніх укладачів: ґрати 

(«Шильйонський сонет» Дж. Байрона [420, с. 16]); ґрунт («Джон Ячмінь» 

Р. Бернза [420, с. 152-153]); літо-джиґун (6 сонет В. Шекспіра [416, с. 162]); 

як на ґвалт (154 сонет В. Шекспіра [415, с. 85]); «Мадриґал» (уривок з 

«Пристрасного пілігрима» В. Шекспіра, назву уривку дав перекладач [415, с. 

85]). Постишевський правопис-33 свідомо впроваджував написання схожих 

на російські українських слів за російською моделлю, а С. Караванський у 

перекладах відроджує такі скалічені форми: соняшний замість сонячний (5 та 

25 сонети В. Шекспіра [415, с. 71, 81]). Він відновлює в мові перекладів 

знищену русифікацією природню м’якість української мови, зокрема, ставить 

-і там, де правопис-33 вживає –и: у прикметниках (східніх замість східних у 

«Джоні Ячмені» Р. Бернза, дружній замість дружний у 8 сонеті В. Шекспіра 

[420, с. 152-153; 415, c. 73]), в суфіксах модальних дієслів (мусів замість 

мусив у 154 сонеті В. Шекспіра [415, с. 85]), у словах іншомовного 
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походження з кореневим –л та у двозвуках –іа / еа, де пише -я замість -а 

(плянета у 26 й діямант у 27 сонетах В. Шекспіра, фіялковий в уривку з 

«Короля Джона» В. Шекспіра під назвою «Довершенність покращити не 

можна», назву уривку дав сам перекладач, ок’ян у «Філософії кохання» 

П. Б. Шеллі [415, c. 82; 416, c. 73, 142]). Приклад з П. Б. Шеллі має 

орфоепічні риси галицької вимови та уводить нас до періоду формування 

української літературної (соборної) мови, який є галицьким і датується 

другою половиною ХІХ ст. [98, с. 117]. 

С. Караванським окрему увагу приділено відмінюванню іменників. 

Наприклад, у родовому відмінку іменники жіночого роду 4 відміни мають 

тверду вимову: смерти замість смерті (в уривку з «Макбета» В. Шекспіра 

під назвою «Життя», назву уривку дав перекладач; 13 та 22 сонети 

В. Шекспіра), старости замість старості (12 сонет В. Шекспіра), любови 

замість любові (13 сонет В. Шекспіра), юности замість юності («Спогад» 

Дж. Байрона [415, с. 85]) [415, с. 74, 145, 166-167, 170]. 

С. Караванський відновлює й відмінкове узгодження між членами 

речення, наприклад, між додатком та його правостороннім означенням: Що 

ти слуга (кому / чому? – давальний відмінок) любові та добру (10 сонет 

В. Шекспіра) замість хибного варіанту вживання родового відмінка (слуга 

любові та добра); також між присудком і додатком: Не руш ніхто і не 

стирай (кого / чого?) цих плям! («Шильйонський сонет» П .Б. Шеллі) – 

правильне узгодження – у родовому відмінку замість зрусифікованого 

знахідного (не стирай ці плями) [415, с. 164, 420, c. 16]. 

Відновлення питомо українських форм однини та множини є основою 

словогри на конотативному рівні. У мові перекладів С. Караванського 

множина має «свої примхи», як каже тлумач [98, с. 23]. Її застосування 

невіддільне від переголошення (термін С. Караванського) і живить 

мовленнєву експресію  перекладених поезій: дім – доми, мох – мохи, 

володар / владар – володарі / владарі, ніжність – ніжноти, сніг – сніги, 
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верх – верхи, розкіш – розкоші, спів –  співанки, вівтар – вівтарі, пляма – 

плями, слуга – слуги (Див. Додаток А) тощо.  

 

Переклад «Шильйонського сонета» Дж. Г. Байрона 

Тут зробімо відступ і розгляньмо, як така словогра виявляє себе у 

перекладі «Шильйонського сонета» Дж. Байрона [443, c. 355]. Оригінал – 

зразок вайатовської форми сонета (abba // abba // abab // ab). Ключовими в 

ньому є образи свободи та свободолюбців, ув’язнених тираном в страшних 

підземних казематах замку Шільйон. Їхню боротьбу наразі спинено 

кайданами та залізними ґратами, і лише вільний дух не вдалося закувати й 

він ширяє країною, нагадуючи простим людям про мучеництво кращих синів 

свого народу. Дж. Байрон вміло зіставляє статичні образи тюрми та її в’язнів 

й легкокрилий образ вільнолюбного народного духу, двічі використовуючи 

прийом анадиплосису, повного (…the heart – The heart…) та часткового 

(…to fetters are consign’d – To fetters…), інверсії (Brightest in dungeons, 

Liberty, thou art; May none those marks efface), складнопідрядних речень з 

пасивною конструкцією, де присудок та назву агента дії роз’єднано двома 

підрядними реченнями, часу та порівняння (And thy sad floor an altar – for 

’twas trod, // Until his very steps have left a trace // Worn, as if they cold 

pavement were a sod, // By Bonnivard!…). Та головний контраст вибудовано 

на іменниках в однині та множині: Spirit, Mind, Liberty, Freedom – абстрактні 

незлічувані іменники написано за старими нормами правопису з великої 

літери, що підкреслює вагомість образу свободи для Байрона та 

категоричність у її сприйнятті. Вічну цінність свободи і протиставлену їй 

незрушність тюрми підкреслює пара незлічуваних іменників-власних назв, 

Bonnivard та Chillon. Тяжкість кайданів та міць застінку Байрон змальовує 

поперемінно то за допомогою незлічуваних іменників, що утворюють 

синонімічний ряд (dungeons – vault – prison – dayless gloom), незлічуваний 

іменник fetters вжито двічі як прийом нагнітання. Ідею боротьби за свободу 

та образ тиранії теж подано статично через ряд іменників в однині: the heart, 
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Freedom’s fame, martyrdom, a holy place, an altar, a trace, pavement, a sod, 

tyranny тощо. Відсутність руху посилює низка епітетів з негативною оцінною 

семантикою: damp, dayless, worn, cold. Як епітет використано прикметник у 

найвищому ступені порівняння brightest, що теж своєрідно підкреслює 

відсутність динаміки – боротьба досягла свого апогею й наштовхнулася на 

перепону. Вживання граматичних часів Present Simple (thou art, is, can bind, 

conquers, appeal) та Present Perfect (have left) і форми пасивного стану (are 

consign’d) теж показує статичність образа боротьби за свободу. Єдиний раз 

Байрон порушує застиглість картини, коли уводить образ вільнолюбного 

народного духу: And Freedom’s fame finds wings on every wind, але він надто 

абстрактний, далекий від повсякденних труднощів визвольних змагань.  

Майстер алітерацій, Дж. Байрон зіштовхує та нагнітає дзвінкі та глухі 

приголосні для притлумлених барв загнаної вглиб підземелля свободи: Spirit 

– brightest – dungeons; habitation – heart, love – alone, damp vault’s gloom, 

country conquers, Freedom’s fame finds, winds on every wind, altar – twas trod 

– trace, by Bonnivard, may none – marks тощо. Байрон не чужий і вміло 

підібраних асонансів, причому більшість звуків належать до так званих 

темних (Eternal – fetters –  Spirit – Liberty – prison – wings – wind – conquers – 

sod) тощо. 

Що ж від цієї застиглої похмурої картини залишив у перекладі 

С. Караванський? Виділимо ключові лексеми: Людського розуму розкутий 

дух! // Свободо! Найдорожча ти в тюрмі! // Ти сяєш там, як полум’я в 

пітьмі, // В серцях твоїх закутих в пута слуг! // Нехай залізні ґрати і ланцюг 

// Твоїм синам судилися повік, І рідний край уже до рабства звик, // А все 

вістки про волю тішать слух. // Тюрма Шильйон! Ти не тюрма – ти храм! 

// І на підлозі вівтарів твоїх // Від Боннівара, що карався там, // Лишився 

знак – сліди невтомних ніг. // Не руш ніхто і не стирай цих плям! // Хай 

Бачить Бог тиранів смертний гріх! [420, c.16] 

У перекладі цього сонета С. Караванський переосмислює образність 

оригіналу через граматичну категорію числа (для зручності ми виділяємо 
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іменники в однині напівжирним кеглем, натомість для тих, що у множині, 

наводимо нижнє підкреслення), акцептуючи та зіштовхуючи позитивну та 

негативну емоційну конотацію через контрастування двох сем –  

«статичність» / «рух». Іменники розум, дух, свобода / воля, полум’я є 

абстрактними та незлічуваними, що підкреслює на конотативному рівні 

значущість, але й статичність, незмінність цих явищ для кожної справжнього 

гуманіста (а С. Караванський у прямому сенсі поклав життя за свободу 

України), натомість множина злічуваних іменників в серцях … твоїх слуг 

показує динаміку, рух, розвиток, розповсюдження ідеї про боротьбу за 

визволення, що не згасає і шириться світом (А все вістки про волю тішать 

слух.), передається від покоління до покоління (твоїм синам) в народі, який 

ще в неволі (однина І рідний край уже до рабства звик, контрастує з 

множиною твоїх закутих в пута слуг та залізні грати). В цій боротьбі 

конотацію «могутність сил добра й зла» розкрито С. Караванським у сув’язі 

іменників тюрма – пути – ґрати – ланцюг, які виступають як 

контекстуальні синоніми, на яких вибудовано прийом градації. 

Експресивність градації тлумач підсилює через контраст, що забезпечено 

саме на граматичному рівні: тюрма (однина) – пути (множина) – ґрати 

(множина) – ланцюг (однина) [420, c. 16]. Зазначимо, що в текстовій тканині 

перекладів С. Караванського словогру, побудовану на жонглюванні 

граматичними категоріями однини / множини, доповнює й посилює низка 

контекстуальних синонімів, що сприяє збереженню  архітектоніки творів 

пісенного жанру, зокрема, сонетів, вподобаних перекладачем.  

Топос вірша розкривається в експресивній словогрі іменників в однині 

й множині. Вертикаль, а отже, конотативно, добро, висвітлено іменниками 

храм / вівтарі / Бог (граматично – однина / множина / однина, улюблена 

С. Караванським рамкова конструкція). Точкою перетину стає підлога. 

Вівтарі храма вивищуються над горизонталлю підлоги, на якій у пітьмі 

тиранами скоєно смертний гріх, який  згори бачить всюдисущий Бог. 

Вівтарі метонімічно позначають храм, а плями – смертний гріх (знову гра 
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контрастів через множину / однину іменників). Храм свободи і Бог – 

іменники в однині, але вже стільки жертв покладено на цю свободу, стільки 

людей карається у путах, увесь рідний край – тюрма, отже, перекладачеві 

залишається тільки експресивне вівтарі у множині для передавання напруги 

й жертовності визвольних змагань. Коло замикається, коли у пітьмі в серцях 

сяє полум’я свободи [420, c. 16]. 

 «Шильйонський сонет» після С. Караванського перекладали В. Мисик 

і Д. Павличко [427, с. 421; 428, с. 16]. Обидва дотримувались норм 

постишевського правопису, не йдучи супроти панівної доктрини. В. Мисик 

надмірно поетизує образ тюрми, додаючи низку епітетів (німа тюрма, вічні 

тіні, кам’яна підлога, священний слід) та порівняння, яких немає в 

першотворі (немов сурма; що лунав, як дзвін). Образ свободи перекладач 

надмірно висуває з мороку підземелля на денне світло: незгасний світоч, 

ясно ти в темниці сяєш. Також акцент зроблено не на боротьбі за волю, що 

ніби застигла в часопросторі (як у Дж. Байрона), а на лунаючому протесті 

супроти тиранії в стінах німої тюрми: І голос твій дзвенить, немов сурма!; 

Крок Бонівара, що лунав, як дзвін; Священний слід … тиранам кари 

вимагає в Бога! Невиразна динаміка у перекладі Мисика досягається за 

рахунок додаткової персоніфікації: якщо у Байрона персоніфіковано свободу, 

то у Мисика – й тюрму (німа тюрма поглине).  

В. Мисик активно експериментує з поетичною лексикою, прагнучи 

підсиленої експресії вислову через посилення емоційності та 

волюнтативності у перекладі, а тому той рясніє плеоназмами (незгасний 

світоч; ясно сяєш; у морок свій, у вічні тіні), тяжіє до лексем з підвищеною 

емоційною конотацією (найсвятіша), поетизмів (вільний ум, мати 

притулок, поглине в морок свій), гіперболічності (вічні тіні, найсвятіша із 

руїн, в камінь врізалась дорога). Прикметно, що гіперболічність вислову 

додають і форми множини іменників: тіні / gloom, руїни / a holy place, 

тиранам / tyranny. Легкокрила свобода Байрона більше не шугає небом у 
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В. Мисика, вона лунає, дзвенить і сурмить, б’є на сполох її набат [427, с. 

421]. 

Д. Павличко розвиває стратегію В. Мисика в тому, що стосується 

надмірної поетизації та експресивності вислову. Свободу, яка у В. Мисика 

має притулок в серці, Д. Павличко переселяє до світлиці, і таке експресивно-

стилістичне використання семантичної варіантності слова призводить до 

реметафоризації у перекладі традиційного образу серця як вмістилища 

людських чеснот. Розширюючи виражальні можливості оригіналу, 

Д. Павличко водночас архаїзує переклад, адже лексема світлиця позначала 

жилу кімнату у теремі, пізніше – кімнату молодої жінки. Також Д. Павличко 

активно займається словотворчістю, і уводить в переклад епітети 

натхненнолиці, зневолені та прикладку для правди-мсти, чим дещо 

ускладнює мову поряд з оригіналом. Поетична тканина павличкового 

перекладу рясніє епітетами, які не мають прямого відповідника в першотворі: 

натхненнолиці, зневолені сини, брудна підлога, страшні сліди. Смисловий 

розвиток у перекладі спричинився до появи обставини образу дії ніжніше 

якомога. Цікаво, що Д. Павличкові вдалося зберегти образ вільного духу, але 

його свобода, як і мисикова, вивищує свій голос поряд з майже судово-

протокольним appeal оригінального твору: Вони для правди-мсти волають 

Бога! [428, с. 16]. 

Отже, якщо В. Мисик і Д. Павличко у своїй лінгвістичній ідентифікації 

в процесі перекладання розширюють виражальні можливості української 

мови, розсуваючи нав’язані панівною доктриною норми через 

словотворчість, то С. Караванський розвертає цільового читача обличчям до 

щирої, неспотвореної української мови, переосмислюючи при цьому 

образність, синоніміку та експресивність поетичної мови Дж. Байрона. 

* * * 

Перші переклади, про які нам відомо лише зі щоденника 

С. Караванського – сонети Шекспіра, поезії Гайне та Ґете – незріла юнацька 

спроба. Серйозну перекладацьку працю розпочато С. Караванським у 
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таборах. Він добре розумів політику «відлучення» української літератури від 

світового канону, виходячи хоча б з такого факту, що хронологічно, на 

момент першого його табірного заслання в Україні не існувало 

перекладеного національною мовою повного сонетарію В. Шекспіра, творів 

Дж. Г. Байрона та П. Б. Шеллі, повноцінного видання поезій Т. Мура, 

Р. Кіплінга, Р. Бернза, що свідчить про значну, штучно створену роками 

колоніального поневолення, лакуну в літературній полісистемі.  

У таборах (і впродовж короткої амністії 1961-65) перекладено кращі 

зразки творів англійських класиків: частину сонетарію В. Шекспіра (1-29, 31, 

66, 94, 154 [415, с. 69-85, 416, с. 116, 159-176, 420, с. 21-22, 161-171]), з інших 

творів Великого Барда – уривки з п’єс, яким назви перекладач давав сам 

(«Довершеність покращити не можна» з «Короля Джона», «Життя» з 

«Макбета», «Зітхань не треба, леді!» з «Багато галасу з нічого», «Мадриґал» з 

«Пристрасного пілігрима» [416, c. 73-74, 114, 143]); з Дж. Г. Байрона – 

«Шильйонський сонет», «Спогад», «Самотність генія» – уривок з «Чайлд 

Гарольда» [420, c. 16-17; 416, c. 145], з П. Б. Шеллі – «Озимандис», «До 

братів-британців», «Добраніч», «Філософію кохання» [416, c. 76; 420, c. 172-

173; 416, c. 115, 142]. Брався за Р. Бернза: «Джон Ячмінь», «Всі люди – люди, 

хай там що!», «Між гір моє серце» [420, c. 152-153; 416, c. 22; 415, c. 86]. 

Переклав знамените Кіплінгове ‘If’ («Коли») [420, c. 19]. Першим і єдиним з 

українських перекладачів приступив до поезій Ч. Маккея («Ти жив, не мавши 

ворогів?», «Для кого всі пісні свої» [420, c. 175; 416, c. 136]), Т. Мура («Ходім 

за моря!» [416, c. 24]), Е. Джонса («Пісня заробітчанина» [413, c. 3-4]), 

О. Солженіцина («Молитва» [420, c. 174]). Перекладав з В. Брюсова (сонет 

«Жінці» [415, c. 98]), першим (і без суперників у подальшому) переспівував 

англійські народні казки («Хто в світі найдужчий?», «Будь ласка, хату іди 

зачини!») та російські популярні романси («Все в житті безглуздо та 

примхливо…», «Поїзд, лишивши димок…», «Романс»), знамениту 

грузинську «Суліко», навіть переклав з невідомого індійського автора («На 

подвір’я матері-землі…») [416, c. 117-118, 139, 147, 153-155]. З прози 



121 
 
першим в Україні переклав «Джен Ейр» Ш. Бронте, але текст загинув під час 

кадебешних обшуків. Таким чином, в антиколоніальному дискурсі 

С. Караванського поетичний переклад став каналом зв’язку і, власне, рушієм, 

що сприяв переміщенню «дефектної» літератури (термін І. Івен-Зогара [344]) 

з маргінесів світової літературної полісистеми ближче до центру.  

Вибір С. Караванським текстів для перекладання пов’язаний й з 

питанням відкриття для світового загалу реального, а не сфальшованого 

«Іншого». З цього приводу Р. Доценко зазначає, що цілеспрямованою 

побудовою СРСР «в добу тоталітарної хурдиги» було впровадження до дії 

плану «Україна без українців» [52, c. 224]. Як цілком слушно писав свого 

часу В. Винниченко щодо зростання впливу тоталітарного СРСР, «там, де 

вони (колонізатори України, уточнення наше – І. К.) мали б таку владу, вони 

ще з більшою силою забороняли б, трощили б, викидали б з нації та й з 

самого життя всіх, хто не згоджувався з ними і критикував би їхні соціальні й 

політичні позиції» [цит. за: 52, c. 236–237]. І хоча на час першого табірного 

заслання С. Караванського існувала постійна загроза «творення культури в 

колоніальному просторі… за допомогою методів і прийомів, запозичених у 

колонізаторів» [126, с. 283], тлумач, як і його сучасники на ниві красного 

письменства, обирав для перекладу лише суголосні його етико-естетичній та 

філософсько-ідеологічній позиції твори, не копіював перекладацьких рішень 

російських попередників. Останнє вкрай важливе, оскільки, як з певною 

прикрістю констатує І. Качуровський, багато хто з українських тлумачів 

повторював стратегію російських колег неусвідомлено [99, с. 350]. 

Вибір першотворів пов’язуємо і з мовним мотивом (термін М. Іваницької 

[77]), що містився в основі творчого методу С. Караванського: тлумач обирає 

волелюбну поезію класиків, щоб цією особливою (за Ю. Лотманом) мовою 

[173, с. 242] чіткіше та рельєфніше окреслити представникам тогочасних еліт 

явища лінгвоциду та етноциду. І це був свідомий вибір, адже «поетична мова 

уявляється максимально широким охопленням національної мови (включаючи 

її історичні та діалектні форми)», як пише Л. Коломієць [125, с. 8–9].  
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 Вибір першотворів пов'язаний також з творенням правдивої історії 

колонізованої нації через переклад. Наприклад, у «Шільйонському сонеті» 

Дж. Байрона тлумач створює міфологему сакральності (тобто святості) 

України, оберненої на каземат для цілого народу: тюрма = храм. У 

перекладі розкривається віра перекладача в те, що українці є обраним 

народом, який через страждання унаслідує свободу (розкутий дух) й Боже 

благословення (Хай бачить Бог тиранів смертний гріх!). Увесь народ має 

каратися у пітьмі / путах / за залізними ґратами / в ланцюгах / в рабстві, 

щоб спокутувати гріх зради своїх коренів, яким в творчості і Т. Шевченка, і 

С. Караванського постає підписання Переяславської угоди. У перекладі 

розкривається кордоцентризм тлумача, його волюнтаристично-емотивний 

різновид, який сповідував і Т. Шевченко (в серцях твоїх закутих в пута 

слуг). Розум постає як вмістилище духу, який існує невіддільно від серця – 

джерела животворної енергії та волевиявлення (Людського розуму розкутий 

дух) [420, c. 16].  

Як зауважив Р. Доценко, «справжній художній твір – це таки водночас і 

охудожнений документ доби» [52, c. 266]. Це маніфестація, прихована чи 

відверта, протесту проти поневолення. Д. Павличко пов’язує минуле й 

майбутнє України через поклоніння артефактам (Щоб не завадити 

страшним слідам) [428, c. 16]. В. Мисик переносить таку ж настанову в 

останні рядки сонета (Священний слід! Храніть його…) і посилює 

сакральність сліду через прийом парцеляції [427, c. 421]. Натомість поетична 

мова С. Караванського є тим «домом буття» рідної нації, в якому 

спокутування гріхів і вільне, щасливе життя нероздільні, тут і зараз (Dasein). 

Унаочнення цього відбувається в поетичному рядку шляхом перенесення 

заперечного займенника до експресивного центру речення і рамкового 

обрамлення імперативними волюнтативами: Не руш ніхто і не стирай цих 

плям! [420, c. 16] Образ стає внутрішньо про-мовистим, і в цьому його 

додатковий символізм: якщо у В. Мисика і Д. Павличка сліди волають Бога, 

вимагають кари, то у С. Караванського протест відбувається не через голос 
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сліду, а через голос мови, яка про-мовляє (якщо звернутися до 

термінологічного апарату сучасної філософії) сама за себе. Єдине, що справді 

о-звучене в текстовій тканині перекладу С. Караванського – це звістки про 

волю, які тішать слух. Питання правдивої історії українського народу в 

«Шильйонському сонеті» пера С. Караванського постає тим більш на часі, 

якщо пригадати, що від самого початку радянської експансії, ще в 1920-х 

роках, у навчальних програмах для шкіл історію як науку було замінено 

суспільствознавством. І. Качуровський підкреслює: історію свідомо 

перекручували, та так, що «згідно з тодішньою схемою, … до Середньовіччя 

потрапили аж три, такі важливі, періоди розвитку европейської культури: 

Відродження, бароко і класицизм. Відтоді почалася несамовита плутанина в 

періодизації культурних явищ» [99, c. 235]. Зазначимо, що переклад 

«Шільйонського сонета» Дж. Байрона у виконанні С. Караванського дістав 

найвищу оцінку І. Качуровського [99, с. 322]. 

Окремо підкреслимо той факт, що вибір С. Караванським поезій для 

перекладу не тільки пов'язаний з месіанством, обраністю власного народу, 

про яку йшлося вище, а й закорінений у романтичну концепцію 

національного, що спонукає тлумача  звернутися саме до творів романтиків, з 

притаманним ним волелюбним пафосом, з центральним персонажем – 

одиноким героєм, що в стражданнях вивершує якусь складну місію (це і 

байронівський Чайлд Гарольд в перекладеному уривку з Дж. Байрона, який 

С. Караванський назвав «Самотність генія» [420, c. 17], і герой, що кидає рідні 

береги, з поезії Т. Мура [416, c. 24], і розчарований ліричний персонаж 

В. Шекспіра, який прагне смерті, а знаходить вічність духу [420, c. 22], і борець 

за свободу рідного народу Бонівар з байронівського «Шильйонського сонета» 

[420, c. 16], і заробітчанин Е. Джонса [413, c. 3-4], і цілий трудовий клас 

Р. Бернза та П. Б. Шеллі [416, c. 22;420, c. 172-173] тощо). 

Власне ж покликання тлумач описував так: «У відтворенні поезії, 

насиченої волелюбним пафосом чи протестом проти узаконеного криводійства, 

мені не вдавалося уникнути підтекстової полеміки із сучасністю. Річ у тім, що 
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в українському перекладацтві мала місце потреба відійти від тодішньої 

безправної дійсности і в перекладах з іноземних класиків знаходити 

можливість критикувати й засуджувати сучасну перекладачам диктаторську 

очевидь. І це додавало охоти перекладачам. Я залюбки взявся за перекладацтво 

в таборі, бо твори англійських класиків мали свій антирежимний для 

диктаторського СРСР присмак». 

Ці переклади – своєрідний маніфест, в якому С. Караванський 

оприлюднив своє мистецьке й громадянське кредо: «Так, мій переклад 66 

сонета Шекспіра ніяк не можна було опублікувати. І в совєтській Україні його 

й не опубліковано, хоч це був шедевр Шекспіра, а відзначаючи дати поетів, 

першим ділом треба вказувати на їхні шедеври. Але шедевр Шекспіра був не 

до смаку московській гри-без-правил. Ніби КГБісти розуміли, що, 

перекладаючи Шекспіра, я мав на увазі саме їх». 

Для ілюстрації сказаного тут варто зробити ще один аналітичний відступ. 

 

         Переклад 66 сонета В. Шекспіра 

Похмуру, мінорну тональність 66 сонета В. Шекспіра [451, c. 1115; 420, 

c. 22] С. Караванський відтворив раніше за Д. Павличка та Д. Паламарчука 

[436, c. 81; 437, c. 651-652]. Звертав особливу увагу на форму, зокрема, на 

анафоричні повтори And… (Де… – у С. Караванського; І… – у 

Д. Паламарчука; На… / І на … – у Д. Павличка, причому повтори у 

Д. Павличка з’являються на рядок раніше, ніж в оригіналі), на чоловічу риму 

(у С. Караванського – світ / навіт, торбарем / нікчем, платня / заганя, 

кують / лють тощо, натомість Д. Паламарчук та Д. Павличко її подеколи 

порушують на користь дактилічної та жіночої: у першого – благаю / одчаю / 

кайдани / шани / служниці / дурниці / прагну я; у другого – набридло / 

бидло / вроду / навдогоду / влади / краде / нині / самотині). Переклад 

С. Караванського вигідно відрізняється лаконізмом та взаємопритертістю 

слів, тут їм справді тісно, а думці вільно, бо переважають одно- та 

двоскладові номінативні одиниці (34), тоді як у Д. Паламарчука та 
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Д. Павличка рясніють багатоскладові (три- та чотирискладові): 24 та 23 

лексеми відповідно [420, c. 22; 436, c. 81; 437, c. 651-652]. Зберігаючи 

еквілінеарність, С. Караванський щедро користає з «непопулярних» у 

зросійщеному варіанті української мови усічених форм дієприкметників, 

наприклад, заганя й затика, чим досягає експресивності висловлювання, 

обирає з-поміж синонімічного ряду короткі лексеми, наприклад, зрада / 

віроломство / відступництво / запроданство / ренегатство / невірність /; 

лють / гнів / лютість / лютощі / розлюченість / іритація / раж / лютування 

/; нікчема (нікчем) / ніщо / нуль / зеро / тля / хробак / слимак / гнида / пігмей / 

убожество / мізерія / нікчемник / тощо.  

У свій переклад С. Караванський заклав глибокий антирадянський 

підтекст, який можна розгледіти на прикладі сильних позицій тексту. 

Експресивність вибудовано не тільки на рівні форми, а й на рівні образу. 

Там, де у В. Шекспіра – втомлений од життя поет, що навертає себе до смерті 

(Tir’d with all these, for restful death I cry [451, c. 1115]), в перекладі 

С. Караванського зринає категоричне Скоріше б смерть! Набрид мені цей 

світ… . Порівняйте з меланхолійним рядком Д. Паламарчука: Стомившися, 

вже смерті я благаю, та з елегійним Д. Павличковим Я кличу смерть – 

дивитися набридло [420, c. 22; 436, c. 81; 437, c. 651-652]. Одразу кидаються 

у вічі задовгі дієслівні форми, нехарактерні як для В. Шекспіра, так і для 

чистої української мови, які, до того ж, погано корелюють між собою 

(стомившися є авторським новотвором, С. Караванський не наводить цієї 

форми у своїх словниках, натомість подає форму стомлюватися / 

стомитися та похідні натомлюватися / перетомлюватися / 

знесилюватися / заморюватися / наморюватися / змучуватися / 

натруджуватися / мордуватися / виснажуватися /  доходити до втоми / 

ставши стомленим / стомлюваний тощо, благати ближче до молити / 

заклинати / слізно просити / падати в ноги (на коліна) / плазувати / 

випрошувати / канючити / ублагати, тому переклад трохи передає куті 

меду; літературне кликати та розмовно-просторічне набридло утворюють 
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міжстильовий контраст, який, безумовно, працює на експресивність вислову, 

але відходить трохи вбік від евфуїстичної мови Великого Барда. 

Початок першого катрена та прикінцевого двовірша 66 сонета 

утворюють кільце (анепіфору):  Tir’d with all these, for restful death I cry … 

Tir’d with all these, from these would i be gone [451, c. 1115]. С. Караванський 

цю стилістичну фігуру не зберігає (Те все я попрощаю без жалю, …) на 

користь рими, але вдало передає смислову багатошаровість оригіналу 

(попрощати – це і розлука, і останнє «прощавай і відпусти» на порозі 

вічності); Д. Паламарчукові майже вдалося приборкати і сенс, і риму 

(Стомившись тим, спокою прагну я, …), але він уживає не питомо 

українську, а зросійщену форму дієприкметника, ще й подовжену 

займенником; Д. Павличко, прагнучи афористичності, втрачає анепіфору, 

натомість додає рядкам зайвої іронії (Я від всього цього помер би нині, …) та 

перенасичує задовгими формами займенників задля рими. В результаті 

початок і кінець 66 сонета в перекладі С. Караванський справді замикає на 

рівні образності (пригадаймо іншу назву прикінцевого двовірша – замок), 

ліричний герой Д. Паламарчука спершу благає смерті, а потім чомусь 

прагне спокою, Д. Павличко від зниженого набридло переходить врешті до 

іронічного тону, якого немає у В. Шекспіра. 

 

Посилена модальність і волюнтативність табірних перекладів  

Уважно придивімось і до інших оригіналів, над якими працював 

С. Караванський. Окрім безсумнівної літературної цінності, їх відзначає 

характерна деталь: інтенсифікована модальність та волюнтативність. 

Пройшовши крізь призму сприйняття С. Караванського, ці поезії набули 

посиленої експресивності вислову, стали тим словом, яке тлумач прагнув 

бомбою кинути в застояний, зарослий лататтям ставок суспільної свідомості 

посереднього «совєцького гражданіна». Оскільки при здійсненні вольового 

акту словесна актуалізація скерована С. Караванським на багатьох учасників, 
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то й перетворюється на справжнє багатоголосся (за М. Бахтіним) всередині 

дискурсу тлумача. 

Прикметна в перекладах С. Караванського мовна організація 

експресивного волевиявлення. До її семантичних засобів відносимо 

імперативні вигуки, як синтаксично самостійні, так і залежні. Наприклад, в 

оригінальній поезії Чарльза Маккея ‘I Love My Love’ [447, c. 208] ліричний 

герой допитується у пташки, про що її пісня: What says thy song, thou joyous 

thrush, // Up in the walnut-tree? В перекладі С. Караванський уводить 

синтаксично незалежний волюнтатив, якого немає у першотворі: Що 

значать щебети твої, // Співучий дрозде? // Мов! Синтаксично залежним є 

такий імперативний вигук з цієї поезії: Дівча! Що в серці ти таїш? // 

Секрет повідай свій![416, c. 136] (У Ч. Маккея така волюнтативна форма 

відсутня: What is the meaning of thy thought, // O maiden fair and young? [447, 

c. 208]). Як наслідок, фразу гранично ущільнено та яскраво оприявлено 

волевиявлення перекладача. 

 Ту саму стратегію С. Караванський застосовує і в інших перекладах. 

На використанні імперативних волюнтативів тлумач часто вибудовує 

градацію, нагнітаючи їх попарно або у трійках. Порівняймо: у чартиста 

Ернеста Чарльза Джонса в поезії ‘The Song of the Wage-Slave’ [446] 

ліричному героєві залишається The coming hope, the future day, // When 

wrong to right shall bow, // And hearts that have the courage man, // To make 

that future now.; натомість С. Караванський будить простого заробітчанина 

до дій: Не падай духом! Вір та жди – // Загинуть сили зла, // І вже тепер 

борись за те, // Щоб ця пора прийшла [413, c. 3-4]); в переспіві англійської 

казки “Будь ласка, хату іди зачини!» [416, c. 118] тощо. Подеколи 

С. Караванський гранично посилює експресію мовлення, застосовуючи 

функціонально-стилістичну транспозицію, зокрема, коли 2 особа дієслова 

наказового способу переноситься на 3 особу: в перекладі «Шильйонського 

сонета» Дж. Байрона: Не руш ніхто і не стирай цих плям! (першотвір: May 

none those marks efface!) [443, c. 355; 420, c. 16]; в «Озимандисі» П. Шеллі: 
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Оглянь, хто мудрий, твір мій і ридай! // (у першотворі: Look on my Works, 

ye Mighty, and despair!) [416, c. 76; 449, c. 211]. Такої трансформації не 

здибано у перекладах «Шильйонського сонета» пера Д. Павличка [428, c. 16] 

(… Ступати нам // Потрібно тут ніжніше якомога, // Щоб не завадити 

страшним слідам) та В. Мисика [427, c. 421] (Священний слід! Храніть 

його, бо він…), також і у перекладах «Озiмандії», виконаних В. Мисиком (А 

це – діла мої. Тремтіть, герої!), Ю. Кленом (І це – діла мої. Тремтіть, 

хоробрі!), В. Коптіловим (До ніг моїх схиляйтесь і тремтіть!), Г. Кочуром 

(Дивуйтеся мені, могутні і хоробрі, // Жахайтесь і тремтіть: оце мої 

діла!) [427, c. 422; 422, c. 385; 441, c. 224; 424, c. 56]. Імперативні 

волюнтативи часто заступають собою атрибутивні словосполучення, питома 

вага дієслівних форм збільшується, через смисловий розвиток у процесі 

перекладання відбувається компресія вислову. Уводячи такі імперативи до 

текстової тканини, тлумач застосовує так звану трансформацію вербалізації.  

Характерним для творчого почерку С. Караванського є вживання 

імперативних вигуків, побудоване на прийомі парцеляції: Вагання геть! 

Ходім! // Крізь бурі й грім // За моря зі мною вдвох! (Т. Мур «Ходім за 

моря!», в першотворі: Then come o’er the sea, // Maiden! with me, // Mine thro’ 

sunshine, storm, and snows! [416, c. 24; 447, c. 131-132]). Експресивним 

центром волевиявлення в перекладах С. Караванського є також і емоційно 

забарвлені форми дієслів теперішнього часу 1 особи однини. В поезії 

Ч. Маккея ‘No Enemies’ розгортається такий мікродіалог: You have no 

enemies, you say? // Alas! My friend, the boast is poor. У перекладі дієслово Не 

вірю заступає іменник boast: Ти жив, не мавши ворогів? // Не вірю я в 

подібні речі. В перекладі ‘I Love My Love’ Ч. Маккея таким центром є повтор 

Співаю, бо люблю її – // Свою любов! (У першотворі: I love my Love, because 

I know // My Love loves me) [447, 159-160; 420, c. 175].   

* * * 

При оцінці перекладацької настанови С. Караванського стає 

очевидним, що його метод перебуває в опозиції відносно уніфікованого методу 
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перекладання, культивованого і насаджуваного в СРСР, того методу, який 

знаходив своє відображення (за Л. Коломієць) через реалізацію так званого 

стилю тоталітаризуючої нарації. Останньому притаманні такі головні риси: 

логічна і синтаксична впорядкованість, семантична прозорість змісту (тобто 

уникання семантичної двозначності), суворо обмежений словник (перевага 

запозиченої й інтернаціональної лексики над питомо національною, мінімум 

архаїзмів, авторських неологізмів та слів-реалій). За Л. Коломієць, це так 

званий «безверсійний» переклад. З метою розчинення української мови у 

«плавильному тиглі» наддержави, правляча радянська партійна еліта висувала 

наступні вимоги до перекладу українською: використання асиміляційного 

«постишевського» правопису як нормативного для мови-реципієнта, жодної 

архаїзації чи питомо народних коренів в текстовій тканині перекладів. 

Титуловані «мовознавці під зорями Кремля» підводили всю оригінальну 

українську лексику під розряд діалектної, застарілої та розмовної, максимально 

наближали солов’їну-калинову до «мови інтернаціонального єднання». «Тому 

вони скеровували свої атаки на самобутні українські словесні одиниці, які не 

мали аналогів у російській мові», зазначає С. Караванський [95, с. 64]. 

Суголосна в цьому й думка мовознавця Л. Масенко, яка у дослідженні, 

присвяченому висвітленню постколоніальних вимірів української мови і 

суспільства вказує на такий промовистий факт: «Радянські «чистки» … ніколи 

не вилучали слова виразно іншомовного походження, а стосувалися питомої 

або давно засвоєної лексики» [183, с. 81]. У свою чергу Р. Зорівчак підкреслює: 

«Ми дуже давно втратили державність, і наші поневолювачі усілякими 

засобами упродовж віків намагалися вирвати з уст народу його рідну мову – 

головний чинник формування нації в умовах бездержавності» [68, с. 6]. 

Натомість широка палітра мовних засобів у перекладах С. Караванського 

ілюструє формування його творчого методу як закоріненого у так звану 

««другу традицію», автентично-народну, як альтернативну до офіційно 

пропагованого картинно-народного «гладенького» стилю маскультури» [126, 

с. 285].  
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Залучаючи термінологію постколоніальних студій, вважаємо, що 

вектор узгодження власної позиції відносно тексту оригіналу та 

української лінгвокультури 1920-80-х рр. (тобто вибір перекладацьких 

стратегій і тактик, зумовлений об’єктивними та суб’єктивними чинниками) в 

дискурсі С. Караванського супроводжується стратегічним розташуванням 

перекладача в межах створеного ним дискурсу, а взаємовідношення текстів 

та сприймаючої лінгвокультури можна описати як їхнє стратегічне 

впорядкування (терміни Е. Саїда [265, с. 34]) в межах того ж дискурсу, яке 

простежується в аспекті інтертекстуальності: у широких межах – всередині 

національної літературної полісистеми (наприклад, з творами Т. Шевченка та 

І. Котляревського), та у вузьких межах – всередині дискурсу 

С. Караванського (недарма ж словолюб органічно вписав переклади до 

власних поетичних збірок). Вектор дискурсивної діяльності перекладача 

С. Караванського, який показує узгодження власної позиції тлумача відносно 

тексту оригіналу та української лінгвокультури 1920-80-х рр., пов'язаний із 

системою перекладання С. Караванського, стрижнем якої є відроджена 

модель української мови. У своїй системі перекладу С. Караванський 

витісняє культуру колонізатора на маргінеси свого дискурсу, що відбувається 

через розширення національних мовних горизонтів у власному 

перекладацькому циклі. Таке розширення можна описати в термінах 

методології постколоніальних студій як стратегію присвоєння. Як сильна 

мовна особистість, С. Караванський здійснює вибір мовних засобів в процесі 

перекладання, що є не тільки особистісно, а й соціально вмотивованим [147, 

с. 24; 242, с. 1; 369, с. 160], і наголошує: саме переклади англійських класиків 

дали йому змогу випробувати «Словник рим української мови»: «Блискучий 

шанс випробувати мій словник рим. Переклав першим «Коли» Кіплінга. І 

пішло й поїхало. Словник рим став мені за незаміни-помічника, коли 

говорити про мою систему перекладу». 

Випрацювану в таборі систему перекладання С. Караванський описує 

так: від створення в пам’яті так званої моделі або структури вірша, з суворим 
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дотриманням оригінальної системи римування, перекладач переходив до 

приборкання рими, бо мусив якнайближче донести до читача те, що хотів 

сказати автор. Тобто смислове наповнення поезії повинно було ідеально 

вкладатися в ритмомелодійний малюнок вірша. Наведімо власну думку 

тлумача з приводу його системи перекладання: «Я починав переклад із 

структури вірша. Тоді починалась робота із словником рим. Рядки мусіли 

римуватися. І тут зміст перекладу, який мав повторити зміст оригіналу, мусів 

римуватися. Тут доводилось перебрати десятки, а то й сотні можливих 

варіянтів. Варіянти виписувались на папері, прочитувались і перероблялись. 

Цей процес був часожерний. Деякі переклади окремих віршів – а надто 

сонетів – забирали до місяця часу. Доводилось шукати й винаходити, або 

запозичувати з оригіналу вирази-ідіоми, які в нашій мові не існували, 

потрібна була свого роду сміливість вжити свій оригінальний вислів або 

запозичити з оригіналу й увести в наш мовний вжиток». Наведемо приклади. 

У невеличкій поезії «Самотність генія», що є насправді уривком з 

третьої Пісні 45 строфи «Чайлд Гарольда» [420, c. 17], перекладач зберігає 

форму оригіналу, дотримуючись еквілінеарності й майстерно вибудовуючи 

риму: а) неточну чоловічу, де співзвучність народжена алітерацією 

подібних кінцевих приголосних: лід / світ, висот / народ; б) точну чоловічу: 

літ / граніт, веде / гуде / йде. Цікаво, що С. Караванському вдалося не 

тільки відтворити риму, а й максимально наблизити звуковий малюнок до 

оригінального: find / mankind – лід / світ; snow / below – висот / народ; 

spread / head / led – веде / гуде / йде [420, c. 17; 443, c. 106].  

Не менш цікавим для вдумливого дослідника постає в перекладах 

С. Караванського використання експресивно-стилістичних функцій 

акцентологічних варіантів лексем. Таким чином в перекладацькому циклі 

одеського тлумача вибудовується складний ритмізований контекст (термін 

В. Чабаненко), якому притаманні народнопісенність, а отже, гнучкість, 

мелодійність, наголосова контрастність та звучність. За приклад може 

правити переклад 12 сонета В. Шекспіра, де С. Караванський вживає 
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наголосовий варіант дієслова здибати. СУМ у третьому томі наводить два 

акцентологічні варіанти цього дієслова, ЗДИбати та здиБАти. Перекладач 

зупиняється на другому, щоб не порушити ритмомелодику сонета: Коли я 

бачу, як за днем йде ніч, // Здибаю цвіт, що в’яне по весні. Так само 

С. Караванський чинить, перекладаючи 26 сонет: Кохання мого ВЛАдарю! 

Повір // Рабові неземних твоїх принад. В перекладі 21 сонета В. Шекспіра 

акцентологічний варіант лексеми вірші використано для відтворення 

абсолютної чоловічої рими першотвору: Зве сяйвом сонця у своїх віршАХ, // 

Порівнює з квітками, з днем весни, // З коштовним скарбом, з небом у 

зіркАХ, // З усім, що меж не має, ні ціни [416, c. 166, 172; 420, c. 169].  

На рівнях слововжитку та образності новаторство С. Караванського 

полягає у експресивно-стилістичному використанні семантичної 

варіантності слова, причому, виходячи з діалогічного характеру 

перекладацького циклу тлумача, зіткнення головного (вільного) та 

фразеологізованого (тобто фразеологічно зв’язаного) значень слова 

відбувається не в межах одного тексту перекладу, а в межах усього циклу. 

Наведемо приклади. В уривку з «Чайлд Гарольда» під назвою «Самотність 

генія» актуалізується фразеологізоване значення лексеми рій з негативною 

оцінною конотацією: І рій суперниць-бур над ним гуде: // Така подяка всім, 

хто в гору йде, натомість у перекладі з Ч. Маккея («Для кого всі пісні свої») 

С. Караванський розширяє виражальні можливості лексеми рій та розвертає 

вектор оцінної семантики у бік позитивної конотації: І ніжних співанок рої, 

// Що так хвилюють кров? У перекладі 18 сонета Шекспіра тлумач знову 

повертається до негативної оцінної конотації: А часом їх вкриває хмарищ 

рій. Лексема ланцюг вживається в прямому значенні як синонім кайданів в 

«Шильйонському сонеті», потім актуалізовано її фразеологізоване значення 

(«Спогад» Дж. Байрона: Ланцюг невдач охолодив // Палкої юности порив; 

«Пісня заробітчанина» Е. Ч. Джонса: Наш вік – ланцюг образ ; 66 сонет 

В. Шекспіра: Де світлий розум в ланцюги кують). Цікава словогра й зі 

значенням дієсловом хилити(ся): У «Джоні Ячмені» Р. Бернза воно означає 
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голова безсило впала на груди, є контекстуальним синонімом до занедужав: 

Пожовк, і голову схилив, // І занедужав він (When he grew wan and pale; // 

His bending joints and drooping head // Showed he began to fail) Перекладач 

знову застосовує трансформацію вербалізації, переходячи через 

смисловий розвиток від опису стану до його наслідків. У поезії Р. Бернза 

«Всі люди – люди, хай там що!» тлумач актуалізує фразеологізоване 

значення дієслова, хилити голову у значенні скорятися: Чи змусить 

чесних бідарів // Хилити голови хоч що? (Is there for honesty poverty // That 

hings his head, an’ a’ that). В перекладі знаменитого ‘If” Р. Кіплінга та в 

уривку з «Чайлд Гарольда» Дж. Байрона це значення обігрується повторно: 

Коли між тих, що голови схилили, // Не хилиш ти свого чола в ганьбі (з 

Р. Кіплінга); З презирством гордим дивиться на світ // Той, перед ким 

схилив чоло народ (уривок з «Чайлд Гарольда» Дж. Байрона) та досягає 

найвищої експресивності в народнопісенному гнути горб: Перед царем не 

гнешся в три дуги (з вже наведеної поезії Р. Кіплінга); І гнете горб, щоб 

інший мав (П. Б. Шеллі «Пісня до братів-британців»); А зброя захища // 

Руками тих, хто гне свій горб // На благо багача (Е. Ч. Джонс, «Пісня 

заробітчанина»). Подеколи словогра стає перехресною: у наведених вище 

прикладах горб є частиною фразеологізму з негативною оцінною 

семантикою. Нижче покажемо, що С. Караванський перетворює слово горб 

на поетизм, вибудовуючи авторську метафору: Хай де я мандрую, хай де 

ліг мій шлях, // Я вічно кохатимусь в ваших горбах (Р. Бернз «Між гір моє 

серце»). На такому зіткненні значень слова тлумач часто в перекладах 

талановито вибудовує авторську метафорику (наведені першотвори й 

переклади цитуємо за [413, c. 3-4; 415, c. 86; 420, c. 16-17, 19, 22, 152-153, 

167; 416, c. 136, 145; 242, с. 230; 445; 446]). 

В подальшому перекладач майстерно вплітає в текстову тканину поезій 

вид контрасту, коли, за В. Чабаненко, відбувається зіткнення різного ступеня 

наповнення семантико-стилістичного наповнення однієї й тієї ж лексеми 

[302, с. 23]. Звернімося до практичного матеріалу. В поезії Р. Бернза під 
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назвою ‘A Man’s A Man For A’That’ є такі рядки: For a’ that, an’ a’ that, // 

Their dignities an’ a’ that, // The pith o’ sense, an’ pride o’ worth, // Are higher 

rank than a’ that. // Then let us pray that come it may, // (As come it will for a’ 

that,) // That Sense and Worth, o’er a’ the earth, // Shall bear the gree, an’ a’ 

that. C. Караванський зіштовхує в перекладі різні ступені логічної 

вагомості й оцінної семантики an’ a’ that: Хай там що, принц – ніщо! // 

Герб і титул – казна-що! // Гідність, глузд та бідна честь // Вищі рангом, 

хай там що! // Всі думи в нас про інший час, // Який настане, хай там 

що! // Той час, коли царем Землі // Буде правда й більш ніщо! [цит. за: 242: 

с. 230; 415, с. 87]. 

На рівні словотворення С. Караванський щедро користає з 

морфологічних варіантів слова, щоб створити контраст в межах усього 

перекладацького циклу. Наприклад, сяйво – сяєво: Зве сяйвом сонця у своїх 

віршах (21 сонет В. Шекспіра [420, c. 169]); Минулося! Світ хмарами 

закрив // І блиск його і сяєво вгорі (33 сонет В.Шекспіра [420, c. 21]). Інший 

цікавий приклад – контраст, побудований на морфологічних варіантах 

лексеми хмара: А часом їх вкриває хмарищ рій // … Твоє ж квітуче літо 

хмар не зна (18 сонет В. Шекспіра [420, c. 167 ]); Минулося! Світ хмарами 

закрив // І блиск його, і сяєво вгорі (33 сонет В. Шекспіра [420, c. 21] ). Або 

пара владар – володар: Моє кохання – серця володар – // Це він мені уста 

заворожив (23 сонет В. Шекспіра [420, c. 170]); Кохання мого владарю! 

Повір // Рабові неземних твоїх принад (26 сонет В. Шекспіра [416, c. 172]). 

Незгірше працюють і деривати: Хто владарює на землі святій (29 сонет 

В. Шекспіра [416, c. 175]); Володарі трьох східніх царств (Р. Бернз «Джон 

Ячмінь» [420, c. 152-153]) тощо. Авторським новотвором є і 

спільнокоренева прикладка владарка-владар: Жаги моєї владарка-владар 

(20 сонет В. Шекспіра [416, c.169]). Взагалі, такі авторські новотвори-

прикладки, закорінені в українську давньопісенну традицію, є одним з 

улюблених прийомів С. Караванського, ними рясніють переклади сонетарію 

В. Шекспіра, в 6 сонеті їх аж три: Запас жаги не вичерпавши вкрай, // І 
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соків-сил не виливши до дна, // Принаду свого літа-джигуна // Зимі-

потворі нищити не дай! [416, c. 162 ]; Чи не тому живеш ти сам-один, // 

Щоб по тобі не плакала вдова? (9 сонет В. Шекспіра [420, c. 164]); На ласку 

щедрий буть і на привіт, // Природу-матір слухайся стару (10 сонет[416, 

c. 164]); Щоб юність ти не марнував дарма, // А пізнавав з моїх віршів-

пісень (15 сонет [416, c. 168]); Яка відтворить плоть твою і цвіт // 

Точніше, ніж різьбар-лауреат (16 сонет [420, c. 165]) тощо. 

Сам С. Караванський, вже перебуваючи в США, афористично назвав 

свою систему перекладання «традицій підрізація».  

Дискурс С. Караванського, уміщений в соціокогнітивні рамки, є 

питомим середовищем, яке не тільки уможливлює герменевтичну 

множинність прочитань тлумачем оригінальних поетичних текстів 

(мистецький почерк перекладача тяжіє до гіперсемантизації, зокрема, через 

уведення синонімів в межах а) одного перекладеного поетичного тексту; б) 

всього перекладацького циклу – Див. «Тематичний словник», Додаток А), а й 

виступає підґрунтям варіантності перекладів та варіативності 

перекладацьких рішень. Якщо мова виявилась справжньою політичною 

зброєю, виконуючи в процесі перекладання захисну та об’єднавчу функції, то 

власне художній (поетичний) переклад став полем (термін М. Іваницької), на 

якому тлумач боровся проти існуючої колоніальної системи. Його проект 

перекладацького письма (термін Л. Коломієць) мав на меті повну 

деконструкцію панівного колоніального дискурсу та конструювання 

національної ідентичності через мовотворчість (термін, який є одним з 

ключових у концепції С. Караванського, [95, с. 45]) в особливій манері 

наслідування іншомовних зразків, «в суто прогресистському розумінні: з 

метою включення в прогресивну історію європейського людства» [126, с. 

283], як спрямованість до первинної сугестивності поетичної мови 

першотвору (термін Л. Коломієць [124, с. 3]). Одеський тлумач розширює 

виражальні можливості мови перекладу: «Глибокі знання мов, і пошук, і 
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творчість, і коли хочете, натхнення, те все веде до зір успіху крізь терня 

наполегливої праці», вважає перекладач [95, с. 12]. 

Поетичне мовлення є областю найактивнішої мовотворчості. Тут 

найповніше знаходить підтвердження теза про те, що «переклад не зводиться 

до подолання мовного бар’єра. Перекладають не лише тому, що мова оригіналу 

комусь недоступна, а й тому, що переклад відкриває нові грані змісту» [242, с. 

6]. Саме поезія, на думку С. Караванського, «служить ніби каталізатором», що 

прискорює вічну перебудову в царині мов: «Чому поезія? Бо, пишучи вірші, 

поети мусять вкладатися у певні межі, зумовлені ритмом та римами». Якісні 

словотворчі доробки поетів підхоплюють пересічні  мовці, «і вона стає живим 

фактом мови», вказує тлумач. «Своєю працею над поезією і над словом, поети 

знаходять форми, які жоден лексикограф і жоден прозаїк не годен знайти» 

резюмує стисло С. Караванський [95, с. 45]. 

Отже, поетичні смисли в антиколоніальному дискурсі С. Караванського 

ірадійовано у сукупності об’єктами та суб’єктами тлумачення. «Вивчення своєї 

мови, коли хочете, дорівнює вивченню двох іноземних мов», вказує 

С. Караванський  [95, с. 75], а тому перекладач й надалі накопичує й свідомо 

реалізує гнучкий потенціал варіювання поетичного смислу, відходячи від 

загальноприйнятої в СРСР доктрини тоталітаризуючої нарації. 

  

            2. 3. Амністія  

Амністія «в’язня совісті» С. Караванського настала 19 грудня 1960 

року, після 16 років і 5 місяців таборів. Чим запам’ятався перекладачеві 

нетривалий п’ятирічний строк життя на волі? Робота була вкрай нудною. 

Тлумач закінчує курси механіків з ремонту лічильних машин, працює 

слюсарем, механіком та навіть книгоношею. Повертається до літературної 

діяльності в редакції обласної газети «Чорноморська комуна», позаштатно 

працює кореспондентом журналу «Україна». 
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Cмерть Сталіна та хрущовська відлига дозволили С. Караванському 

навіть друкуватися в республіканських часописах, зокрема, у «Всесвіті» [412-

414] та в «Літературній газеті» [311, с. 84]. Тлумач про роботу в 

«Чорноморській комуні» згадує вкрай зневажливо: «Нічого цікавого. Ішлося 

про переклади з російської мови на офіційну українську. Тих матеріялів, які 

приходили до газети російською мовою. Жодного творчого спогаду, крім 

того, що окремі працівники газети відверто знущались з української мови, а 

старший перекладач (пані К.) не знала докладно української мови в усіх 

дрібницях і рівняла слово «мигцем» до «миттю», коли це не так». 

С. Караванський збирає українські книги для Кубані, пропонує відсвяткувати 

ювілей М. Лисенка, виступає за дублювання фільмів українською мовою.  

С. Караванський одружився 1961 року, взяв за дружину Ніну Строкату, 

мікробіолога з Одеси. І від того часу його творче та громадське життя 

проходило «під знаком Ніни». Це аж ніяк не поетичне перебільшення, хоча 

цю історію кохання й боротьби за свободу України таки збережено в 

поетичному слові. В Одесі 2006 року Олекса Різниченко, товариш і побратим 

Святослава й Ніни Караванських, видрукував поему «Промінь з Одеси» до 

30-річчя Гельсінської групи, біля витоків якої стояло подружжя [250]. 

Присвята автора говорить сама за себе: «Подружжя Караванських було і 

променем світла у мороці імперії, і озонним ударом грому у затхлій 

атмосфері. Їхній урок нам полягає в тому, що треба бути сильним духовно – і 

ти збережешся, треба бути правдивим і добрим – і зло відступиться, треба 

мати гордість – і ти вистоїш» [250, с. 5]. 

С. Караванський вважає Ніну Строкату своїм янголом-охоронцем та 

світлою музою. Її образ – в кожному поетичному слові, їй він присвятив свою 

працю над словом. Зокрема, «Словник рим української мови» розпочинається 

поезією «Дружині»: Там знай хвалитись буде кожен: // – Я те зробив… – Я 

те сказав… // Ти ж мовиш просто: – В час безбожний // Душі моєї враг не 

взяв [419, с. iii]. 
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С. Караванський тепло згадує Ніну Строкату: «Моя дружина була 

незамінним супутником мого життя. А надто в період ув’язнення. Усі мої 

публікації під час мого ув’язнення здійснено завдяки їй. … Я гадаю, що Ніна 

заслуговує на окрему дисертацію, можливо, не філологічного напрямку, а як 

учасниці дисидентського руху. Про неї не можна написати побіжно, а 

потрібна окрема широка публікація». 

Період «хрущовської» відлиги скінчився в середині шістдесятих. З 

поновленням русифікації відновилися й протести прогресивних верств 

населення. Влада зреагувала моментально. Наприкінці літа 1965 року 

почалися масові арешти [311, с. 13]. О. Обертас зазначає, що С. Караванський 

в Одесі єдиний був ув’язнений взагалі без суду [397, с. 119]. Амністію 

С. Караванського скасовано через «антирадянську націоналістичну» 

діяльність та пропаганду. Перекладач гостро розкритикував політику 

зросійщення, звернувшись в офіційні інстанції, в тому числі в посольства 

Польщі та Чехословаччини. 13 листопада 1965 року тлумача заарештовано 

прямо на вулиці. Наприкінці місяця його було відправлено в мордовські 

табори на 8 років і 7 місяців.  

 

2. 4. Друге табірне ув’язнення      

Під час відбування другого терміну покарання ні перебування у БУРі 

(табірній тюрмі), ні утримання в шізо (штрафному ізоляторі) не змусили 

тлумача змінити свої погляди. Фізичні й моральні тортури політв’язня були 

такі нелюдські, що 27 грудня 1966 року його дружина Ніна Строката 

офіційно звертається до начальника табору п/с 385 /11 товариша Королькова 

та до тодішнього секретаря ЦК КПРС товариша Л. Брежнєва з таким 

клопотанням: «родині Караванського не дають можливості підтримувати з 

ним дозволені законом контакти. Тому я, дружина Караванського С. Й., 

прошу його розстріляти (виділення Ніни Строкатої – примітка наша, І. К.), 

щоб зупинити багаторічні страждання мого чоловіка. Це клопотання я пишу 
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в тверезому стані та з повним розумінням його серйозності» [311, с. 170]. 

Вочевидь, внаслідок такого клопотання умови утримання трохи пом’якшали, 

бо табірна літературна діяльність поновлюється: тлумач скінчив перекладати 

роман Ш. Бронте «Джен Ейр» та написав ще кілька зошитів для книги 

«Біографії слів». Про це він пише у листі до дружини Ніни Строкатої від 22 

січня 1967 року з табора в Явасі: «… Почав укладати третій зошит 

«Біографій слів». До речі, досі не знаю, чи прийшли перші два зошити. Так 

само дуже жду рецензії на словник…» 

Та вже за місяць, в лютому, ситуація з творчою працею погіршується. 

Читаємо наступного листа до Ніни Строкатої від 15 лютого 1967 року: 

«…Біографій слів не пишу, бо всі мої папери знову взято на пильний 

перегляд… Я часу не маю, щодня працюю. Ти ж знаєш, як я багато працював 

над перекладами Шекспіра» [311, с. 169–170].  

      Переклад роману «Джен Ейр» було замовлено видавництвом «Дніпро» ще 

до арешту. Але ув’язнення перешкодило його появі. С. Караванський 

пригадує: «Минуло 50 років. Переклад роману у мене не зберігся. Поезії я 

зумів возити з собою по всіх етапах ГУЛАГу. Копія роману, зроблена на 

копірці, лишилася в Одесі. І вона там загубилася. Дружина переїжджала 

тричі: до Нальчика, тоді на чотири роки до ГУЛАГу, а тоді до Таруси».  

         Про те, як за ґратами працював словолюб, розповідає Анатолій Радигін, 

який відбував частину покарання разом з С. Караванським: «І виглядає цей 

зошит, як чисто переписаний варіант дисертації, її можна відразу ж видавати 

в цьому рукописному вигляді» [225, с. 213–214]. 

        С. Караванського й далі пробували ламати. Потім, під час перебування у 

Володимирській тюрмі, йому винесено додатковий вирок, і тепер вчений, 

поет, перекладач, у смугастій каторжанській робі – в камері, де сидять 

найзухваліші кримінальники. Про це знову – А. Радигін: «Його кинули в 

камери, де переважають випадкові люди, у більшості своїй – кримінальні 

злочинці. Це найгірше, що можна було вигадати для літератора й наукового 

працівника» [225, с. 215]. 
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Але й у жаху тюремних казематів тривала робота над українським 

словом. І з любові до пісенного жанру створено рядки нових перекладів, 

вміщених в розділ перекладацького циклу, який оптимістично називається 

«Про гризь та болі ні мур-мур!»: В розлуки мить, журбу женіть, // Веселі й 

милі будьте; // Зітханням горя не будіть // І в співах все забудьте! 

Наведені рядки з чергового перекладу улюбленого В. Шекспіра в циклі 

носять назву «Зітхань не треба, леді» [416, с. 114]. Насправді ці поетичні 

строфи походять з п’єси Великого Барда «Багато галасу з нічого», (‘Much 

Ado About Nothing’ [451, c. 127]). Лише через десятиліття, 1986 року, Україна 

вітала 6-томник Шекспіра, який вийшов друком у київському видавництві 

«Дніпро». Том 4-й відкриває переклад комедії «Багато галасу з нічого» пера 

І. Стешенко [438, c. 5-88].  

Вище ми вже вказували на той факт, що любов до пісні у 

С. Караванського йде від дитячих одеських років. В таборах українська пісня 

теж користувалася особливою любов’ю та пошаною політв’язнів. Вона, як 

пише в мемуарах А. Радигін, була керманичем та духовною обороною людей, 

у яких було забрано все людське  – сім’ї, друзів, можливість розвивати 

талант, право просто жити: «Схвильовані, заглиблені у спів обличчя, 

відчужені очі – це був не спів, це була якась молитва, схвильована 

приналежність до чогось незрівнянно вищого, ніж просто спів» [225, с. 205]. 

Ось у цьому духовному екстазі, на нашу думку, й полягає принципова 

різниця між «невольничими» перекладами, виконаними С. Караванським, і 

їхніми, так би мовити, «вільними» побратимами. 

Порівняймо експресивність рядків у перекладах п’єси В. Шекспіра: 

слуга дона Педро, Балтазар, співає: Покиньте вмить, покиньте вмить // 

Виспівувать журливо; // Нездатні всі вони любить. // Гонивітри на диво! 

// … Зітхання в приспів оберніть – // Гей-го, – веселий, безтурботний [438, 

c. 32]. Це переклад І. Стешенко, насичений живою говіркою (гонивітри), 

емфатичністю повторів (покиньте вмить, покиньте вмить) та усічених 

граматичних форм дієслів (любить замість любити), просторіччям вигуків 
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(гей-го), оксюморонністю на зразок виспівувать журливо тощо. Коли за 

інтерпретацію береться С. Караванський, одразу відчувається гіркий присмак 

в душі людини, якій роками не вдавалося побачити кохану дружину, а 

найжурливіша й найромантичніша зустріч з Ніною Строкатою відбулася 

1972 року, коли подружжя перевозили із зони на зону і, цілком випадково, 

два вантажних вагони опинились поряд. Вони почули голос одне одного. 

Тільки звуки рідного голосу. Кинулися до дерев’яних стін. Два зойки, два 

слова – на цьому зустріч обірвалася. Їх розвезено по різних зонах. Ніна 

Строката відбула півдесятка літ ув’язнення за політичною статтею, та 

справжня причина полягала в тому, що в залі суду, де йшов 

сфальсифікований процес над тлумачем, вона відмовилася розірвати шлюб з 

«ворогом народу». Чи міг В. Шекспір думати, що оживе у такому 

драматичному контексті? Звичайно, ні. Але це – факт шекспіріани. 

        Прочитаймо переклад, виконаний С. Караванським: В розлуки мить, 

журбу женіть, // Веселі й милі будьте; // Зітханням горя не будіть // І в 

співах все забудьте! [416, с. 114]. Що ж у звуковому малюнку цього 

перекладу? Бринить загрозлива алітерація [з] – [ж], навалюються повтори [р] 

та [л] (розлуки – журбу – женіть – зітханням – забудьте – горя – веселі – 

милі), потім емоційний накал спадає, дзвінке [з] поступається місцем 

глухішому, загнаному вглиб душевному болю, переданому [с], [х] (веселі – в 

співах, зітханням). Зусилля, яке доводиться прикладати, стримуючи біль і 

гнів, – це губні [б], [м] (журбу – будьте – будіть – забудьте), тужливі, 

низького регістру [и] та [у] (розлуки – мить – журбу – милі – будьте – будіть 

– забудьте). Таким чином, помітно вимальовується тяжіння перекладу до так 

званих темних звуків [23], яке значно контрастує з веселим настроєм 

Балтазара та прагматикою пісеньки-забавки, яку в Англії співали зазвичай 

моряки, про яких добре відомо, що в справжнього морського вовка в 

кожному порту є дама серця. А тому й зітхати за таким коханням не треба. У 

вживанні такого «темного» звукового малюнку та майстерній алітерації 

простежується виразна семантична словогра, в якій С. Караванський 
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впритул наближається до звукового малюнку та звукосимволізму 

оригінального тексту. Принагідно зауважмо, що і стиль В. Шекспіра 

відзначається семантичною словогрою та паронімічною атракцією з 

алітераційним перегуком [125; 126; 130; 293; 295]. Майстерність римування 

вражає: з повною віддачею працюють асонансна (мить – женіть), 

абсолютна (женіть – будіть) та точна (будьте – забудьте) рими. 

Помічаємо також типове для перекладів С. Караванського 1) на 

лексичному рівні – багатство контекстуальних парних синонімів (веселі й 

милі); 2) на граматичному рівні – вживання множини замість однини, що 

підвищує експресивність тексту та скорочує висловлювання з метою 

дотримання еквілінеарності (в співах замість співаючи). Ескпресивність 

перекладеного уривку підвищується також через велику кількість 

волюнтативів (женіть, будьте, не будіть, забудьте), в яких звертання 

адресоване у 2 особі множини, причому С. Караванський, дотримуючись 

свого принципу мовної економії, обирає з синонімічних рядів найбільш 

лаконічну форму: женіть замість проженіть, будьте замість залишайтесь, 

не будіть замість не пробуджуйте, забудьте замість викиньте (проженіть 

геть, зітріть) з пам’яті (голови, серця тощо).  Також слід згадати постійний 

рух у перекладах С. Караванського до пракоренів української мови та 

культури – горе та журба традиційно персоніфікуються в українському 

фольклорі, а тому переклад можна вважати прикладом того, як Караванський 

одомашнює оригінальні тексти (журбу женіть, горе не будіть). 

       Отже, під час другого ув’язнення остаточно кристалізується 

антиколоніальна мовоцентрична інтерпретативна позиція перекладача, 

формується його діалогічний перекладацький цикл, чітко окреслюються 

націєборчі параметри його перекладацької діяльності.  
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2.5. Перебування на еміграції. Одомашнювальні переклади 

С. Караванський повернувся із таборів 1978 року. Оскільки шлях 

додому, в Одесу, був неможливий через політичні обставини, 1979 року 

подружжя Караванських емігрувало. Спочатку до Ізраїлю, потім до США. В 

Нью-Йорку в березні 1980 року виходять переклади відомих віршованих 

англійських казок Хто в світі найдужчий? та Будь ласка, хату іди зачини! 

Останню з двох казок перекладач відносить до жанру «англійських народніх 

баляд» (тут, як і в інших випадках цитації С.Караванського, ми зберігаємо 

правопис перекладача – І. К.) [416, с. 117–119]. Їх теж не надруковано в 

підневільній Україні, натомість другу з казок українські діти отримали в 

перекладі С. Маршака «Старуха, дверь закрой» [426, c. 292-293]. 

Варто зазначити, що в перекладах, виконаних в еміграції, 

С. Караванський незмінно тяжіє до стратегії одомашнення (докладніше про 

це див. [41; 335; 336; 385; 397; 399; 400]). Його джерелоцентричний метод 

(термін Чередниченка) характеризується «одомашненням як формою 

засвоєння оригіналу, допускає помірне очуження тексту перекладу, 

акцентуючи в такий спосіб на іншомовній належності оригіналу» [404, с. 47-

48], і в цьому С. Караванський наслідує неокласиків, наближаючись до 

творчої манери Г. П. Кочура. Ми вважаємо адаптивну стратегію, що включає 

тактику замін (синонімічних, гіпо- та гіперонімічних, антонімічних і 

використання модуляції) й ідеологічну адаптацію «візитівкою» методу 

одеського тлумача,  і в розумінні особливостей таких стратегій й тактик 

йдемо за дослідником О. І. Чередниченко [404, c. 50-51].  

Розглянемо приклад. Перекладаючи англійську народну баладу “Get Up 

and Bar the Door”, включену до збірки “Child’s Collected Ballads” Ф. Дж. 

Чайлда [444], тлумач не опускає реалію the Martinmas time, яку бере за 

стилістичну домінанту першотвору. Так до української лінгвокультури 

потрапляє лексема, етимологічно закорінена в календар святкування дат 

англіканською церквою: Підходив веселий Мартинів день – // Забав і 
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розваги час [416, c. 118] (в оригіналі: It fell about the Martinmas time, // And a 

gay time it was then [444]). Замість наводити примітку, С. Караванський через 

атрибут веселий, уведений до першого рядка, та парні синоніми забав і 

розваги вдається до конкретизації, щоб роз’яснити: на Мартинів день у 

англійців прийнято тішитися забавками. Натомість традиційне куштування 

англійців до цього свята перекладач не вважає стилістичною домінантою 

першотвору, тому компенсує puddings, уводячи замість цієї страви млинці, до 

того ж видозмінює меню – через смисловий розвиток опускає процес boil’d 

them in the pan та через прийом додавання уводить лаконічне узвар, в такий 

спосіб одомашнюючи текст першотвору, але й відповідно до настанови 

М. Зерова не втрачаючи цілком з ним зв’язок через сему вариво, і далі в 

тексті компенсуючи реалію ель: 1. До свят господиня пекла млинці // Й 

варила узвар зараз [416, c. 118] (в оригіналі: When our goodwife got puddings 

to make, // And she ’s boil’d them in the pan [443]). 2. – А он на печі закипає 

взвар, // Неси-но його сюди! [416, c. 118] (в оригіналі: “What ails ye at the 

pudding-broo, // That boils into the pan?” [444]). Зважмо на появу 

морфологічного варіанта лексеми узвар – взвар, що ілюструє принцип 

взаємопритертості слів у мовному потоці С. Караванського.  

Відомо, що млинці в лінгвокультурі українців і англійців – не тотожні 

страви. В англійській селянській хаті могли випікати перепічки, хліб, пироги 

(наприклад, з свинячою требухою, бараниною або вугрем), але не млинці, 

тоненькі, ажурні, з муки високого ґатунку. І пиріг все ж таки з’являється в 

перекладі, заступаючи собою два різновиди пудингів (в першотворі: And first 

they ate the white puddings, // And then they ate the black [444]): Пиріг з 

млинцями гостям до смаку // Вони їх прибрали вмить [416, c. 119]). 

Цікаво, що там, де в першотворі на реалії побудовано антитезу (кольороназва 

white – black), то в перекладі протиставлення на основі наявності в м’ясному 

пудингу крові зникає (м’ясне начиння без крові – white pudding, з кров’ю – 

black pudding), натомість страви ранжовано відповідно до розміру (спершу 

пиріг, потім млинці).  
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Питання реалій знайшло своє рішення і в перекладі цієї балади, 

виконаному С. Маршаком: Мартинів день втрачено, реалію заступив 

воскресный день; меню цілком відповідає традиціям російської 

лінгвокультури, оскільки пудинги та ель компенсовано й перетворено на 

петуха, потроха й пивко з бочки (останнє дотичне до реалії ель, але вариво 

не щойно з печі, як в оригіналі), до яких додаються пироги: 1. Ночные гости 

из печи // Берут по пирогу, // И потроха, и петуха, –  // Хозяйка – ни гу-гу!; 

2. Из бочки выпили пивка. // Хозяева – молчок [426, c. 293]. Вплив російської 

лінгвокультури відчувається й у лексемі табачок, якої немає в першотворі: 

Нашли табак у старика. // – Хороший табачок! [426, c. 293], пригадаймо 

хоча б крилате нос в табаке.  

Привертає увагу перекладацьке рішення С. Караванського щодо опису 

місця подій: спочатку у назві балади внаслідок поєднання смислового 

розвитку й конкретизації з’являється реалія хата, яка далі метонімізується 

(повз двір); коли до цієї хати опівночі завітали двої подорожніх, вигляд 

темного будинку викликав низку запитань (And they could neither see house 

nor hall, // Nor coal nor candle-light. // “Now whether is this a rich man’s house, 

// Or whether is it a poor?” [444]), яку С. Караванський віддає українською 

мовою через улюблений прийом градації, побудованої на контрасті а) 

контекстуальних синонімів (двір – хата – дім; корчма – вертеп) і б) 

контекстуальних антонімів (хлів – хата / дім): Тут два подорожніх, що йшли 

повз двір, // Заходять до них на ніч; // Їм дивно: по хаті свистять вітри // І 

світла нема – в чім річ? // Питають гості: – Це що? Корчма? // Чи хлів? Чи 

вертеп? Чи дім? [416, c. 118]. Метод мовної археології тлумач задіяв для 

того, щоб ввести в текстову тканину рідковживаний зворот по хаті свистять 

вітри, який актуалізовано подвійно: як фразеологізм, що метонімічно віддає 

а poor (man’s house) першотвору, та як метонімію на позначення будинку, що 

стоїть навстіж. У С. Маршака образ маленького сільського будиночка (– А 

ну-ка, – гости говорять, – // Кто в домике живет?) показано зсередини й 

закорінено в російську лінгвокультуру: перед очима постає избушка, де 
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цокають ходики: Давно в печи погас огонь. // В углу часы стучат [426, c. 292]. 

Але далі перекладач допускає легку неточність: ходики не відбивають 

голосно час (Вот бьют часы двенадцать раз, // А дверь не заперта [426, c. 

292]). Щоб повідомити про опівніч, С. Маршак робить образ аудіальним, в 

першотворі час дано як факт (Then by there came two gentlemen, // At twelve o’ 

clock at night [444]). 

Аналізуючи переклад балади, не пройдімо повз цікавий факт: в 

оригіналі спілкування подружжя (goodwife та goodman) відбувається на 

засадах суперництва, що ілюструє наказовий спосіб дієслів у сильних 

позиціях твору (Get up and bar the door!), в перекладі домінує стратегія 

кооперації – перекладач уводить формулу ввічливості Будь ласка!, яка цілком 

відповідає світоглядній позиції С. Караванського щодо взаємовідносин 

чоловіків та жінок, яку тлумач висвітлив у рецензії на книгу Лесі Степовички 

«Гімн жінці»: «На віку людства, як на довгій ниві, чого тільки не було. Був 

матріярхат, де жінки правили балом. Тоді настав патріярхат. Та ні перший не 

був, ні другий не є бездоганний. Мабуть-таки, треба, щоб на зміну цим “-

архатам” прийшов гоміархат, де все в житті буде підпорядковане рівно і 

чоловікам, і жінкам. Щоб президент-чоловік мав віце-президента жінку, а 

президент-жінка мала віце-президента чоловіка» [94]. Для порівняння: 

С. Маршак в російськомовному перекладі балади посилює напруженість у 

стосунках між ліричними героями, у нього вони стають стариком та 

старухою (відчуваємо впливи пушкінських казок). Також не на користь і 

перекручування змісту першотвору: саме Старусі доводиться закривати 

врешті-решт двері. С. Караванський не відступає від оригіналу, де першим 

промовив все-таки чоловік. 

Отже, народність балади обидва перекладачі розкрили крізь призму 

рідної культури, з її багатим фольклором та етикетними формулами 

святкування та спілкування в родині. С. Караванський уважніший до деталі, 

зокрема й у реаліях, С. Маршак стрижневу реалію опускає. Там, де у 

С. Маршака в тісній домівці (демінутивна форма домик звужує простір) тліє 
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сімейний конфлікт (багато про такі конфлікти писав свого часу у п’єсах М. 

Булгаков), у С. Караванського в хаті, яку характеризує низка синонімів й 

антонімів, відбувається гарячий спір (До згоди не хутко вони дійшли – // Язик 

заболів в обох), в якому наведені вище синонімічні й антонімічні контрасти 

побудовані на живомовних формах. У перекладі С. Маршака натомість 

відлунюють пушкінські мотиви (згадаймо Старика та Старуху із казки «Про 

золоту рибину», або ж «Зимовий вечір» з його безсмертиними рядками Что 

же ты, моя старушка, // Приумолкла у окна?), а контрасти є міжстильовими: 

помічаємо розмовні форми (принялась; Воды набрали в рот; выпили пивка) 

та знижену лексику (мне только и…; по мне; Давай, старуха, помолчим, // А 

кто откроет рот; Тот двери и запрет; А ну-ка; ни гу-гу; молчок; словцо) 

поряд з книжною та поетичною (Пред тем, как на ночь лечь; Стояла осень 

на дворе; Вели супруги спор; вымолвит; И вышли за порог; вослед) [426, c. 

292-293].  

Період еміграції позначений і жвавим суспільно-політичним життям 

С. Караванського, і плідною лексикографічною працею, і зростаючим 

поетичним натхненням. Не було тільки одного – повернення до перекладів 

сонетів В. Шекспіра. Чому так сталося, тлумач пояснює в черговій нашій 

бесіді інтернетом: «У грудні 1960 мене звільнено. Я вертаюсь в Одесу. 

Налагоджую зв'язок з київським перекладачем Дмитром Паламарчуком. 1964 

року сповнюється 400 років від дня народження Шекспіра. Весь світ і, ясна 

річ, Україна, готуються до ювілею. Д. Паламарчук підписує договір з 

видавництвом, здається, «Радянський письменник», про переклад сонетів 

Шекспіра. Якогось року – 1963 чи 1962 – я вже зараз не пам’ятаю, має вийти 

його переклад. Він напружено працює, але побоюється, що не встигне до 

потрібної дати. І він звертається до мене, щоб я зробив переклад перших 30 

сонетів, оскільки я вже мав кілька перекладів, саме з числа перших 30-ти.  

Я погоджуюсь.  

Роблю переклади перших 30 сонетів. Висилаю їх до Паламарчука.  



148 
 

Приходить з Києва книжка перекладів Д. Паламарчука, але без моїх 

перекладів. Паламарчук устиг перекласти на строк усі сонети.  

Так мої переклади осталися сиротами».  

Діаспорна інтелектуальна еліта радо вітала подружжя Караванських. В 

Чикаго, наприклад, було влаштовано спеціальний літературний вечір, 

присвячений творчості видатного українського поета-дисидента. 27 вересня 

1980 року на вечорі в Українському інституті модерного мистецтва 

Караванських вітав Остап Тарнавський, який високо оцінив збірку поезій та 

перекладів «Сутичка з тайфуном» [420]. Зокрема, літератор підкреслив, «що 

поет творив в умовах терору, багато віршів написані у Володимирській 

тюрмі після того, як «тайфун» налетів на українських шістдесятників» [396, 

с. 28].  

Про свої враження від спілкування з подружжям Караванських 

розповідає журналіст і письменник Володимир Біляєв. Він добре пам’ятає 

дату прибуття Ніни й Святослава до США – 11 грудня 1979 року: 

«Українська громадськість тепло вітала нескорене подружжя. Я точно не 

пригадую дати зустрічі українців Філадельфії з ними. …Я запитую себе: що 

саме найбільше вразило мене і багатьох, як я згодом довідався, присутніх на 

тій зустрічі? Не вагаючись, відповідаю: скромність, прямолінійність, 

виваженість Караванських. Вони не грали ролей героїв – вони робили те, що 

диктувала їм їхня національна свідомість. … ми знали, він перекладав з 

англійської мови на українську сонети Шекспіра, вірші Бернса, Мора, Шеллі, 

Байрона, Кіплінга та ще в Одесі працював над перекладом роману «Джейн 

Ейр» » [10, с. 42–43]. Книга «Сутичка з тайфуном», в яку вміщено табірні 

поезії та переклади С. Караванського, справила величезне позитивне 

враження на діаспору. Окрім Остапа Тарнавського, її високо поцінував Яр 

Славутич, який у 1983 році в збірці «Живі смолоскипи» присвятив 

С. Караванському наступні рядки: Зводить тайфун океанський // Гострі 

Москви пазурі – // Йде Святослав Караванський, // Гнів провідної зорі! 

[273] 
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Після «Сутички з тайфуном» у Лондоні побачила світ ще одна 

поетична збірка «Моє ремесло» [416]. Хронологічно поезії та переклади з цієї 

книги написано на батьківщині, під час першого заслання. Деякі переклади 

також належать до жанру переспівів («Україно, Україно!», «Як умру, моя 

люба дівчино…», «Рушив поїзд в далеку дорогу…», «Мчить вперед за 

вагоном вагон», «Все в житті безглуздо та примхливо…», «Поїзд, лишивши 

димок…», «Романс» тощо), їх автором вміщено до розділу «Джерела». 

С. Караванський з цього приводу зробив примітку: «Маючи на думці у циклі 

«Джерела» зробити поетичний огляд джерел своєї творчости, …не втримався 

від спокуси включити до цього розділу кілька народніх пісень, записаних з 

уст учасників Визвольних Змагань 1941–51 рр.» [416, с. 15]. Своє ремесло 

перекладача відточував, переклавши не тільки англійських класиків. З-поміж 

російських обрав для тлумачення сонет «Жінці» Валерія Брюсова [416, с. 

138]. Образ Жінки – особливий для перекладача, його С. Караванський 

оспівував і у власних, і в перекладених поезіях: жіночі очі і ніжний погляд 

(Ви – полум’яне вино довгорічне; Мої ви зорі заповітні [416, с. 135, 137]), 

жіночу вірність та здатність надихати чоловіків (Квітко воскресна! // Мій 

друже і зброє! [416, с. 53]), материнство (Жінка – матір світу; весна 

матері [415, с. 70]) тощо. Якщо неокласика М. Зерова перш за все цікавив 

класицизм В. Брюсова, його переклад вергілієвої «Енеїди» та «пізніх» 

римських поетів [60, с. 1028–1032], то С. Караванського притягував 

символізм російського поета, його сміливість у вживанні лексичних форм, 

багата тропіка та пісенність жанру, до якого належить перекладена 

брюсівська поезія, яка є сонетом. Переклад «Жінці» яскраво ілюструє 

тяжіння С. Караванського до одомашнення своїх перекладів. Замість 

ведьмовского напитка, який жжет огнем, едва в уста проник [410, c. 150] 

перекладач уводить образ хмілю, традиційний для українського фольклору, 

але не тотожний образу зілля, який етимологічно ближчий до того, що 

варили ворожки [415, c. 98]. Пригадаймо «Тополю» Т. Шевченка: Позаторік 

і зіллячка // Для того придбала [432, с. 57]. Ще одна характерна для 
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творчого методу перекладача деталь привертає увагу допитливого 

дослідника: якщо В. Брюсов звертається безпосередньо до Жінки, то 

С. Караванський її оспівує, і не так Жінку, як жіноцтво. Порівняймо початок 

оригінального й перекладеного текстів: В. Брюсов переконує адресата у 

тому, що для нього Жінка стоїть на п’єдесталі (Ты – женщина, ты – книга 

между книг), читача приголомшує каскад паралельних конструкцій, 

натомість С. Караванський через парцеляцію оперує окличними реченнями, 

уводить пісенний вигук, чим посилює експресивність звертання (О, 

жінко! Вічна загадка життя!) [415, с. 98]. Д. Павличко зберігає 

синтаксичний паралелізм, але жодних вигуків у звертанні до Жінки не 

уводить: Ти – жінка, книга – ти, найкраща з книг, // Ти – згорток таємничий 

з печатками [430, c. 371]. Прикметно, що переклад цього знаменитого 

брюсівського сонета Д. Павличком, на відміну від С. Караванського, з 

перших рядків герметизує, утруднюючи заради рими сприйняття, через а) 

еліптичне книга – ти; б) подвійну синтаксичну актуалізацію лексеми книга: у 

ролі правостороннього означення – з печатками, а також у ролі уособленого 

означення найкраща з книг, для збереження оригінальної брюсівської 

гіперболи книга между книг. Перекладач С. Караванський гранично 

компресує смислове наповнення першотвору, в його означеннях нерозкрита 

чарівнича книга гіперболу оригіналу зберігає підтекст. Багатошарова 

імплікація вирішує проблему еквілінеарності та семантичної прозорості 

тексту перекладу.  

Зазначмо, що хоч у С. Караванського і Д. Павличка порівну окличних 

речень – 4, на одне більше, ніж у В. Брюсова, назагал, аксіологічну 

модальність перекладу С. Караванським більше змінено на спонукальну, 

наприклад, якщо в оригіналі жінка надихає на важку працю, то в перекладі – 

на пролиття крові у боротьбі. В перекладі Д. Павличка аксіологічну 

модальність заряджено, так би мовити, «зі знаком мінус»: його Жінка не 

живильний напій, що будить найкраще в чоловікові-воїні, а трунок, 
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приготований чортами, вона, як Цирцея, перетворює чоловіків на вічних 

рабів: І задля тебе в хомутах, як коні, // Ми ходимо, і гаснемо в журбі.  

Тему жіноцтва С. Караванський розвиває й у наступному перекладі, 

народної грузинської пісні «Суліко» [416, с. 139]. Графічне розміщення 

перекладів на книжковому розвороті викликає у читача візуальний ефект 

дзеркального відображення образів, які ніби вдивляються одне в одного: 

пристрасна Жінка з перекладу брюсівської поезії – й ніжна, тендітна Суліко, 

яку С. Караванський порівнює із запашною трояндою, соловейком та 

зорею. Цікаво, як контрастує улюблений С. Караванським образ вогню в обох 

перекладах. Вогонь брюсівської Жінки пече наш мозок і чуття, закликає 

до боротьби, вогонь Суліко хоч і персоніфіковано, але це не пекучий, а  

віддалений на мільярди світових років вогонь зірки: І немов почувши мене, // 

Спалахнула ясна зоря, // Промовляючи своїм вогнем: // – Милий, угадав ти, 

це я! [416, с. 139]. Розмістивши поезії саме в такому порядку, 

С. Караванський вибудовує діалогічність свого перекладацького циклу, 

користаючи з графічних, а не лише з мовотворчих засобів, і цей прийом 

неодноразово повторюється у всіх його поетичних збірках («Сутичці з 

тайфуном», «Моєму ремеслі», «Ярині з городу Хоми Черешні» та «Книзі-

журналі одного автора»). Щоб пересвідчитись у продуманому розташуванні 

поезій, автор представленого дисертаційного дослідження включила питання 

про дизайн книг до одного з інтерв’ю з С. Караванським. Відповідь 

перекладача підтвердила справедливість нашого припущення.   

В тому ж 1981 році в Канаді у видавництві «Гомін України» виходить 

друком ще одна книга С. Караванського, «Ярина з городу Хоми Черешні» 

[421]. У передньому слові автор міркує: «Коли ви пишете давно і багато, то у 

вас завжди є архів із творів різних жанрів. Трохи того, трохи сього, трохи ще 

якогось. От і не знаєш, що з тими крихтами робити. … Думав я, думав і 

поклав видати усе разом. Так і виникла назва цієї книжки…» [421, c. 7]. 

 «Молитву», якою відкривається поетична збірка, написано цілком в 

стилістичному ключі «Кобзаря», що свідчить: Т. Шевченко був знаковою 
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постаттю в житті С. Караванського. «Молитва» доторкається до серця 

читачів: Защо, Боже, наслав на нас // Кривавого змія? // Осиротив дітей 

своїх, // По світу розвіяв? // Той в Сибіру, той в могилі, // Той на чужій 

волі, // Дома тільки і остались // Убогі та голі, // А ще лютих тюремщиків 

// Ненаситна зграя: // І старого і малого // В тюрму забирають… [433, c. 

11]. Порівняймо ці сповнені болю за Україну рядки з тим, що писав 

Т. Шевченко. Перша цитата з поеми «Катерина»: Отаке-то на сім світі // 

Роблять людям люде! // Того в’яжуть, того ріжуть, // Той сам себе 

губить… [433, с. 33] В поетичній присвяті Н. Маркевичу знаходимо рядки: А 

степи широкі! // … Там могили з буйним вітром // В степу 

розмовляють… [433, с. 64] В «Розритій могилі» образ гинучої нені-України 

продовжено: Моя Україно! // За що тебе сплюндровано, // За що, мамо, 

гинеш? [433, с. 193] В «Іржавці» до Бога зноситься питання: Що вона 

зробила? За що вона гине? // За що її діти в кайданах мовчать? [433, с. 

360] В «Осії. Глава XIV»: …Вкраїно! // Мій любий краю неповинний! // За 

що тебе господь кара, // Карає тяжко? [433, с. 563] Примара Сибіру, 

українців в кайданах, з’являється і в присвятах Гоголю та N. N. [433, с. 222, 

539], і в поемах «Сон» та «Єретик» [433, с. 208, 210, 225, 227, 233]. Образ 

Змія, що ятрить Україну, варіюється, від поезії до поезії стає більш 

моторошним: спочатку це «змій лютий» коло поетового серця («Думи мої, 

думи мої…»), потім образ персоніфіковано до традиційного фольклорного 

«людоїда-змія» («Сон»), і нарешті Кобзар уводить образ, побудований на 

алюзивних біблійних контрастах (кров замучених до смерті єретиків лягає 

на церковне вбрання начебто безгрішного понтифіка католицької церкви), – 

бачимо «кривавого змія» на папській тіарі («Єретик») [433, с. 50, 216, 233]. 

Наведені цитати підтверджують, що поезія С. Караванського ідейно-образно 

та мовностилістично близька до творів з «Кобзаря» Т. Шевченка, має з 

«Кобзарем» інтертекстуальні зв’язки: спільна образність (України, що 

карається в Сибіру, у кайданах; змія, під яким маються на увазі 

поневолювачі України, зокрема, католицька церква в особі Папи Римського 
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та Російська імперія в особі царя; могили, в якій поховане славне минуле 

нашої землі і яка на сакральному рівні символізує не тільки смерть минулого, 

а й відродження в майбутньому), схожість синтаксичної побудови речень 

(фольклорна форма питальних речень, яка жанрово притаманна так званому 

«плачу») тощо. Також можна говорити про інтертекстуальні зв’язки між 

«Кобзарем» Т. Шевченка та перекладацьким циклом С. Караванського. Вони 

зароджуються від настанови: зробити рідну мову знаряддям боротьби та 

об’єднавчим центром всієї нації. Тематично спорідненими є твори 

Т. Шевченка та С. Караванського, присвячені Янові Гусу та Прометею 

(відповідно, поеми «Єретик» і «Кавказ» Т. Шевченка та поезії «Молитва 

І. Гуса», «Іванові Гусу» та «З вірша про Шевченка» С. Караванського). У 

вірші про Т. Шевченка С. Караванський замикає інтертекстуальний 

ланцюжок: за міфологемою «серце Прометея» – постать Т. Шевченка, який 

теж карався на чужині, як і сам перекладач, теж ніс простим людям вогонь 

свого палкого серця, просвіту й любов до рідного краю. На текстовому рівні 

інтертекстуальність простежується на рівні форми: С. Караванський 

наслідує  синтаксичну структуру поезій Т. Шевченка, зокрема, в поезії 

«Молитва», про яку нам йшлося вище. Також слід вказати на 

інтертекстуальний характер сильних текстових позицій, зокрема, 

заголовків. Наприклад, С. Караванський, як і Великий Кобзар, пише свій 

«Заповіт» та включає до збірок «Ярина з городу Хоми Черешні» і «Сутичка з 

тайфуном» поезії, що називаються «Молитва» [405; 406]. Т. Шевченко 

написав «Думи», натомість С. Караванський створив поезії під назвою 

«Роздум» і «Роздуми» [420, с. 32–33], які розташовано поряд на книжковому 

розвороті, тобто перекладач знову реалізує улюблений графічний прийом 

подання поезій, маючи на меті діалогічність свого перекладацького циклу. 

Окремішньо подано поезію «Роздум перед самоспаленням» [420, с. 73], 

написану у Володимирській тюрмі 1969 року. Оскільки перекладача кидали 

до камери штрафного ізолятору, можна припустити, що подання цієї поезії на 

окремій сторінці ілюструє замкнутий простір, в якому постає вибір: Жити 
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і скніти? // Краще згоріти! // Краще, ніж жити і гнити живцем! 

Стилістично, лаконічні дієслівні форми, алітерація та асонанси (ж – щ, ж 

– с; ж – г; и – і), риторичність та окличність питальних речень 

відображають високу душевну напругу політв’язня [420, с. 73]. Слід згадати 

й прояви інтертекстуальності на рівні образності (образ Змія, Прометея, 

України, могили) та на лексичному рівні: С. Караванський щедро користає 

з мовного багатства «Кобзаря». 

В одному з сеансів зв’язку з перекладачем авторка цієї дисертації 

поцікавилась, чи була чиясь доля, чиїсь переконання за приклад-дороговказ 

на шляхах долі для С. Караванського. Виявилось, що вчився перекладач 

завжди самотужки, щиро поціновував живе українське слово Докії Гуменної, 

В. Винниченка та П. Загребельного, а от ЛЮДЬМИ, саме так, з великих 

літер, вважав Тараса Шевченка і (несподівано для інтерв’юера) Жанну Д’арк. 

На думку митця, і Кобзар, і Орлеанська Діва з’явилися на нашій планеті з 

волі вищих сил, щоб протидіяти усьому лихому, захищати правду й добро. 

Перекладач неодноразово висловлював свою пошану до Т. Шевченка, скрізь 

цитував і сам завжди дотримувався заповіту Тараса Григоровича (Наша 

дума, наша пісня // Не вмре, не загине… // От де, люде, наша слава, // 

Слава України! // Без золота, без каменю, // Без хитрої мови, // А голосна 

та правдива, // Як господа слово [433, с. 60]), нарешті, сповідував шевченків 

волюнтаристично-емотивний кордоцентризм, так звану «філософію серця». 

Далі друк поетичних збірок перервався на тридцять років – наступна 

збірка з перекладацького циклу С. Караванського, «Книга-журнал одного 

автора», побачила світ аж 2010 року [415]. Як і «Ярина з городу Хоми 

Черешні», вона жанрово неоднорідна: поезії, переклади, проза, публіцистика, 

мовознавство, гумор, тощо. Сам перекладач у передньому слові зазначає, що 

не має попереду багато Великоднів, а тому зібрав «трохи сього, трохи того» –  

і цю новацію представив на розсуд читачам. «Книгу-журнал одного автора» 

відкривають поезії «Моє ремесло», та «Пісня бійця», програмні для 

перекладача: Кинути слово, щоб бомбою стало! // … Кинути слово – моє 
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ремесло! // … Світ оновити – моє ремесло! //, а задля цієї мети – Я тільки 

в бій! Моя стихія – бій! [415, с. 6–7].  

«Книга-журнал одного автора» розширює межі діалогічності 

перекладацького циклу С. Караванського, набуваючи виразно полемічного 

характеру. Від іронізування над сумнозвісною науковою розвідкою 

Д. Грабовича з приводу феномена популярності Т. Шевченка до сарказму, з 

яким розвінчує «мовознавство під зорями Кремля». Останні роки життя 

С. Караванський провів в американському містечку Дентон. Кожного дня від 

зорі до зорі вносив правки до оновленого «Словника синонімів». Знаходив 

час для спогадів та мовознавчих статей [96], для інтерв’ю, які відкрили 

секрети життя, боротьби та творчості та допомогли висвітлити будні у 

робітні майстра. 
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Висновки до розділу 2 

1. Упродовж усього життя перекладача С. Караванського біографічний 

контекст залишається визначальним як щодо формування сильної мовної 

особистості перекладача, так і по відношенню до антиколоніального 

дискурсу, створеного впродовж 31-річного табірного ув’язнення тлумача й 

остаточно викристалізуваного ним вже на еміграції в США. 

2. Сильну мовну особистість перекладача С. Караванського 

сформовано в дитячі та юнацькі роки в передвоєнній Одесі. Соціокультурна 

та політична ситуація в радянській Україні 1920–30-х років стала 

передумовою формування його настанови як перекладача. 

3. Любов до українського фольклору, виплекана в дитячі роки в 

родинному колі, стала передумовою формування музичного мислення 

С. Караванського, що знайшло практичну реалізацію у стилістично багатому, 

незаплямованому лінгвоцидом ідіолекті, який відрізняє його творчий метод,  

а також призвело до захоплення малими поетичними пісенними формами як 

при написанні оригінальних поезій, так і при виборі текстів для перекладу. 

Безумовну жанрову перевагу С. Караванським віддано сонету. 

4. Питомим соціокультурним середовищем, в якому сформовано 

дискурс перекладача С. Караванського, стали сталінські табори. За 

відсутністю біографічних даних, лінгвістична ідентифікація тлумача 

відбувається через голоси інших учасників його дискурсу, якими стають 

автори обраних ним для перекладу поезій. 

5. Дискурс С. Караванського визначаємо як когнітивно-комунікативну 

діяльність перекладача в певному соціокультурному контексті, причому 

зазначений дискурс існує як синергетична єдність категорій «текст – 

комунікативний простір» паралельно з колоніальним. Важливою складовою 

дискурсу тлумача є наявність культурницького ідеологічного підтексту у 

перекладених ним поезіях.  
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6. Дискурсивна діяльність перекладача С. Караванського відбувається 

багатовекторно через: 1) вектор лінгвістичної ідентифікації перекладача та 

усіх учасників його дискурсу; 2) вектор оцінювання тексту оригіналу в 

результаті його сприйняття; 3) вектор визначення власної перекладацької 

позиції (перекладацької настанови) відносно тексту оригіналу; 4) вектор 

узгодження власної позиції відносно тексту оригіналу та української 

лінгвокультури 1920-80-х рр. 

7. Дискурсивна діяльність перекладача С. Караванського позначена 

лінгвістичною маніпуляцією: відроджену українську мову, оформлену у 

вигляді моделі, одеський тлумач переміщує з периферії до центру дискурсу, 

де вона перетворюється на інструмент ідеологічної боротьби. 

8. Джерелоцентричний метод С. Караванського незмінно тяжіє до 

стратегії одомашнення, але й допускає помірне очуження тексту перекладу, 

акцентуючи в такий спосіб на іншомовній належності оригіналу. Системна 

адаптація, побудована на тактиці замін (синонімічних, гіпо- та 

гіперонімічних, антонімічних, модуляції), й ідеологічна адаптація 

відрізняють творчий метод одеського тлумача. 

9. Дискурс перекладача позначено інтертекстуальністю та 

діалогічністю, що розширює коло учасників, перетворюючи діалог на полілог 

з власним «Я» тлумача, з обраними ним авторами та бажаним читачем. 

10. В дискурсі творчий метод С. Караванського виявляє себе у виборі 

імен та текстів, у низці перекладацьких стратегій, в культурних значеннях, 

метафоричних заміщеннях та експресивних зрушеннях, у грі підтекстів та 

особливостях графічного розміщення текстів, в ептонізмі римованих пар, що 

складають основу поетичної мови тлумача, у соціальній та текстуальній 

афіліації всіх учасників дискурсу. 

 

Основні положення розділу відображено у працях [100; 108]. 
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РОЗДІЛ 3 

 ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЧНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО МЕТОДУ 

С. КАРАВАНСЬКОГО 

 

В нашій роботі глибинне осягнення процесів породження й 

перекладання поетичних текстів С. Караванським поглиблюється, якщо 

залучити діалогізм як метод художнього мислення. Філософські основи 

діалогізму закладено М. Бахтіним [3; 4]. Його послідовниця Ю. Крістева 

впевнено довела наявність діалогічного зв’язку тексту «в семіотичному 

універсумі з попередніми текстами та подальшим текстотворенням» [399, 

с. 191]. Нарешті, М. Бубер [14], відступивши від так званого профанного 

діалогу (в термінах М. Бахтіна), окреслює концептуальні засади сакрального 

діалогу поета як цілісної особистості в пошуках сутнісних істин (термін 

Л. Коломієць). 

3.1. Мовний аспект діалогічності перекладів 

 Інваріантною складовою творчого пошуку С. Караванського було 

прагнення зберегти мистецьку сув’язь слів, гармонію форми і змісту, 

поетичне «ледь-ледь» оригіналу [241], музику його поетичної мови. В 

перекладацькому просторі С. Караванського рух до ритмомелодійності 

перекладу починається від пошуку та накопичення автентично-народних 

мовних форм в «Словнику рим української мови», створеному на цілком 

оригінальному матеріалі. 

Оскільки українська мова – одна з наймелодійніших, то саме 

мовотворчість, спрямована на відродження музичності нашої рідної мови, на 

думку перекладача, є необхідним чинником у процесі поетичного перекладу. 

З думкою С. Караванського про загрозу «шовкової асиміляції» (так 

метафорично-влучно тлумач іменує слова-зайди, що потрапляють до 

української мови внаслідок інтерференції [95, с. 98]), перегукуються ідеї 

А. Содомори, О. Чередниченка та О. Івасюк щодо солов’їної-калинової. 
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Серед розмаїття європейських мов нашій дістався найбільший дар – співати, 

підкреслює А. Содомора [277, с. 37], і цей її дар – «то і є глибинний 

взаємозв’язок серце – мова; мова – серце» [274, с. 3], який відчуваємо в 

кожному рядочку поетичних перекладів С. Караванського. Він, як і 

А. Содомора, «нізащо не проміняв би нашу «скрипку» на чужомовну 

«віоліну»» [275, с. 88]. До основних ритмомелодійних характеристик 

О. Чередниченко відносить структуру рим, анжанбемани, алітерації та 

асонанси. Відтворення ритмомелодійних особливостей вчений вважає 

зразком тонкого проникнення у поетичну тканину першотвору [307, с. 202–

203]. О. Івасюк наголошує: гармонія перекладу залежить від вправності 

перекладача зберегти складники ритмомелодики, до яких належать 

звуконаслідування, звукосимволізми, повтори морфем (співучих закінчень, 

рим), повтори окремих слів (анафори, епіфори, тощо), повтори окремих 

словесних груп, повтори певних рядків та їхнє закономірне чергування, 

повтори та закономірне чергування строфем [83, с. 18–19; 86]. 

Структурою мови керує не зміст, а ритмомелодика, вважає тлумач [95, 

с. 75]. Оскільки фонема лише через словесний ряд, який відображає 

певний контекст, відтворює смислові відношення, С. Караванський 

підкреслює важливість взаємопритертості слів у мовному потоці: слова 

повинні становити певну ритмомелодійну єдність, тобто легко вимовлятися й 

легко запам’ятовуватися, інструментуючи поетичну строфу й увиразнюючи 

смислову інтонацію. Милозвучність, підкреслює словолюб, є визначальним 

принципом словотвору, слововжитку і структури речення [95, с. 10–11]. В 

цьому виявляється схожість поглядів С. Караванського й Г. Кочура, який 

писав: «Більше уваги тому, що наші предки звали милозвучністю» [153, с. 43].  

Звідси увага С. Караванського до взаємопритертості слів, зокрема, до 

проблеми вживання іменників, що позначають абстрактні поняття. В листі до 

автора цієї публікації С. Караванський підкреслює: «щоб бути дохідливою і 

закарбовуватися в пам’яті, поезія-переклад мусить уникати абстрактних 
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понять». На думку перекладача, «англійська поезія дещо відрізняється від 

слов’янської, бо там абстрактні поняття поезія акцептує». 

Перекладаючи знаменитий 66 сонет В. Шекспіра, С. Караванський 

зосередився саме на тому, як знизити кількість таких іменників: «в перекладі 

я мав зробити все, щоб абстракції Шекспіра були дохідливими слов’янським 

читачам. Я став обдумувати абстракції. Не всі абстракції однакові. Ті, що 

часто вживані, такі, як розум, влада, честь, смерть, світ, завдяки частоті 

вживання стають малоабстрактними поняттями. Крім того, будучи ужите з 

живим мовним зворотом, абстрактне поняття і собі оживає і стає цілком 

«живим» поняттям. Тому я схвалив такі рядки в перекладі: Де влада рот 

мистецтву затика // І тон в науках глупство задає.  

Я знаходив і інші способи, як «знеабстрактити» свій переклад. У 

перших варіянтах мого перекладу шостий рядок виглядав так: Де мужність 

в рабство підступ заганя. Мужність, рабство, підступ… Забагато 

абстракцій, кажу собі і виправляю цей рядок: Де мужніх в рабство підступ 

заганя. Змінив одне слово і рядок ожив» (тут і далі в листі правопис, 

виділення напівжирним та підкреслення С. Караванського – І. К.).  

Із перекладацьким імперативом С. Караванського щодо 

ритмомелодійності солідаризуються М. Венгренівська й А. Гнатюк. 

Дослідники наголошують на тому, що «у перекладах поетичних творів 

завжди відмічаються втрати і відхилення від оригіналу у звуковій організації 

твору» [17, с. 45]. Порушення формального боку при перекладі заради 

суттєвого, заради збереження поетичного змісту твору розцінюється 

М. Венгренівською та А. Гнатюком як перевираження твору в інших мовних 

формах [17, с. 45], тоді як С. Караванський вважає правильним, що переклад 

обов’язково має відтворити саме форму оригіналу, в яку максимально вірно 

буде закладено зміст. 

У листі С. Караванський з цього приводу розмірковує: «Наша мова дає 

змогу перекладачам «працювати» з усіма можливими в поезії римами, і цю 

універсальність нашої мови перекладач має не нехтувати, а розвивати. 
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Українська мова у своїм словниковім запасі має всі вживані у поезіях 

європейських мов наголосові структури слів: чоловічу: дід, син, кров, дно; 

жіночу: ба�ба, по�ле, ра�да, за�хід; дактилічну: по�друга, ре�шето, 

па�рубок, кри�вати; гіпердактилічну: ви�словлення, голи�борода, 

ви�просити, оде�ржуваний. Деякі мови не мають такої гами структур».  

С. Караванський вирішує проблему збереження форми оригіналу, 

зокрема й рими, наприклад, у перекладах сонетів В. Шекспіра, застосовуючи 

свій «Реєстр слів лаконічної лексики», тому сонети Шекспіра, що 

практикують найекономнішу форму поетичного рядка – чоловічу, де складів 

у рядку – десять, й усіх складів у сонеті – 140, перекладено С. Караванським 

із суворим дотриманням форми оригіналу. Тлумач вважає, що у своїм 

перекладі потрібно повторити шекспірівський еталон:  «бо форму поезії, а 

надто у Шекспіра, нерозривно пов’язано із змістом: форма Шекспіра 

карбує зміст своєю лаконічністю», – пише перекладач. 

С. Караванський ретроспективно аналізує, чи вдалося за допомогою 

такого лексикографічного «незаміни-помічника» досягнути художньої мети: 

«Той сонет Шекспіра, де Великий Бард відходить від цієї форми, а саме: у 

парних рядках допускає жіночу риму, що збільшує кількість складів у таких  

рядках до 11, я переклав відповідно до оригіналу. Це довело число складів у 

сонеті до 147. Але ті сонети, які мали по 140 складів, я переклав саме в такій 

формі. Це відрізнило мої сонети від прийнятої в українському перекладацтві 

– з легкої руки російських перекладачів – традиції, коли всі сонети Шекспіра 

структурно перекладено за цим єдиним «білим круком» серед 150-ти сонетів 

поета». В процесі перекладання сонетів В. Шекспіра С. Караванський 

покладає найбільше смислове навантаження саме на риму. 
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3.2. Смислове навантаження рими в перекладах сонетів 

В. Шекспіра 

Відомо, що Великий Бард віддавав перевагу формі сонета, яку 

запровадив один з перших англійських петраркістів, Г. Говард [22; 50, с. 30-

31]. Сонет складається з трьох чотиривіршів та заключного двовірша, яке 

В. Шекспір подає як афористичне (ептонічне) висловлювання, підсумок до 

всього сонета, хай там як, часто – доволі неочікуваний для читача. Про цей 

ефект несподіванності говорить і Г. Блюм: suddener – одне з визначень, 

покликане, на думку дослідника, підготувати читач до зустрічі з чудовим 

разноманіттям сонетного циклу. Це і є перший камінь спотикання, з яким 

матиме справу тлумач.  

Наступною складністю для перекладача є компактність, ємкість мови 

сонетов. Фактично, на наш погляд, мова йде про складну структуру 

естетичного знака, яким виступає слово в поетичному просторі сонетів 

В. Шекспіра, і перекладаючи ці сонети, С. Караванський майстерно пере-

сотворює сонетарій англійця Шекспіра на культурну метафору, що не 

тільки долучає нашу культуру до світового канону, а й стає дороговказом в 

процесі пошуку національної ідентичності українського народу. Актуальний 

смисл цих слів-естетичних знаків вмотивовано системою контекстів, і 

завданням перекладача С. Караванського є вивести ці знаки за межі 

узуального значення, створюючи образність. Незамінним помічником 

С. Караванському стає «Словник рим української мови». 

І нарешті, третім завданням лінгвальної природи, яке ставить сонетарій 

В. Шекспіра перед С. Караванським, є згущення думки. Вочевидь, у даному 

випадку мова йде про звернення до свого внутрішнього «Я», і можна 

стверджувати, що сонети, перекладені С. Караванським, – це скоріш 

експресія, що йде зсередини, ніж спонтанна римована артикуляція. 

Трактування сонетів В. Шекспіра С. Караванським походить від 

структуралістського розуміння природи поетичного слова, коли форма і є 
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внутрішнім змістом поезії, це постулат Р. Барта в дії: перш за все мова 

інертна, і лише в риторичному своєму стані вона оживає. 

Чи вдало перекладав В. Шекспіра С. Караванський, скажуть і наступні 

покоління його критиків та читачів, для нас же суттєвою є думка щодо 

об’єктивації естетичного ставлення перекладача в процесі поетичного 

перекладу. Під час такої об’єктивації відбувається естетична актуалізація 

лексичних одиниць (порівняймо: естетичний план змісту в Р. Якобсона 

[350]), при цьому індивідуальна естетична платформа перекладача 

С. Караванського впливає на формування й вираження поетичної думки 

засобами цільової мови в умовах сприймаючої лінгвокультури. 

Таким чином, у поетичному перекладі пере-сотворюється оригінал – 

процес скоріше естетичного, ніж виключно практичного характеру. Згадавши 

естетичний план змісту, концепцію Р. Якобсона, викладену ним в його 

«Працях з поетики», не можна залишити осторонь й інший естетичний план – 

власне форми, але такий, що не стосується формалістського «вдягання форми 

в одяг змісту» (підхід І. Костецького [149]), а такий, що стосується свободи 

перекладача грати звуковою складовою цієї форми.  

Поезія – це згущення думки множинних переживань свого творця, та у 

випадку перекладеної поезії помітним стає й відбиток естетичних 

переживань власне перекладача.  Цей відбиток простежується не тільки в 

семантиці актуалізованих естетичних знаків, якими стають слова 

літературної мови в поетичному перекладі, а й у фоніці. Майстер пісенного 

жанру, С. Караванський в перекладах сонетів В. Шекспіра з метою надання 

римі особливого смислового навантаження на синсемантичному рівні тонко 

нашаровує поетичні образи. Таким чином, рима виступає засобом  

текстотворення шляхом актуалізації автентично-народних форм, а 

також і джерелом асоціативно-образної конотації. 

Наразі простежмо особливості cмислового навантаження рими в 

перекладах сонетів В. Шекспіра на прикладі 2 та 8 сонетів з групи 1–17 [415, 

c. 70, 73], що їх об’єднують назвою Procreation («продовження роду»). 
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Білявому Юнакові у 2 сонеті Шекспір дружньо радить пам’ятати про 

дві іпостасі природного часу: він творець і водночас руйнівник, і єдиний 

спосіб кинути по собі слід означає залишити нащадка. Центральним образом 

2 сонету постає Час, але не історичний, а природній, якому підвладне 

швидкоплинне людське життя. Ось як змальовує В. Шекспір цей образ: When 

forty winters shall beseige thy brow, // And dig big trenches in thy beauty’s field 

[451, c. 1106]. Це приклад улюбленого В. Шекспіром тропа – металепсису, 

тобто подвійної метонімії, використаної для уособлення часу через шкалу 

вимірювання людського віку – зими, які, в свою чергу, прирівнюються до 

плугаря; подвійна метонімія перетікає в метафору: людська краса – то поле, 

яке після збирання урожаю треба підготувати до нової ораниці, до озимих, а з 

цією метою прибирають суху полову та наново боронять землю. Образ часу є 

циклічним, герменевтично замкненим. У перекладі С. Караванського Час 

реметафоризується, образ пересотворюється за рахунок поєднання 

метафори з персоніфікацією: Коли твоє чоло за сорок зим // Поріже 

невблаганний плуг життя [415, c. 70] . 

«Зими» як засіб уособлення часу піддано реметафоризації і зведено до 

узуальної часової віхи, яка вказує на швидке наближення старості. 

Предикацію shall beseige / dig у перекладі компресовано, причому отриманий 

в результаті присудок інвертовано з метою створення розгорнутого 

порівняння, побудованого на засадах народно-пісенної традиції за схемою 

«коли... тоді»: Коли твоє чоло за сорок зим // Поріже невблаганний плуг 

життя // … Тоді себе самого запитай [415, c. 70].  

Здійснено смисловий розвиток, використано прийом додавання з 

метою уведення метафори плуг життя, аксіологічна валентність якої 

посилюється за рахунок атрибуту невблаганний. Загалом уявлення про 

життя як про невблаганного плугаря, який квапиться порізати чоло 

зморшками, не є типовим для української культурної традиції, тому можна 

зробити висновок про намагання наблизити читача до естетичних ідеалів 
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автора оригіналу, що робить образ перекладача гомоморфним (термін 

О. Ребрія) відносно авторського. 

У Д. Паламарчука образ Часу гранично персоніфіковано за рахунок 

епітетів – парних синонімів суворі й невмолимі, яких в першотворі немає: Як 

сорок зим, суворі й невмолимі, // Чоло твоє поріжуть молоде; Д. Павличко 

відступає від прямого відповідника порізати, його версія Як сорок зим 

торкне твого чола є евфемізацією поряд з образами жорстокого часу в 

перекладах С. Караванського та Д. Паламарчука та відступає від того, яким 

постає час у контексті поетичної творчості В. Шекспіра [437, c. 622]. 

Нагадаймо, що виповнений час у сонетарії – це the lovely April, golden age (3 

сонет [451, c. 1106]), якщо людина не намарно прожила життя й залишила 

нащадка, той же час, якщо розтратити його, постає як відкрита могила, яка 

од народження чекає на смертного чоловіка (grave, що символічно зявляється 

в прикінцевому афоризмі першого сонета [451, c. 1106]), а між цими 

полюсами – щедрий час молодості (Those hours, that with gentle work did 

frame // The lovely gaze where every eye doth dwell, 5 сонет) та невблаганний 

руйнівний час старіння / старості (Devouring Time, blunt thou the lion’s 

paws  та old Time , 19 сонет [451, c. 1106, 1108]). 

Наступі образи – Юності та Старості – утворюють багатопланову 

антитезу, в якій протиставлено не тільки два відрізки людського життя, а й 

способи використання краси, які призводять до появи двох типів людського 

життя – гідного високої оцінки та марного, причому мірилом успіху виступає 

ренесансне уявлення про доцільність віддавати те, чим нагородила природа, 

своїм нащадкам, бо лише в очах своєї дитини ти побачиш світло власної 

краси та чеснот, яке зігріватиме душу в старості. 

Юність подвійно метафоризовано з метою показати її 

швидкоплинність: в образі пишної лівреї (proud livery), типового вбрання 

царедворця, й водночас як суху полову на полі (tatter’d weed, of small worth 

held); Старість зображено метонімічно: глибокі зморшки (deep trenches) та 

запалі очі (deep-sunken eyes) [436, c. 17]. Зауважмо подвійне навантаження 
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метафоричного епітету deep: на використанні його тропеїчних значень 

побудовано металепсис, який цього разу розірвано в тексті оригіналу (ми 

зустрічаємо початок металепсису у першому катрені, і наприкінці другого). В 

перекладі така словогра зникає. У перекладі С. Караванського систему 

образів, побудованих на антитезі, відтворено наступним чином. Про те, що 

юність таки дуже швидко минає, дізнаємося через частково інвертовану 

предикацію: І стане образ юности старим. Розгорнуте порівняння Що вже 

давно слід кинути в сміття відтворює відокремлене означення of small 

worth held, причому тлумач для побудови антитези знову уводить до 

перекладу смисловий розвиток: навіщо тримати при собі те, що належить 

віддати (held – слід кинути в сміття?). Красу і юність С. Караванський 

поєднує у розгорнутому концептуальному порівнянні: «краса юнацьких 

днів» то є «скарб», який скупар «запер в собі». Тобто фізичне тіло й душа 

Білявого Юнака в інтерпретації С. Караванського метафорично позначають 

«герметичне вмістилище, в якому гине краса» як привабливість обличчя й 

духовні скарби як чесноти [415, c. 70]. 

Прикметно, що С. Караванський вдається до вживання іменників на 

позначення ймовірного душевного стану марнотрата, які контекстуально 

сприймаються як парні синоніми, причому узгодження підмета й присудка 

відбувається на рівні третьої особи однини: А сором і відчай // Не пік твого 

сумління, не палив?, що цілком вкладається в народно-пісенну традицію, до 

якої тяжіє перекладач. Сема «однина» тут передає категорію конкретизації, 

завдяки стилістичному прийому в художньому контексті «прочитується» 

адгерентна конотація напруження, інтенсивно-якісного значення,  «сором і 

відчай» переживаються одночасно, як неподільна емоція [415, c. 70]. 

С. Караванський застосовує прийом градації (пік, палив) в 

риторичному питанні для посилення імпресії українського перекладу. 

Афективність синтаксису забезпечує ритмічність та мелодійність перекладу 2 

сонету і прямо пов’язана з семантичною структурою перекладеної поезії. 

Старість та Юність протиставлено й на рівні ептоніму (афоризму), що 
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замикає сонет: Тоді твоя, що вже холоне кров, // В твоїй дитині закипіла б 

знов. Перекладач знову вдається до інверсії предикації, ніби замикаючи 

герменевтичне коло: від смерті до народження, цикл за циклом [415, c. 70].  

Образи Юності, Краси та Старості Д. Паламарчук пересотворює, 

метафоричну антитезу proud livery / tatter’d weed замінює: А врода юності 

більш не цвістиме, // І вже зів’ялим листом опаде; Д. Павличко, 

намагаючись зберегти метафору proud livery, цю антитезу розширює, але 

один з парних синонімів утворює помітно дисгармонійний стилістично 

невиправданий контраст: якщо молодість може згаснути, то ліврея – ні: І 

молодість, що сяяла й цвіла, // Немов ліврея пишна, зблекне й згасне [436, 

c. 17; 437, c. 622-623]. 

Головна роль у відтворенні образної системи сонета в перекладі 

С. Караванського належить римі. Тлумач застосовує чоловічу риму, що 

цілком відповідає оригіналові. Розглянемо, як рима допомагає у 

пересотворенні образів Часу і Юності у першому катрені. Застосовано 

точну риму (зим – старим), а також риму, побудовану на асонансі (життя 

– сміття). Причому спостерігаємо асоціативно-образну конотацію рими: 

в першому випадку вибудовується ланцюжок «велика кількість зим – 

сивина – старість», а в другому випадку «життя (читай, носій життя – 

людина), що не віддавало, нічого не варте». 

Рима в другому катрені побудована на алітерації (запитай – відчай; 

днів – палив), причому перша рима сама по собі може сприйматися як 

питання та відповідь, а друга схожа на лаконічне повідомлення, яке 

метафорично-влучно резюмує усе життя особи, адже «палити» в українській 

лінгвокультурі асоціюється з неприпустимим вчинком: нація хліборобів, 

українці добре знають, що буває через необережне поводження з вогнем, і 

степові заграви були і залишаються явищем, добре відомим навіть 

городянам. 

Третій катрен і заключний афоризм побудовано з використанням 

прямої рими (заслужив – жив; дитя – життя; кров – знов), де 
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асоціативно-образна конотація прозора щодо сенсу життя: ти його заслужив і 

життя було не намарне, коли в тебе з’явилось дитя; на контекстуальному 

рівні «дитя»,  «кров» та «життя» виступають синонімами на позначення 

циклічності людського існування[415, c. 70]. 

В прикінцевому афоризмі 2 сонета Д. Паламарчук уводить образ 

Старості у підтекст: Раз по раз дивлячись на сина свого, // Подібним 

станеш сам до молодого, перекладач відступає від чоловічої рими, парі 

свого – молодого бракує афористичного протиставлення; Д. Павличко 

зберігає чоловічу риму, але пара старим – нестрим на концептуальному 

рівні асоціюється з добре відомим прислів’ям Волосся сивіє, а голова шаліє 

або синонімічним Чоловік старіє, а чорт під бік, що не відповідає 

смисловому наповненню оригіналу [436, c. 17; 437, c. 622-623]. 

Не менш яскраво смислове навантаження рими у С. Караванського 

оприявлює себе і в перекладі ним 8 сонета В. Шекспіра. Перекладач у 

власному антиколоніальному дискурсі стає голосом Іншого, що декламує, 

ви-мовляє сонет (the voice that speaks them, відповідно до концепції Г. Блюма 

[339]). Та якщо голос декламатора, за Г. Блюмом, є відстороненим (Блюм 

підкреслює detachment цього голосу), то в антиколоніальному дискурсі 

С. Караванського до Білявого Юнака й Темноволосої Дами звертається не 

безтілесний голос, а о-речевлений, що йде від нового учасника 

шекспірівського театру – і це голос перекладача. В цьому голосі є напруга та 

енергія, яскравість та глибина, тобто та інтенсивність поетичного слова, про 

яку згадують Пол Едмондсон і Стенлі Велз, співавтори дослідження 

Шекспірових сонетів [342]. Саме так, на їхню думку, й потрібно передавати 

уголос пісенну форму – сонети В. Шекспіра.  

Відтворення – неповний термін для досягнення адекватності при 

перекладі 8 сонета С. Караванським [415, c. 73]. Мова радше про о-

звучування. Дослідники вказують на глибокий символізм порядкового 

номеру сонета, відображений в його семантиці. Звук, смисл і метричний 

малюнок складають тканину восьмого сонета: Music to hear, why hear’st thou 
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music sadly?// Sweets with sweets war not, joy delights in joy:// Why lov’st thou 

that which thou receive’st not gladly,// Or else receiv’st with pleasure thine 

annoy? В перекладі С. Караванського: Чому звук музики твій настрій 

смутить?// Хіба красу засмучує краса? // В чім річ? Чому тобі приємно 

чути // Те все, що з нього туга воскреса? [451, c. 1107] Перекладач 

майстерно зберігає особливість першого рядка – він на один склад довший за 

другий – у співвідношенні складів 11 до 10, однак, музична довгота в 

оригіналі досягається за рахунок використання довгого звука [i:], в той час в 

перекладі доминує тягуче [у:], що суттєво видозмінює тональність катрену та 

його семантику. Фактично, від легкої печалі здійснюється перехід до туги, і 

цей перехід – звуковий за формою – продиктовано безпосередньо 

експресивністю мови перекладів одеського тлумача. 

Для порівняння: Д. Паламарчук і Д. Павличко застосовують 

конкретизацію музичні звуки, і на цьому плеоназмі втрачають не тільки 

смислову легкість, а й мелодійність рядка: Ти – музика, чого ж музичні 

звуки // Печаль породжують в очах твоїх? (Д. Паламарчук); Твій голос – 

музика, так чом же ти // Сприймаєш, наче сум, музичні звуки? 

(Д. Павличко) [436, c. 23; 437, c. 625]. З цитат видно, що звук [у:] в означенні 

музичні втрачає тягучість, бо стоїть в ненаголошеній позиції, а отже і рядок 

не відображає смислове наповнення сонета так глибоко, як це зроблено 

С. Караванським. Назагал у перекладах 1 катрена звука [у:] явно бракує: 5 

наголошених звуків [у:] у Д. Павличка, 3 – у Д. Паламарчука поряд з 9 у 

С. Караванського.  

В основі експресії С. Караванського – бажання повернутися до джерел, 

дати сонетам В. Шекспіра нове художньо-естетичне життя в українській 

лінгвокультурі шляхом використання рими як інструменту відтворення 

глибинних смислових шарів сонетів, зокрема, прикінцевих афористичних 

двовіршів, а отже, можна говорити про риму в перекладах С. Караванського 

як джерело так званих естетично значущих напруг (термін К. Бюлера), що 

виникають через взаємозв’язок рими та смислогого наповнення сонетів і 
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збагачують перекладені поезії тонкою словогрою. Остання, поза сумнівом, – 

це «візитівка» Шекспіра, вміло «схоплена» майстром рими С. Караванським. 

 

3. 3. Культурно-історичний аспект діалогічності 

У цьому дослідженні ми визначаємо інтертекстуальність перекладів 

С. Караванського як наявність у текстах слідів інших текстів (вузький 

підхід) і як діалогічний зв'язок текстів у семіотичному універсумі – як з 

попередніми, так і з подальшими текстами (в широкому сенсі). Такий зв'язок 

характеризується багатомірністю: через зміст, жанрово-стилістичні 

особливості, структуру, формально-знакове вираження, тощо. Перший 

тип зв’язку називається  рекурсивним, а другий – прокурсивним. Так 

реалізується текстовий процес, текстова динаміка в дискурсі 

С. Караванського. 

В розумінні інтертекстуальності ми йдемо за дослідником 

Т. Шмігером, який вказує, що вона є одним з наріжних каменів для 

культурного підходу до аналізу тексту [322, с. 305]. Встановлюючи в 

перекладах С. Караванського інтертекстуальні взаємовідносини на рівні 

текст перекладу – поетична система мови текстів, що складають ядро 

цільової літературної полісистеми, припускаємо, що такі взаємовідносини 

виступають засобом передачі наступним поколінням культурно-історичної 

пам’яті народу. Інтертекстуальність в такому випадку постає 

системоформуючою категорією антиколоніального дискурсу одеського 

перекладача.  

Ядро української літературної полісистеми складають твори кращих 

майстрів художнього слова, до яких відносимо й класиків літератури 

І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, Лесю Українку. Знайомлячись з 

творчим доробком С. Караванського, майже одразу помічаємо рекурсивні 

інтертекстуальні зв’язки між його перекладами і «Кобзарем» Т. Шевченка 

[433]. 
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Шляхом послідовної активізації тлумачем мовностилістичних 

ресурсів «Кобзаря», які є  мовно-автентичними у порівнянні з численними 

лексичними пластами, «накинутими» українському народові в рамках 

політики зросійщення, С. Караванський, прагне відновити та поповнити  

скарби «солов’їної-калинової», що особливо помітно саме на лексичному 

рівні. Мова «Кобзаря» відлунює в перекладах з англійських класиків: 

1) В. Шекспіра (154 випадки вживання інтертекстуальних елементів, – далі у 

дужках вказуємо кількість інтертекстуальних вкраплень – І. К.), 2) Р. Бернза 

(24), 3) П. Б. Шеллі (27), 4) Дж. Г. Байрона (12), 5) Р. Кіплінга (5), 

6) Ч. Маккея (7), 7) Т. Мура (5), 8) Е. Джонса (2), 9) у переспіві з 

англійської казки «Хто в світі найдужчий?» (5) та з англійської народної 

балади «Будь ласка, хату іди зачини» (1). Слово з «Кобзаря» Т. Шевченка 

добачаємо й у мовній тканині перекладів з В. Брюсова (7), О. Солженіцина 

(1), відомої грузинської пісні «Суліко» (12) та романсу, чиє авторство 

С. Караванський не уточнює, супроводжуючи текст лише приміткою «З 

народніх уст», під назвою «Мчить вперед за вагоном вагон» (4), навіть у 

перекладі поезії невідомого індійського автора «На подвір’ї матері-землі» (4). 

Зауважмо, що перераховані вище і цитовані далі переклади включено 

до розділів таких книг С. Караванського: «Сутичка з тайфуном» (1980), «Моє 

ремесло» (1981), «Книга-журнал одного автора» (2010), а також надруковано 

в часописі «Всесвіт» в номерах 7 за 1961 рік, 6 за 1963 рік, 4 за 1964 рік і у 

збірці «Українська Шекспіріяна на Заході», укладеної Яром Славутичем 1987 

року [402; 420; 415; 416; 412-414]. Оскільки проектування 

мовностилістичних ресурсів «Кобзаря» відбувається на всю перекладацьку 

творчість С. Караванського, а не є унікальною особливістю якогось окремо 

узятого перекладу, можна говорити про встановлення типологічної 

паралелі «С. Караванський – Т. Шевченко», про «Кобзар» як національне 

джерело ідіостилю тлумача. 

Залучаючи слово Т. Шевченка до нових контекстів, С. Караванський 

подекуди полишає лексичні знахідки без істотних змін, маючи на меті 



172 
 
відродження «забортної» (термін С. Караванського) лексики. Розгляньмо 

приклад. У поемі «Чернець» натрапляємо на такі рядки: Оксамитом шляхи 

стеле, // А єдвабном застилає [433, с. 363]. Також у поемі «Царі» згадується 

церковний одяг: А він собі, узявшись в боки, // По кровлі кедрових палат // 

В червленій ризі походжає [433, с. 392]. У «Примітках» до «Кобзаря» 

пояснюється, що єдвабн або єдваб – то є «коштовна шовкова тканина» [433, 

с. 614]. Додамо від себе: таку тканину дуже часто використовували для 

пошиття церковного одягу та покровів для вівтаря. Лексема риза, на думку 

укладача приміток, не потребує розширеного пояснення. Само собою, 

говорити про одяг, який має вузьке застосування, не називаючи професійної 

сфери, було досить важко, а тому, оскільки за радянських часів релігійну 

пропаганду не схвалено, у «Примітках» зазначене уточнення відсутнє. 

С. Караванський, перекладаючи «До братів-британців» П. Б. Шеллі [420, c. 

172-173] (в першій редакції назва поезії звучить «Пісня до братів-британців» 

[413, c. 3-4] ), вживає лексему риза як поетизм у значенні «одяг з коштовної 

тканини», тобто застосовує прийом генералізації: Чом,  брати,  ваш  плуг  

оре // Тим,  хто  шкуру  з  вас  дере? // Чом  єдваб  і  шовк  їх  риз // Снуєте  

ви  в  морі  сліз? [420, c. 172]. Цікаво, що свого часу цензура не наклала вето 

на друк цього перекладу на шпальтах часопису «Всесвіт», – вочевидь, 

переважив загальний революційний пафос поезії. 

У перекладах С. Караванського спостерігаємо і приклади творчої 

інтерпретації мовностилістичних ресурсів «Кобзаря», коли відбувається 

розширення образу за рахунок уведення інтертекстуальних лексичних 

елементів. Наприклад, у перекладі 29 сонету В. Шекспіра [416, c. 175] 

тлумач по-новому осмислює образ жайворонка, який є доволі традиційним в 

пейзажних замальовках у «Кобзарі». 

Вибудовуючи метафоричне порівняння, С. Караванський наділяє 

настрій ключового персонажу сонетів, оповідача, голос якого ми чуємо, та 

обличчя якого не бачимо в жодному детальному описі, головними ознаками 

жайворонка, цього співця сонця і весни в українськомовній картині 
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світу: Та тільки-но згадаю я про тебе, // Як настрій мій, мов жайвір 

навесні, // Дедалі вище й вище лине в небо // Співати гімни щастю та 

весні [416; с. 175]. Настрій легкий, мов цей маленький птах, і бринить 

піснею. Д. Паламарчук теж вдається до образу цього пернатого співця, але 

вживає форму «жайворон», що є скоріше етимологічною назвою, аніж 

поетизмом. Такий вибір тлумача, у поєднанні з незвичним синтаксисом 

першого рядка катрену і зважаючи на те, що гімн (форма однини іменника 

додатково створює конотацію церемоніальності, натомість В. Шекспір 

вживає цю лексему у множині) доводиться нести до неба (як щось важке, 

громіздке), додає перекладу холодного академізму, зниженого поетичного 

тону: Тоді, згадавши раптом я про тебе, // Картаю сам себе за слабість 

ту. // Від хмурої землі у висоту // Я гімн, як жайворон, несу до неба [437; с. 

635]. «Настрій» у перекладі С. Караванського максимально наближено до 

шекспірівського  my state, який у перекладі Д. Паламарчука переміщено в 

підтекст. Порівняймо з оригіналом: Get in these thoughts myself almost 

despising, // Haply I think on thee, and then my state, // Like to the lark at break 

of day arising // From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate [451; с. 1110]. 

У перекладах С. Караванського продуктивним є вживання лексичних 

форм, утворених від кореня, спільного з інтертекстуальним лексичним 

елементом. У Т. Шевченка в поезії «Думка» знаходимо такі рядки: Буде над 

ним його мила // Квіткою стояти [433, с. 21]. Лексема «квітка» в 

текстовій тканині перекладів С. Караванського є засобом подальшої 

мовотворчості й образотворення: Твоє ж квітуче літо хмар не зна (18 сонет 

В. Шекспіра) [420, с. 167] – в перекладі створено метафоричний епітет 

квітучий; Коли  збагну,  що  всі,  кого  жде  смерть,  // Лише  коротку  

мить  живуть  і  квітнуть (15 сонет В. Шекспіра) [416, с. 158], в перекладі 

створено також парне дієслівне словосполучення, один член якого – живуть 

– функціонує у прямому значенні, натомість квітнуть функціонує в 

переносному, контекстуально жити і квітнути стають синонімами. 



174 
 

У «Причинній», якою відкривається «Кобзар», дівчина піддає сумніву 

вірність коханого: Сумує, воркує, білим світом нудить, // Літає, шукає, 

дума – заблудив [433, с. 15]. С. Караванський, перекладаючи 154 сонет 

В. Шекспіра, повертається до іменника, похідного від дієслова «заблудив»: І 

той огонь, що досі без числа // Спалив людських закоханих сердець, // Одна 

з черниць в Амура й потягла: // Колись-то мусів блудству буть кінець! 

[416, с. 116]. Порівняймо з перекладом Д. Паламарчука, який ближче до 

оригіналу: Одна із них схопила той вогонь, // Який серцям спричинював 

знемогу, // І, в зимний струмінь кинувши його, // Тим обеззброїла неждано 

бога [437, с. 692]. В оригіналі знаходимо: The fairest votary took up that fire // 

Which many legions of true hearts had warm’d; // And so the general of hot 

desire // Was sleeping by a virgin hand disarm’d [451, с. 1127]. 

Порівняльний аналіз засвідчує, що інтертекстуальний елемент 

«блудство» сприяє одомашненню перекладу 154 сонета, виконаному 

С. Караванським, і активізує вертикальний контекст культури-

сприймача, викликаючи додаткові асоціації з картинами «Енеїди» 

І. Котляревського, яка сама, власне, є перекладом. Головний герой Еней, а 

також боги-олімпійці, в пантеоні яких бог кохання відігравав далеко не 

останню роль, досить часто вдавались до вільних міжстатевих відносин. 

Наведімо приклади: Еней з Дидоною возились, // Як з оселедцем сірий кіт; 

// Ганяли, бігали, казились, // Аж лився деколи і піт  [423, с. 16] або трохи 

далі: Колись Юпітер ненароком // З Олимпа глянув і на нас; // І кинув в 

Карфагену оком, // Аж там троянський мартопляс… [423, с. 18]. Сцени 

розваг на Олімпі: В се врем’я в рай боги зібрались // К Зевесу в гості на обід, 

// Пили там, їли, забавлялись, // Забули наших людських бід [423, с. 31]; В 

се врем’я Юпитер, підпивши, // З нудьги до жінки підмощавсь, // І морду 

на плече склонивши, // Як блазень, чмокавсь та лизавсь [423, с. 174]. В 

перекладі Д. Паламарчука, навпаки, спостерігаємо застосування стратегії 

відчуження, акцент зроблено на інтертекстуальності власне сонетів 
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В. Шекспіра, в яких простежуються мотиви Овідієвих поетичних творів, 

зокрема, «Мистецтва кохання» та «Метаморфоз». 

Інтертекстуальність у перекладах С. Караванського постає діалогом 

двох епох в Україні та є прикладом діалогічного культурно-мовного обміну 

учасників його дискурсу, в якому інтертекстуальні зв’язки вибудовуються 

між текстами перекладу та поетичною системою мови текстів, які 

перебувають у центрі літературної полісистеми, до якої прагне увійти текст 

перекладу. 

 

         3.4. Смислове навантаження порядку розташування перекладів в 

перекладацькому циклі С. Караванського 

Внутрішня цілісність, системність, вмотивованість перекладацького 

доробку С. Караванського, так само як і його залежність від соціокультурних 

чинників, пов’язане й з питанням смислового навантаження на порядок 

розміщення перекладів та оригінальних поезій в перекладацькому циклі 

тлумача. Дослідження перекладацького циклу як контексту здійснено в 

працях М. Новикової та Н. Іщенко [88; 210]. 

Аналіз перекладацького циклу є невід’ємною ланкою систематизації 

творчих принципів С. Караванського, відповідно до методів стратегічного 

розташування та впорядкування (Е. Саїд) розглядаємо порядок розміщення 

перекладів не тільки як структурну організацію перекладацького циклу 

С. Караванського, всередині якого встановлюються змістово-стилістичні 

зв’язки між перекладеними текстами і відбувається звуження чи розширення 

їх семантики, а й ширше – для вивчення способу, в який група перекладених і 

представлених у певній послідовності текстів набирає маси, щільності та 

референційної сили (за Е. Саїдом), спочатку у відношеннях між собою, а 

потім і в масштабах всеукраїнських визвольних змагань. 

Першим у перекладацькому циклі С. Караванського стоїть переклад 

«If» («Коли» [420, c. 19]) Р. Кіплінга [445]. Розбіжності в позиції автора і 
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тлумача зумовлено тим, що герменевтичне прочитання «If» помножено на 

власний табірний досвід літературного майстра. Інтерпретуючи зміст 

оригіналу, С. Караванський додає досить різких мазків свого пензля для того, 

щоб стратегічно дистанціюватись від цінностей культури колонізатора, що 

особливо помітно поряд з «в’язничною» версією перекладу «Іf» авторства 

В. Стуса (1981 р.) [285, c. 179-180]. 

Назву поезії С. Караванський перекладає прямим відповідником – 

«Коли», концептуально пере-сотворюючи ідейно-тематичну канву поезії, 

оскільки замість настанови до сина, яка звучить в оригіналі, вибудовує 

власний заповіт для послідовників в ідеологічній боротьбі проти радянського 

режиму. В. Стус перекладає назву традиційно – «Синові», й справді має на 

увазі власного сина Дмитра, в листі до якого (червень 1981 р.) навчає 

мудрості й правди життя: «Ось так і треба жити. Отак і триматися, 

виборюючи себе самого з лінощів, бездіяльності, безінтересу і т. д. Учися 

жити – то високе мистецтво, якого чимало людей так і не навчилося, хоч і 

прожили життя…» [285, с. 182]. 

Символічний маніфест С. Караванського насичено пафосом боротьби, 

це справді пісенний грім, а в поетичних рядках перекладу В. Стуса мужність 

тиха, це квітка-ломикамень, що покликана імперію розвалити. В оригіналі 

звучать слова Р. Кіплінга як настанова людини, що прожила життя і знає усі 

його підводні камені: If you can wait and not be tired by waiting, // Or being 

lied about, don’t deal in lies [445]. Антитезу нанизано на антитезу, лексика 

цілком нейтральна, і до тверезої зваженості поведінки Р. Кіплінг прагне 

навернути й читача. Своєрідна філософія: античний стоїцизм у поєднанні з 

кращими християнськими чеснотами. Від холодного споглядання не 

залишається і сліду у перекладі С. Караванського: чекання наповнюється 

змістом (Коли ти свято бережеш надії), неправда – то вже «брехня», рупор 

правлячої радянської верхівки з її облудною пропагандою, і як за сотні й 

тисячі років до того, залишається воювати кривду: без слів брехні на бій з 

брехнею йдеш. Антитезу посилено звукописом: губні [б] ніби барабани, що 
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грізним рокотом закликають стати на прю, в тих дзвінких приголосних [б] 

чуємо крокування сотень воїнів, від поступу яких здригається земля… [420, 

c. 19 ] 

В. Стус змальовує в перекладі скоріше внутрішнє протистояння, ґарт 

воїна духу: Коли ти бережеш залізний спокій, // … коли наперекір хулі 

жорстокій, // між невірів ти віриш сам собі (збережено правопис В. Стуса 

– І. К.) [285, c. 179-180]. І в такому терпінні, у зневажанні натовпу, є свій 

сенс, бо ж не тільки море виснажує скелі, а й навпаки (згадаймо «Оду до 

Левконої» Горація: … пористими виступами скель виснажує море 

Тиренське). 

С. Караванський підкреслює, що боротьба потребує готовності 

жертвувати собою: Коли ти можеш весь свій хист і волю // Принести в 

жертву справі без вагань, вінець таких зусиль – народження велетня духу, 

якому під силу скинути ярмо тоталітарного режиму: Тоді за всіх ти станеш, 

сину, дужчий, // І я тебе людиною назву [420, c. 19]. В. Стус залишає в 

перекладі життєвий, приземлений зміст оригінальних рядків If you can make 

one heap of all your winnings // And risk it on one turn of pitch-and-toss, в його 

перекладі бачимо час затишшя, привалу, коли можна і випробовувати 

милість фортуни в азартній грі: Коли ти можеш всі свої надбання // 

поставити на кін, аби за мить // проциндрити без жалю й дорікання 

[445; 285, c. 179-180]. Може, тому й наприкінці перекладеної поезії В. Стус 

знову наближається до горацієвських мотивів: чи не суголосне Carpe diem 

стусівському Коли ти знаєш ціну щохвилини // коли від неї геть усе 

береш? Тоді, й тільки тоді, ти будеш просто людиною, і – сином єдиним: 

тоді я певен : ти єси людина // і землю всю своєю назовеш [285, c. 179-180].  

Переклади С. Караванського дбайливо збирано і включено до розділів 

книг «Сутичка з тайфуном» (1980) та «Моє ремесло» (1981). В цих збірках 

стратегічне розташування перекладів поряд з оригінальними поезіями є 

характерним способом акцентувати пафос антиколоніальної боротьби. 

Наприклад, в збірці «Моє ремесло» читаємо: Заметушилась дика зграя // 
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Продажних деспотових слуг: // – Невже свавілля вже немає // Ані 

насильства, ні наруг?  (вірш «Смерть тирана» 1954 рік, мається на увазі 

смерть Й. Сталіна) [416, с. 59] – і через декілька сторінок в тому ж розділі 

натрапляємо на такі рядки: … примхи владаря // прадавній скульптор добре 

розумів, // Сміявся з них, відбивши в правді рис (з перекладу поезії 

«Озимандис» П. Б.Шеллі) [416, с. 76]. Таке розміщення дозволяє віднести 

поетико-перекладацький цикл С. Караванського до маскарадної 

літературної критики (термін О. Юрчук). Відбувається і діалог авторів з 

тлумачем: через а) переклади «Шільйонського сонета» і «Самотності генія» 

Дж. Байрона і поезії «До портрета Байрона» й «До Байрона», б) переклад 

«Молитви» О. Солженіцина та вірш «Солженіцину» [420, c. 16-18, 64, 80, 

174]. 

Паралельне графічне розміщення перекладу й полемічної поезії – поряд 

на книжковому розвороті – є характерним прикладом впорядкованої 

амбівалентності антиколоніальної критики в дискурсі С. Караванського й 

створює ефект сценічного діалогу, аудитивно-візуальної єдності вражень. 

Відбувається поетапне втілення діалогічності за схемою «переклад – 

поезія – дійство». 

Водночас, не забуваймо, що текст перекладу (за О. Ребрієм) володіє 

унікальною творчою специфікою як перестворений (вторинний) творчий 

продукт симбіоз образу автора й образу перекладача, ось чому подібне 

паралельне графічне розміщення є також і способом реалізації маскарадної 

літературної критики в дискурсі С. Караванського. Наприклад, в уривку з 

«Макбета» В. Шекспіра С. Караванським закодовано риси колоніальної 

дійсності в тоталітарній імперії СССР: Життя це привид, це артистів гра, 

// Які, сказавши і зігравши роль, // Йдуть геть зі сцени; це безумця річ, // 

Який белькоче, казиться й кричить // І все без змісту [416, c. 74]. 

Прагнучи полегшити читачеві процес розгадування коду, С. Караванський у 

поряд розміщеному «Сонеті» полемізує з В. Шекспіром в рамках 

національної філософської традиції кордоцентризму: Не згоден я з тобою, о, 
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Шекспір! // Не все пусте і марне у житті : // В людських серцях живе 

кривавий звір, // Проте і там є винятки святі [416, с. 75]. 

Багатоголосся авторів у перекладацькому циклі С. Караванського 

розгортається двовекторно, у вигляді бінарної опозиції, де протиставлено 

пафос протирадянського супротиву й філософську чи інтимну лірики чи їхню 

комбінацію: наприклад, у перекладах з В. Шекспіра (66 сонет – «Мадриґал» 

[415, c. 69; 416, c. 143] ), Р. Бернза («Всі люди – люди» –  «Між гір моє серце» 

[416, c. 22; 415, c. 86]), Дж. Байрона («Шільйонський сонет» – «Спогад» [420, 

c. 16; 416, c. 145]), П. Шеллі («Озимандис» – «Філософія кохання», 

«Добраніч» [416, c. 76, 115, 142]), Ч. Маккея («Ти жив, не знавши ворогів» – 

«Для кого всі пісні свої…» [420, c. 175; 416, c. 136]). Подібна двовекторність 

у світлі постколоніальних студій ілюструє моделі взаємодії чоловічого і 

жіночого в українській літературі колоніального періоду, наявність яких 

постулює дослідниця О. Юрчук. Отже, в ті часи, коли ціла держава 

перебувала під старшобратським наглядом, перекладач С. Караванський, 

далекий від чужої тіні (метафора А. Содомори [276]), вільно грає смислами, і 

розміщення його поезій стає маркером прихованих смислів.  

 

           3.5. Комунікативний аспект діалогічності 

М. Новикова, аналізуючи перекладацький цикл Г. Кочура, зазначає, що 

так звані ««шухлядні» публікації рідко стають циклами» [210, с. 154]. Що 

вже казати про поетичні переклади С. Караванського: їх у вигляді зшитків 

обережно розміщені у шпаринах між дошками стін або нар, потім, коли 

тюремники стали більш кмітливими, поетичні тексти виколювано голкою на 

прозорій обгортці коробок з-під сірників. Так і вдалося вивезти ці майстерно 

виконані рядки за океан.  

Діалогічність текстів у перекладацькому циклі С. Караванського 

утворює внутрішньо цілісну змістовну єдність, «не безладне багатоголосся, а 

діалог», як наголошує М. Новикова [210, с. 154]. Це система, в якій рух до 
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діалогічності починається від пошуку автентично-народних мовних форм в 

«Словнику рим української мови» [419]. Коли С. Караванський зчеплює 

поезії в діалозі, семантичні зв’язки текстової тканини поезій поступово 

ущільнюються. Відбувається експресивний зсув. Експресивність у 

перекладацькому циклі С. Караванського реалізовано шляхом інтенсифікації 

виразності мовного знака, і поетеми обростають додатковими семантичними 

відтінками. У поетичному перекладацькому циклі С. Караванського 

спостерігаємо експресивні зсуви в наступних типах лексичного значення (за 

класифікацією Л. Коломієць [125, с. 194–195]): експресивному, 

пропозиціональному, пресупозитивному та евокативному.  

Розглядаючи зсув в експресивному значенні лексем, помічаємо, що 

питомою ознакою перекладів, виконаних С. Караванським, є заміна 

нейтральних словникових еквівалентів експресивно насиченими 

формами, що створює додаткову емфазу й тим самим посилює експресивну 

модальність перекладених поезій. Розгляньмо приклади.  

У програмовій поезії «If» Р. Кіплінга автор оспівує рішучість та 

сміливість зіграти ва-банк: If you can make one heap of all your winnings // 

And risk it on one turn of pitch-and-toss [445]. В. Стус гранично наближає 

свого читача до ситуації ризику, коли на кін поставлено життя: Коли ти 

можеш всі свої надбання // поставити на кін, аби за мить // проциндрити 

без жалю й дорікання [285, c. 179-180]. С. Караванський же акцентує 

волюнтативну модальність, граючи контекстуальними парними синонімами 

хист і воля на тлі гіперболізації весь свій та пересотворюючи гру як 

жертовну боротьбу, яка є справою усього життя: Коли ти можеш весь свій 

хист і волю // Принести в жертву справі без вагань [420, c. 19].  

У перекладацькому циклі С. Караванського чільне місце займають 

переклади з Р. Бернза, зокрема, улюблена багатьма поколіннями поезія My 

Heart’s In The Highlands [цит. за: 242, с. 238], яку поет у серпні 1793 року 

написав для віршової колекції Джорджа Томпсона. Експресивний зсув 

починається з першої ж строфи: бернзове уточнення wherever I go (куди б я 



181 
 
не пішов) значно поступається емфатичній силі відокремленого речення хай 

де буду я!, в якому частка хай – у сполученні з дієсловом першої особи 

однини майбутнього часу буду та посилена прислівником де – одночасно 

актуалізує подвійну модальність: прагнення чогось і готовності до 

припущення (тут і далі переклади наведено за джерелом [415, c. 86]). 

Р. Бернз називає рідні місця The birth place of Valour, the country of 

Worth. Українською Valour перекладається як «доблесть, героїзм, мужність», 

і це дуже містка характеристика землі, що зростила шотландських горців і 

завжди була осередком непокори й супротиву Британській Короні. Лексема 

Worth має наступні словникові відповідники: «достоїнство, цінність». 

С. Караванський з усіх можливих варіантів перекладу обирає такі: Вітчизно 

звитяги, країно снаги! У такий спосіб він значно підвищує героїчний пафос 

тексту (СУМ [400] відносить «звитягу» до урочистої лексики). Лексема 

«снага» вживається на позначення «внутрішньої енергії, життєздатності», а 

також «творчої енергії, запалу, завзяття». Тобто від поважного достоїнства 

шотландських горців, які знають собі ціну, перекладач переходить до живого 

горіння заповзятих сердець.  

Наступний тип зсуву стосується пропозиціонального значення лексем. 

В тому ж таки прощанні з рідною землею (поезія My Heart’s In The Highlands) 

Р. Бернз докладно описує високогір’я: the mountains high covered with snow – 

це надзвичайно потужний зоровий образ, в якому вертикаль (the mountains 

high) перетинається з горизонталлю (сніг лежить, вкриває, усипає тощо). 

Водночас це статичний образ, адже сніг вже вкрив гори, які здіймають свої 

непохитні вершини до неба, холодні та незворушні, як клани горців, що їх 

населяють. С. Караванський цей образ модифікує. «Гори» перетворюються 

на «верхи». Лексема «верх» є продуктивною у словотворенні: нам відомі 

«верховінь», «верховіття», «вершник», «верхи» (на коні) тощо. «Верхи» з 

курсу історії – це синонім, метонімія на позначення «представників верхівки 

влади». Лексема «верхи» у С. Караванського герменевтично непрозора, 
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вона створює певну відстань між читачем і змістом тексту. Прикметно й те, 

що hills у другій строфі перекладач подає як «горби» [415, c. 86].  

У перекладі поезії П. Б. Шеллі «До братів-британців» вислів the rich 

robes (багате плаття, одіж) перекладач відтворює як «ризи» [420, c. 172], хоча 

традиційно ця лексема використовується на позначення церковного одягу. 

Герметичність значення в цьому випадку є прикладом практичної реалізації 

методу мовної археології С. Караванського, що сприяє оновленню, але й 

водночас очудненню (за Л. Коломієць) поетичної мови йього перекладів. 

Наступний тип зсуву пов'язаний з пресупозитивним значенням 

лексем, зокрема з їх сполучуваністю. Мовотворчість С. Караванського 

стосується в цьому випадку не тільки словосполучень, а й словотворення: 

майстерно відтворюючи образність My Heart’s In The Highlands, перекладач 

замість covered with snow (вкритий снігом, засніжений) в перекладі уводить 

прикметник «білосивий», утворений складанням основ. В ролі 

метафоричного епітета цей прикметник актуалізує у носіїв української мови 

одразу два зорових образи: «білий», як біліє поле у сніжному завої 

(пригадаймо поезію І. Франка), але водночас і як лермонтовське вітрило, яке 

наразі вирізняється, майорить на горизонті, а не набирає кольору снігу 

(біліє – дієслово, що вказує на поступову зміну кольору). «Білосивий» – це і 

про шевченківський Кавказ, де за горами гори, хмарами повиті.  

Вміння вживати один і той самий образ з різним аксіологічним 

модусом вважаємо однією з питомих ознак творчого методу 

С. Караванського. Протилежна оцінна семантика метафор прочитується у 

таких прикладах: рій суперниць-бур… над ним гуде (з уривку «Чайлд 

Гарольда» Дж. Байрона [420, c. 17]) та ніжних співанок рої (з Ч. Маккея 

[416, c. 136]). 

Зсув, що стосується евокативного значення слів, пов'язаний з 

уживанням застарілих слів: у ТП пісні «До братів-британців» П. Б. Шеллі 

вжито застарілі лексеми «єдваб», «йно» (у значенні «тільки»), які відносимо 

до старослов’янизмів [420, c. 172-173]. У перекладі «Філософії кохання» 
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П. Б. Шеллі вжито лексичну одиницю «ок’ян». Така форма скорочення є 

прикметною ознакою фольклорної традиції в перекладацькому циклі 

С. Караванського [416, c. 142]. 

Комунікативний аспект діалогічності перекладацького циклу 

С. Караванського найяскравіше оприявлює себе в експресивних зсувах у 

перекладі програмової поезії Р. Бернза – A Man’s A Man For A’ That [цит. за: 

242, с. 230]. Зсув в експресивному значенні слів має найбільше значення, 

оскільки виникає при відтворенні в процессі перекладу естетичної домінанти 

вірша – гіперболи For A’ That. Розмовно-просторічне For A’ That в дусі 

народно-пісенної традиції повторюється у сильній позиції ліричного твору 

(назві, останніх рядках строф) й тим самим складає канву ритміко-

мелодійного малюнку вірша. 

Імітуючи своєрідний поетичний почерк шотландського барда, 

С. Караванський потрійно актуалізує підвищену модальність супротиву, 

згущення якої спостерігаємо: а) у множині іменника люди; б) у дзеркальному 

характері синтаксичної структури, оскільки лексему люди одночасно вжито в 

якості підмета і додатка (Всі люди – люди); в) у синтаксичному паралелізмі; 

г) в особливому синтаксичному малюнку строф, де частка «хай» вживається 

в відокремленому еліптичному окличному реченні: Всі люди – люди, хай 

там що!; Ми ж раді злидням, хай там що! //; Хай там що, ми – ніщо! //; 

Не розкіш красить білий світ, // А честь людська, нехай там що! [416, c. 

22] 

Перекладацьке рішення С. Караванського на користь живомовного Хай 

там що вивершує герменевтичне коло прочитань A Man’s A Man For A’ That 

Р. Бернза: від давнього перекладу з-під пера І. Франка, де For A’ That 

відтворено як будь-що-будь (модальність супротиву знижено) [432, c. 554], 

через переспів П. Грабовського з його вільним перекладом For A’ That як 

найперша річ (гіперболу збережено, але експресивна модальність супротиву 

не прочитується) [цит. за: 242, с. 232], до осучасненої неокласичної традиції з 

її семантичною прозорістю в перекладах В. Мисика (брався за A Man’s A 



184 
 
Man For A’ That двічі, тому маємо два варіанта для For A’ That – нівроку й 

хоч там як – модальність супротиву не актуалізовано) [цит. за: 242, с. 233; 

427, c. 376] й М. Лукаша (For A’ That – Нічого, нічого – переклад насичено 

тонкою іронією) [ 425, c. 177-178] й аж до герметичності значення, що 

спонукає цільового читача зануритись у світ, що за словом – у версії з-під 

пера Д. Павличка [цит. за: 242, с. 237] (For A’ That – Заради сього й того – 

замість тонкої іронії Лукашевого перекладу – сарказм). 

Переходячи до аналізу ключової образності поезії A Man’s A Man For 

A’ That, вирізняємо два супротилежні образи – Бідності й Глупства в 

розкошах. При їх розкритті в перекладі через відтворення низки мікрообразів 

спостерігаємо зсув й у евокативному значенні: мікрообраз Бідаря втілено 

через Hodding grey (тобто ганчір’я) перекладач С. Караванський доместикує 

й тим самим створює ефект подвійної актуалізації асоціативно-

конотативної реалії «в свиті»: вжитий у прямій номінації, лексема позначає 

бідну людину, причому зоровою ознакою бідності є надіта сіра одежина з 

грубої тканини, певного покрою. Так само «в свиті» є фразеологізмом, який 

позначає «бідність» в усіх її проявах, а не тільки щодо зовнішніх показників 

одягу. Натомість пихатий лорд отримує вустами перекладача презирливу 

характеристику: a coof (шотландизм, який в англійській мові має відповідник 

an idiot) перетворюється на гіперболізоване розмовне «він дурень з дурнів», 

посилене просторічним «казна-що».  

В інших версіях A Man’s A Man For A’ That наступним чином вирішено 

проблему передачі аксіологічно протилежних модусів Бідності / Глупства в 

розкошах: Hodding grey / a coof – проста одіж / дурень (І. Франко); в латках 

/ кеп (П. Грабовський); голі всі / йолоп та сіряк / йолоп (В. Мисик); 

Вдягаємось убого / Дурний, як пень (М. Лукаш); бідаки / Який не варт нічого 

(Д. Павличко). Граничний темпоральний та соціально-діалектний зсув 

спостерігаємо в переспіві П. Грабовського (кеп), трохи менший – у регістрі – 

добачаємо в перекладі В. Мисика (йолоп, сіряк), М. Лукаш переклад 

максимально доместикує, уводячи фразеологізм (дурний, як пень), 
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Д. Павличко вдається до смислового розвитку й у його версії ми зсуву в 

евокативному значенні не спостерігаємо. 

Зсув у пресупозитивному значенні лексем підсилює контрастність 

зазначених образів: Чесний, хоч і в свиті він. Цей зсув також покликаний 

створити ефект довіри до бідних людей, які чесною працею заробляють на 

хліб. Такий зсув відсутній у версіях інших перекладачів, головно – через 

розтягнутість мікрообразу на рядок, а той й на два: А чесний муж є сам свій 

цар (І. Франко); Хто чесний – будь бідар (П. Грабовський); Людина чесна й у 

нужді // панує скрізь – нівроку та Людина чесна – і в нужді // король понад 

людьми (В. Мисик); А чесним бути в бідноті – // Найвище від усього 

(М. Лукаш); Людина – то навкір всьому – // Понад усе людина (Д. Павличко). 

Зсув у пресупозитивному значенні в перекладі С. Караванського вирішує 

проблему еквілінеарності та ілюструє впровадження тлумачем власних 

перекладацьких принципів милозвучності та взаємопритертості слів у 

мовному потоці. 

Зсув у пропозиціональному значенні є логічним вивершенням 

експресивного зсуву: від модальності супротиву, яку С. Караванський 

актуалізує, відтворюючи естетичну домінанту поезії, перекладач переходить 

до відтворення образів Розуму й Чеснот (відповідно, Sense та Worth у 

Р. Бернза). Вірний принципу обирати лаконічні мовні форми, 

С. Караванський компресує образи на основі смислового розвитку й уводить 

«спільний знаменник» – образ Правди. В його інтерпретації образ є 

герметичним, непрозорим, через алюзивний характер його розкриття: Той 

час, коли царем Землі // Буде правда й більш ніщо. 

Додатково образ ускладнено тим, що біблійну алюзію граматично 

вибудовано на іменнику чоловічого роду (цар), натомість іменник правда – 

жіночого роду. Таким чином, зсув у пропозиціональному значенні 

спричинено зсувом у пресупозитивному значенні (іменник жіночого роду 

сполучається з іменником чоловічого роду).  
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Назагал, переклад A Man’s A Man For A’ That є щедрим джерелом 

живої мови в перекладацькому циклі С. Караванського. Ось у перекладі 

вірша Р. Бернза «Всі люди – люди, хай там що!» С. Караванський будить до 

дій: «Маєш, друже, власний глузд? // Смійся з лорда, хай там що!»І робить 

це він, як бачимо, безпосередньо, формулами стихії розмовно-побутової 

мови, ще й риторичним запитанням та наказовим способом, що їх немає в 

оригіналі, де розмовний стиль поєднано з літературно-книжним: «The man o’ 

independent mind, // He looks an’ laughs at a’ that».  

Це поєднання знаходимо у І. Франка, чий варіант, отже, стилістично і 

логічно точніший, але через те й менш апелятивний: «Свобідний ум глядить 

на се // І посміхається, будь-що-будь». У давньому вільному перекладі 

П. Грабовського це місце взагалі опущено, а в сучасному варіанті 

Д. Павличка переосмислено властивим поетові легковимовним і лаконічним 

лексиконом: «Як гляне мудрий чоловік, То насміється з нього». 

У В. Мисика, який переклав з Р. Бернза найбільше, і то в пізнішій 

остаточній редакції перекладу очевидне спрощення через недооцінку 

лексеми mind: «Лиш посміхається на те, // хто незалежний сам». І навіть 

М. Лукаш, який ставив у перекладі перед собою фактично те саме 

стратегічне завдання, що й С. Караванський, а цей твір тлумачив у ще більш 

розмовному ключі, тут думку шотланського барда спростив: «Бо хто 

розумний чоловік, – Сміється з того всього». 

Отже, дискурс С. Караванського засадничо інтертекстуальний і 

діалогічний, що додає йому сили, розширючи коло його учасників і 

перетворюючи діалог на полілог. 

 

3.6. Перекладацький експеримент  

Запровадження діалогічного підходу в нашій роботі спонукає нас 

звернутися до інструментарію дослідних методик перекладознавстві, глибоке 

вивчення та практичну верифікацію яких виконано О. Ребрієм [249]. Метою 
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проведеного та представленого в цій роботі інтроспективного експерименту є 

висвітлення діалогічності перекладацької творчості С. Караванського, 

зокрема, її  мовного, культурно-історичного та комунікативного аспектів. 

Сутність експерименту полягає в озвученні самим перекладачем 

С. Караванським секретів його перекладацької діяльності безпосередньо в 

процесі виконання перекладу. Таким чином екстеріоризується внутрішнє 

мовлення перекладача, о-мовлюються його стратегії щодо вирішення завдань 

лінгвальної природи. 

Опис проведеного експерименту. 

Мета експерименту, що полягає у висвітленні діалогічності творчого 

методу С. Караванського, визначила його структуру та основні стадії. 

Матеріал експерименту. Ми вирішили підібрати для експерименту 

автентичні тексти, які займали би  центральне місце в дискурсі 

С. Караванського і водночас були б каналом зв’язку нашої літературної 

системи та світового літературного канону [172; 177; 372]. Таким автором є 

В. Шекспір. Вибрати три сонети з сонетарію В. Шекспіра [451] 

С. Караванський доручив авторові цього дослідження. Обрано 58, 74, 144 

сонети [451, с. 1114, 1116, 1126]. Оригінали наводимо у Додатку Б.  

Контрольними елементами обраних першотворів є прикінцеві 

афористичні двовірші сонетів, які можна віднести до цитатно-афористичного 

фонду, або так званих ептонімів В. Шекспіра [89; 90]. Ми намагалися 

з’ясувати, як відбуватиметься відтворення смислового навантаження рими 

(мовний рівень діалогічності творчого методу С. Караванського), які 

інтертекстуальні зв’язки вибудовано перекладачем (культурно-історичний 

рівень діалогічності) та чи відбудеться при перекладі експресивний зсув 

(комунікативний рівень діалогічності). 

Структура експерименту. Експеримент проведено поетапно: на 

першому етапі відібрано сонети 58, 74 та 144 з сонетарію В. Шекспіра і їхні 

тексти надіслано електронною поштою С. Караванському. Другий етап 

включав послідовний опис С. Караванським розв’язання ним завдань 
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(подолання труднощів) мовної природи. Перекладачем також описано 

інструментарій та представлено проміжні варіанти перекладу сонетів. На 

третьому етапі С. Караванським було запропоновано остаточний варіант 

тлумачення сонетів 144, 58 та 74 українською мовою.  

Опис ходу експерименту.  

Перекладач надсилає опис своїх дій: (тут і далі – цитація інтернет-

листів С. Караванського, чий правопис збережено – І. К.): «Першим ділом, я 

записую модель римування сонета: абаб // абаб // абаб // аа //. 

Після цього перекладаю перший рядок вірша. Назбирав чотири 

варіянти: Я чую бій двох духів у собі / В мене два духи б’ються день і ніч / Два 

духи б’ються у душі моїй / Живе два генії в душі моїй. Інтуїтивно дальший 

переклад починаю з 4-го варіанту: Живе два генії в душі моїй; // Один – дух 

світла, правди і добра // І другий – всіх нещасть і бід носій, //  

Тепер звертаюсь до словника рим. У словнику рим в колонці рим з 

кінцівкою РА вибираю слово ребра: Живе два генії в душі моїй; // Один – дух 

світла, правди і добра // І другий – всіх нещасть і бід носій, //  

………………………………..ребра. // 

Тепер треба заповнити рядок. Після кількох спроб приходжу до такого 

тексту: що ніби втік Адамові з ребра.: Живе два генії в душі моїй; // Один – 

дух світла, правди і добра // І другий – всіх нещасть і бід носій, // Що ніби 

втік Адамові з ребра. // Перша строфа готова.  

Починаю другу: Цей другий першого штовха на гріх // І кличе з 

чистоти в содомський бруд… // Із страхом Божим я дивлюсь на їх: // 

Підійшла черга до словника рим. У словнику рим в колонці з кінцівкою 

УД добираю слово блуд і з цією римою дописую текст: що візьме гору – 

праведність чи блуд?: Цей другий першого штовха на гріх // І кличе з 

чистоти в содомський бруд… // Із страхом Божим я дивлюсь на їх: // Що 

візьме гору – праведність чи блуд?Друга строфа готова. 

Переходжу до третьої. З кількох варіянтів добираю один: Мій страх, о, 

небо, не даремний, ні! // З цих двох моє ж і зліплено єство… // Хай піде 
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перший в рабство сатані – // У словнику рим в колонці слів з кінцівкою ВО 

добираю слово торжество і компоную текст: мене причмелить дідька 

торжество: Мій страх, о, небо, не даремний, ні! // З цих двох моє ж і 

зліплено єство… // Хай піде перший в рабство сатані – // Мене причмелить 

дідька торжество. // Третя строфа готова. 

Мораль укладається після кількох варіянтів легко: Тому мене й 

колотить думка-бридь – // Ануж дух світла в пекло полетить. // 

Я робив цей переклад для технічної мети, щоб відтворити мій процес 

перекладання. Щождо змісту, то його передати цілком нашою мовою годі. 

Шекспір ужив у сонеті на 140 складів 87 односкладових слів. Таку 

компактність дозволяє англійська мова. Я вжив 30. Той варіант, що Ви 

дістали – це перший начерк перекладу – заримований кістяк для дальшого 

удосконалення. У ньому є кілька «відсебенних» рядків, які не належать 

тексту Шекспіра, і зменшують точність перекладу. Це рядки 7-й, 8-й, 9-й, 10-

й, 11-й, 12-й. пахнуть плагіятом рядки 13-й та 14-й. Отже їх треба 

переробити. Переробляю: Живе два генії в душі моїй: // Один – дух світла, 

радости, добра, // І другий – геній зла: нещасть носій, // Що ніби втік 

Адамові з ребра. // Цей другий першого збива на гріх, // І кличе з чистоти в 

содомський бруд, // Щоб дідько став царем всіх дій моїх (діянь моїх) // І 

чесний побут мій паскудив блуд. (І в чесний побут мій закрався блуд) // Чи 

буде так, як хоче сатана, // І геній зла окрутить молодця?// Я ні бум-бум у 

хистах віщуна… (Я не знавець у хистах віщуна…Якби ж я мав кебету 

віщуна… Я ж ні бум-бум в кебеті віщуна…) // І сумніви не матимуть кінця. 

(То (І) сумнівам не бачити кінця… А так не знайдуть сумніви кінця) // Тому, 

я й потерпаю кожну мить: (Живу і потерпаю кожну мить: … Живу і 

потерпаю у страху )// Чи став дух світла дідькові служить? (Чи вже дух 

світла в дідька за слугу?) // У цьому варіянті відбито мою переробку, як я 

підшукував із словником рим кращі варіянти рядків. 

Далі наводжу остаточний варіант: Живе два генії в душі моїй: // Один – 

дух світла, радости, добра, // І другий – геній зла: нещасть носій, // Що ніби 
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втік Адамові з ребра. // Цей другий першого збива на гріх, // І кличе з 

чистоти в содомський бруд, // Щоб дідько став царем діянь моїх // І в чесний 

побут мій запхався блуд.// Чи буде так, як хоче сатана, // І геній зла 

окрутить молодця? // Якби ж я мав кебету віщуна… // А так – не бачить 

сумнівам кінця. // Живу і потерпаю у страху: // Чи вже дух світла в дідька 

за слугу? // Цей ніби остаточний варіянт можна удосконалювать далі, але для 

нашої мети – розкрити процес мого перекладання – цього досить. 

Остаточний варіант сонета 144 подаємо у додатку В. 

На цьому лист С. Караванського закінчується. Після того, як він 

детально висвітлює процес перекладу 144 сонета В. Шекспіра, переклади 58 

та 74 сонетів надсилає в іншому листі у вже готовому варіанті, пояснюючи, 

що схему перекладання використано ту ж саму, але оскільки лексикографія 

забирає в нього дуже багато часу, на детальний опис праці над перекладами 

58 та 74 сонетів годин не вистачає. Ці тексти перекладів подаємо у Додатку 

В. 

Аналіз отриманих даних. Якщо умовно поділити сонетарій Шекспіра 

на «юнаковий» та «жіночий» цикли, то сонети 58 та 74 відносяться до 

«юнакового» циклу, а 144 до «жіночого». Подальша класифікація свідчить, 

що 74 сонет належить до групи сонетів-заповітів (71 – 74, 107 [24, с. 164]). 

Сонет 144 відноситься до групи «сонетів любовного трикутника» [24, с. 106–

107]. 

В образі Білявого Юнака Шекспір змалював «світло-чесну-гарну 

любов», натомість в образі Чорнявої Жінки любов предстає у своїй «темній» 

та «негарній» подобі, причому створена поетом антиномія існує «не стільки в 

реальному житті, скільки в його мисленні, в його поетичній – творчій – 

уяві» [24, с. 108, 114]. В 58 сонеті поет віддає на розсуд своєму внутрішньому 

я (self), своїй творчій уяві (Білявому Юнакові) та читачеві пошук відповіді на 

питання, що є Добром і Злом. А поки відповіді немає, поет чекає, і це чекання 

– справжнє пекло (I am to wait, though waiting so be hell). В сонеті 74 

Шекспір запевняє свого читача, що дух, сонцесяйна частина його єства, той 
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самий Білявий Юнак (sun – son), житиме довіку в сув’язі поетичних рядків, а 

темні бажання плоті підуть у землю, як оброк всесильному Часові. У 144 

сонеті сумніви поета оживають знову й ятрять йому душу: чи переможе 

світла любов, чи розсіє темряву життєдайне полум’я його творчості? 

Відповідь на поставлені питання Шекспір дає філо-лого-софською (термін 

М. Габлевич [24, с. 69]) мовою, і цей локальний  (мовний, locus – за 

визначенням М. Габлевич) контекст сонетів – єдине, чим оперував 

перекладач С. Караванський, з огляду на прагнення під час нашого 

експерименту повторити свою ізольованість від будь-яких літературознавчих 

довідкових джерел, як це було в сталінських таборах, де С. Караванський 

вперше перекладав сонетарій.  

Перше, що впадає в око у звіті про виконання експерименту, 

надісланому С. Караванським, це порядок опрацювання першотворів. 

Герменевтичний діалог,  або міжсуб’єктну інтерпретацію (термін О. Радчук 

[242]), перекладач розпочинає з останнього, 144, і так покладає певне 

смислове навантаження на порядок розташування сонетів: у 144 сонеті 

озвучує вічну дилему творчих особистостей: чи переможе творчість морок 

небуття, чи зростатимуть його поезії, як гораціїв пам’ятник, торкаючись 

зеленим чолом неба? На дев’яностоп’ятому році життя, яке і зараз вщент 

сповнене творчих зусиль, для перекладача тема сонета багато важить: Чи 

буде так, як хоче сатана, // І геній зла окрутить молодця?// Якби ж я мав 

кебету віщуна!?..… // А так, – не буде сумнівам кінця. 58 сонет 

С. Караванський залишає в центральній позиції, ніби даючи собі й читачеві 

час на розважливі міркування: Я й далі твій: чекаю з милих губ, // Як скаже 

“жду” господар мій і пан. // Я буду там, де скажеш, буду вчас, // Без 

нарікань і слідств, бо суд – це ти. Залишаючи 74 сонет наприкінець, 

С. Караванський знаходить відповідь на поставлене дражливе запитання:  

Коли я вмру – це не біда, що аж: // Це – свято хробакам і більш ніщо; // 

Убивця ж мій – цей ниций персонаж – // Не варт і згадки, хто він є і що. // 

А важить те, що тіло ма в собі – // Це – дух мій, і належить він тобі.  
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Чимала роль у смисловому навантаженні сонетів належить римі. Її 

перекладач суворо дотримується, чоловіча в оригіналі, вона залишається 

такою і в перекладах сонетних замків: думка-бридь – полетить; мить – 

служить; у страху – за слугу; Гей-гу – за слугу (сонет 144); твоїх – гірких 

(сонет 58); в собі – тобі (сонет 74) і є тонким смисловим нашаруванням: все, 

що бридке, потворне, належить темряві. І чи не в морок пекла полетів з 

висоти світлих небес той, хто протиставив себе Всевишньому? Наше земне 

життя становить лиш коротку мить, і коли ми вже покликані служить 

(світлу чи темряві, за власним вибором), то не забуваймо, що даний нам від 

народження янгол-охоронець, наша совість, а у часи В. Шекспіра «внутрішнє 

око» (self), може перебувати у тривозі, і навіть у страху за наші вчинки, бо 

надто вже легко (в сталінську епоху репресій за доносами – ще легше) 

людина переходить межу між добром і злом, не зростає у доброму чині, у 

слові божому, а проростає як бур’ян. Про це теж відомо і Шекспіру, і його 

перекладачеві: З прекрасної буває річ гидка: // Цвіт, що гниє, тхне гірш од 

будяка [416, с. 176]. Так застерігає Великий Бард вустами свого 

інтерпретатора у 94 сонеті. Те, що росте при дорозі, не може бути цукровим, 

воно гірке на смак, а оскільки Шекспір в сонетарії ототожнює себе і свого 

читача [24], то й гіркоту відчуватимуть обоє (твоїх – гірких (сонет 58); в 

собі – тобі (сонет 74)). 

Тонкі, як кільця молодого дерева, смислові шари вибудовано й за 

рахунок особливого звукопису прикінцевих афоризмів. На перший погляд, 

рима дуже проста, але ж і в сонетах Шекспіра за простотою вислову – думці 

тісно (на три прикінцеві афоризми в оригіналі – 49 односкладових лексем, в 

перекладених двовіршах у С. Караванського – 19, у Д. Паламарчука  і 

Д. Павличка порівну – 13 [436, c. 73, 88, 159; 437, c. 648, 655, 687]). 

Наприклад, з чималої лінійки синонімів для замикання 144 сонета перекладач 

обирає короткі, усічені форми: жду замість очікую, чекаю на, сподівають 

на; вістки замість звістки, новини, повідомлення; вже замість нарешті, 

наразі, тепер; дідько замість сатани, диявола, лукавого тощо. 
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Д. Паламарчук розтягує жду до чекаю, додаючи два склади [437, c. 687]; 

Д. Павличко вістку, якої ще треба дождати, переносить у смисловому 

розвиткові до сфери майбутнього: Я буду мати певність щодо цього [436, c. 

159]. Живомовність та образність йдуть в перекладі С. Караванського в парі: 

чуємо дідько (розм.) й одразу встають перед очима і рядки «Енеїди» 

І. Котляревського, і гоголівські «Вечорниці на хуторі під Діканькою», і 

оповідання Панаса Мирного, і такі яскраві персонажі «Чорної Ради» 

П. Куліша, – вшир і вглиб української літературної полісистеми провадять 

цільового читача ці образи, і водночас «вдягають в національну одежину» й 

англійця В. Шекспіра. В перекладі Д. Паламарчука про вибір людини між 

світлом і темрявою сказано книжною мовою, метонімічно – вжито лексеми 

праведник (книжн.), пекло (книжн.), ці форми подано на фоні синтаксичного 

паралелізму І я живу, й чекаю, що додатково розтягує рядок [437, c. 648]; 

натомість Д. Павличко знеособлює героя сонета: в перекладі з’являється 

якийсь ніби й не прив’язаний до мук душі поета добрий дух, антиподом якого 

виступає злий дух, причому перший згорить від другого [436, c. 73]. 

Незвичне управління дієслова згоріти/згоряти додатково насичує переклад 

абстрактними формами, робить його тон підвищеним, доволі філософським, 

далеким від повсякденних «що робити?» та «як краще вчинити?» пересічного 

читача сонетів. Тим самим Д. Павличко звужує читацьку аудиторію, на 

відміну від С. Караванського, творчий метод якого задіяно «для усіх, хто 

цікавиться поезією Шекспіра», як писав в одному з листів тлумач. 

Не менш живомовна форма ждаників твоїх, яку С. Караванський 

використав в перекладі сонета 58, розв’язує одразу дві проблеми: як зберегти 

місткість шекспірового рядка та як краще передати риму. В перекладі 

Д. Паламарчука чекання ніби подовжується на очах: Я ждатиму, хоч пекло 

в тім жданні; так само чинить і Д. Павличко, в перекладі якого чекання 

перетворюється на смислову рамку двовірша: Жду й не питаю, добре це чи 

ні, // Хоч добре знаю: пекло в тім жданні! Як бачимо, Д. Паламарчук і 

Д. Павличко майже однаково долають мовні труднощі [436, c. 73, 437, c. 648]. 
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С. Караванський же майстерно змальовує нелегкий час прийняття рішення 

кращим, світлим, творчо налаштованим «Я» поета, коли ждеш і не впевнений 

у результаті, але наперед поважаєш цю свободу вибору. Він використовує 

свій улюблений прийом вживання стягнених форм (на лексико-

граматичному рівні) та емфатичної інверсії та членування речення (на 

синтаксичному рівні): Забав цих в пеклі ждаників твоїх // Не клястиму, 

хоч там є щось гірких. Однак найяскравіший приклад творчого 

застосування живомовних форм на лексико-граматичному й синтаксичному 

рівнях знаходимо у перекладі двовірша 74 сонета. С. Караванський 

застосовує стягнену форму ма розмовного дієслова мати у теперішньому 

часі недоконаного виду, до того ж активно користується прийомом 

парцеляції: А важить те, що тіло ма в собі – // Це – дух мій, і належить 

він тобі. Д. Паламарчук порушує форму сонета 74, оскільки інакше 

перекладачеві не вдалося б зберегти римування, отож прикінцевий двовірш 

розтягнуто, порушено принцип еквілінеарності: Тобі ж одній залишиться в 

віках // Не черепок світильника, не прах, // А пломінь серця, що згоріло в 

ньому. Д. Павличко, вивершуючи 74 сонет афористичними рядками, трохи 

зловживає алітерацією на губний [п]: З тобою буде полум’я прекрасне, // 

Що, попіл покидаючи, не гасне. Можна піддавати сумніву образність цього 

двовірша, оскільки вогонь може ховатися під попелом, жевріти, а коли вже й 

покине кострище, то залишить по собі лише охололий порох. Чи годиться 

порівнювати дух поета, що живе в його віршах, з полум’ям? У поезії, 

текстову тканину якої літературний критик і перекладач І. Качуровський 

називає «пропагандистські онучі» – так, але у 74 сонеті це надто потужний 

зоровий і тактильний образ [436, c. 88; 437, c. 655].  

Звукопис перекладених С. Караванським сонетів являє собою 

майстерне переплетіння звуків (форми) і поетичних смислів. Асонанси на 

так звані темні голосні [и], [у] перегукуються з алітерацією на дзвінкі [ж], 

[з], [д], [в], [л], [г], глухий [х] в перекладі прикінцевого двовірша 114 сонета: 

Живу й лихої вістки жду: «Гей-гу! // Вже дух твій добрий в дідька за 
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слугу!», створюючи яскраву образність, побудовану на смислових 

контрастах, коли наочно уявляємо собі напругу, в якій перебуваємо, коли 

доводиться довго чекати, аж раптом вискакує поганська рожа (отой дідько, 

про якого йшлося С. Караванському в попередніх рядках 144 сонета) і ніби 

дражнить поета соковитими народними перегуками. В тому емоційному 

вигуку Гей-гу! перекладач розкриває експресію живої української мови, 

багатство смислових відтінків (Отакої! / Ось на тобі! / Стривай! Ну що, 

спіймав облизня?), яке знищували роками «мовознавці під зорями Кремля».  

У перекладі Д. Паламарчука світлі голосні [а], [о], [е] дещо 

позбавляють читача напруженного очікування, знімають емоційний накал, в 

перекладі менше алітерацій на голосні приголосні, засилля глухих [ч], [к], [п] 

притлумлює горіння того вогню, який намірівається залишити по собі 

ліричний герой сонета: І я живу, й чекаю кожну мить, // Що праведник до 

пекла полетить. Д. Павличко показує, що рішення ось-ось і буде прийнято, 

воно вже майже злітає з губ: Я буду мати певність…, каже поет вустами 

перекладача, але майже одразу рішучість згасає, полум’я ніби спалахує 

яскраво й ховається під жаром, губні приголосні поступаються місцем 

ньобним та шиплячим: … щодо цього, // Лише як добрий дух згорить від 

злого. Дзвінкі [д], [з] не поліпшують загального враження – рішучість зникла, 

на вогонь бризнули водою і він зашипів, згасаючи [436, c. 159; 437, c. 687]. 

Звукопис перекладів прикінцевих афоризмів 58 і 74 сонетів, який 

виконав С. Караванський, показує своєрідний перехід, що стається в душі 

ліричного героя: від нетерплячого, до болі, чекання, коли його то до світла 

навертає, то темна вдача бере гору, до останніх крапок, розставлених над «і»: 

тіло – це лише форма, яку час знищить, вона має значення не сама по собі, а 

лише як вмістилище світлого духа, який промовлятиме крізь віки 

(пригадаймо, як у Т. Шевченка, – «незлим, тихим словом»). Вдумливий 

читач, а В. Шекспір і писав для такого, побачить, як доходить вищої точки 

вогонь нетерпеливих бажань та пристрастей (алітерація на [з], [ ж], [ г]) в 58 

сонеті, як світлий розум бере гору над плинними забавами тіла: ось поет 
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набирає повітря в легені, робить крок і віддає себе: ненаголошене [о] – це і є 

те повітря, той дух, який всередині, і він тихо вивІльнюється, перетІкає з 

одного сосуда в інший, від душі до душі, від серця до серця в поетичній мові 

74 сонета.  

Д. Павличко ідею добра як антиномії зла редукує до побутового добре. 

В наголошеній позиції [0] – це своєрідний вихід: яку хочеш путь обирай на 

перехресті. І мабуть-таки, складним буде шлях ліричного героя, бо в 

прикінцевому двовірші 74 сонета, перекладеного Д. Паламарчуком, 

наголошене [0] використовується у дімінутивному суфіксі –ок, що й до 

фізичної смерті тіла перетворює його на уламки (черепок), і таке враження 

ще підсилюється, коли [0] втрачає наголос: все гарне знайшло свій кінець, 

згоріло в ньому [436, c. 88; 437, c. 655]. 

Культурно-історичний аспект діалогічності творчого методу 

С. Караванського виявляє себе в тонкому плетиві інтертекстуальних зв’язків, 

які перекладач вибудовує між перекладеними ним сонетами й українською 

літературною полісистемою. Рекурсивний інтертекстуальний зв'язок 

простежується між перекладами і текстами, що перебувають в центрі 

української літературної полісистеми, – «Кобзарем» Т. Шевченка і 

«Енеїдою» І. Котляревського. В процесі відтворення прикінцевих афоризмів 

144, 58 та 74 сонетів В. Шекспіра цільовою мовою перекладач 

С. Караванський проектує мовностилістичні ресурси «Кобзаря» та «Енеїди» 

на текстову тканину перекладів. У підрозділі 3.2 цієї дисертації було 

встановлено, що проектування мовностилістичних ресурсів «Кобзаря» 

відбувається на всю перекладацьку творчість С. Караванського, тож слід 

зазначити, що використання перекладачем мовностилістичного багатства 

«Енеїди» помітно розширює інтертекстуальний простір. Наведемо приклади 

такого проектування. У перекладах прикінцевих афоризмів 144 і 58 сонетів 

С. Караванський користає з розмовно-просторічних мовностилістичних 

ресурсів майданного бароко, на які так багата «Енеїда», щоб максимально 

наблизити цільового читача до евфуїстичної мови Шекспіра [22]. 



197 
 
С. Караванський звертається до третьої частини поеми І. Котляревського, в 

якій, за сюжетом, Еней, Оставивши своїх гуляти, / Пішов скрізь по полям 

шукати, / Щоб хто дорогу показав: / Куди до пекла мандровати, / Щоб 

розізнати, розпитати, / Бо в пекло стежки він не знав [423, с. 46]. СУМ 

наводить дві лексеми на позначення місця перебування грішників: ад з 

позначкою заст. та синонім пекло з позначкою міф. [400], причому обидва 

синоніми наведено з посиланням поему-травестію І. Котляревського. У 

«Практичному словнику синонімів української мови» С. Караванського 

лексема ад відсутня, натомість в гнізді Пекло наведено наступні синонімічні 

форми: Пекло – геєна (вогненна) – гегена – тартар – підсвіт – сили зла 

(темряви) – злі духи – (в душі) муки, страждання, тортури [417, с. 294]. 

Оскільки В. Шекспір майстерно грає словами, використовуючи улюблений 

прийом металепсису, то й hell поперемінно використовує то в значенні 

підсвіту, де караються душі пекельників, наприклад, To win me soon to hell 

[451, с. 1126], то для змалювання душевних тортурів: I am to wait, though 

waiting so be hell [451, с. 1114]. С. Караванський розширює виражальні 

можливості цільової мови й сполучає лексему пекло з авторським 

неологізмом жданики. Вирішуючи завдання лінгвальної природи в такий 

спосіб, одеський перекладач дотримується правил власної системи 

перекладання й намагається якомога більше знеабстрактити свій переклад: 

Забав цих в пеклі ждаників твоїх / Не клястиму, хоч є там щось гірких. 

Також С. Караванський вдало імпровізує, представляючи цільовому читачеві 

ще один авторський неологізм: від словосполучення московські бриденьки, 

на яке натрапляємо в тій же третій частині «Енеїди» І. Котляревського  (А які 

знали, то московських / Вигадовали бриденьок [423, с. 44]), перекладач йде 

далі шляхом словотворення й утворює за питомо українською схемою 

словоскладання прикладку думка-бридь. Майстерна  персоніфікація тут має 

фольклорно-пісенні корені, тим-то злиття обріїв очікування автора 

(Шекспіра), перекладача і українського читача відбувається органічно на 
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народній основі: Тому мене й колотить думка-бридь – // Ануж дух світла в 

пекло полетить. 

Прикметно, що в перекладах Д. Паламарчука й Д. Павличка ми не 

знаходимо такої строкатої мови майданного бароко, як у С. Караванського у 

прикінцевих афоризмах сонетів В. Шекспіра: за часів сталінсько-

хрущовського диктату живу українську мову намагалася викорінити офіційна 

цензура. Тим складніше завдання вирішували обидва радянські перекладачі, 

оскільки лексику з позначкою релігійне потрібно було вводити в текстову 

тканину дуже обережно, щоб не стати об’єктом різкої критики. 

Дотримуючись власної системи перекладання, в основі якої – раціоналізм, 

Д. Паламарчук йде шляхом конкретизації й відтворює the better angel як 

праведник, лексему hell тлумач перекладає відповідником пекло, натомість 

Д. Павличко диференціює значення й трохи розмиває семантичні межі 

перекладеної поезії: в перекладі з’являється добрий дух, а пекло відтворено 

метонімічно як злий дух. Втім, у чуттєвому сприйнятті сонетів В. Шекспіра 

легко впізнати власний творчий почерк Д. Павличка [436, c. 159; 437, c. 687].  

Аналізуючи переклади прикінцевих двовіршів 144, 58 та 74 сонетів 

В. Шекспіра пера С. Караванського, не можна не помітити, що  рекурсивний 

інтертекстуальний зв’язок встановлено на різних рівнях. Наприклад, у 

перекладі 58 сонета С. Караванський услід Т. Шевченку проектує на текстову 

тканину синтаксичні моделі інверсії, характерні для фольклорно-пісенного 

жанру. Так, у «Причинній» інвертовано підмет, за яким безпосередньо 

розміщено прямий додаток з означенням, а дієприслівниковий зворот та 

присудок утворюють рамкову конструкцію, яка є продуктивною 

синтаксичною моделлю в поетичній мові Кобзаря: Розбивши, вітер, чорні 

хмари, / Ліг біля моря одпочить [433, с. 16]; Як він, свої думи тії / І серце 

убоге / Заховавши, ходить собі, / Та молиться богу [433, с. 457]. У 

С. Караванського в перекладі 58 сонета читаємо: Забав цих в пеклі ждаників 

твоїх / Не клястиму, хоч є там щось гірких. У центрі синтаксичної моделі 
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тут розміщено додаток, розгорнуте означення забав цих та підрядне 

протиставлення замикають рамкову конструкцію.  

На лексичному рівні фольклорно-пісенну основу мови Т. Шевченка й 

перекладу прикінцевого двовірша 144 сонета складають вигуки. Шевченко 

вживає вигуки, зокрема, на позначення просторічної мови, характерної 1) для 

персонажів українських казок: русалки в «Причинній» виспівують: Ух! 

ух! / Соломяний дух, дух! [433, с. 16]; 2) для народних пісень: в 

«Гайдамаках» Сліпий по базару / Оддирає постолами, / Додає словами: / 

«Заганяйте квочку в бочку, / А курчата в вершу / ….І….гу! / Загнув батько 

дугу, / Тягне мати супоню. / А ти зав’яжи, доню» [433, с. 113]; 3) для 

розмовно-побутового мовлення персонажів: у поемі «Відьма» 

однойменний персонаж переповідає циганам свою тяжку долю: «Через яр 

ходила, / Та воду носила, / Коровай сама бгала. / Дочку оддавала, / Сина 

оженила… / І…гу…» [433, с. 321]. С. Караванський вживає вигук гей-гу як 

стилізацію шевченкового герш-гу (єврей. Ти чуєш? [433, с. 595]) з поеми 

«Гайдамаки». Порівняймо: у Т. Шевченка: Яремо! Герш-гу, хамів сину? / 

[433, с. 73]; у С. Караванського: Живу й лихої вістки жду: «Гей-гу! / Вже 

дух твій добрий в дідька за слугу!»  

У перекладі прикінцевого двовірша 58 сонета С. Караванський 

розширює семантичне поле лексеми гіркий, яка в текстовій тканині 

«Кобзаря» Т. Шевченка є реалією, що позначає дрібну грошову одиницю: В 

Броварях спочила / Та синові за гіркого / Медяник купила [433, с. 37]. 

Фактично С. Караванський вибудовує свій переклад на словогрі, що має 

міцне інтертекстуальне підґрунтя: солодкий медяник, що його Катерина 

купила синові, для неї є гірким хлібом, який дістала з милостині (за гіркого), 

в перекладі С. Караванського для утворення авторського неологізма жданик 

використано словотвірну модель лексеми медяник (суфіксація), і в цих 

жданиках теж гіркота (там є щось гірких), бо чекати на правильне рішення 

для ліричного героя 58 сонета і є справжнім пеклом. Таким чином, у 

перекладі 58 сонета не тільки вибудовується семантичне поле з ключовою 
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лексемою ПЕКЛО, а й на основі словогри встановлюються інтертекстуальні 

зв’язки з центром української літературної полісистеми – «Кобзарем» 

Т. Шевченка.  

У перекладах С. Караванським прикінцевих двовіршів сонетів 

В. Шекспіра виявляє себе й комунікативний аспект його творчого методу, 

зокрема, через експресивний зсув. Вживання мови майданного бароко є 

яскравим прикладом експресивного зсуву: неологізми жданики та думка-

бридь, редукована дієслівна форма ма, вигук-стилізація гей-гу!, розмовно-

просторічне дідько, колотить, ануж, потерпаю, за слугу. Це програма Ad 

fontes! – хай і в індивідуальному трактуванні одеського тлумача. 

С. Караванський одомашнює свої переклади, і цей процес органічно 

пов’язано з експресивними зсувами у різних типах лексичного значення 

(пропозиціональному, експресивному, пресупозитивному й евокативному). 

Наприклад, зсув у пропозиціональному значенні спостерігаємо у 

перекладі 58 сонета: забав цих ждаників та думка-бридь, на відміну від 

though waiting so be hell та Yet this shall I ne’er know, but live in doubt, є 

семантично непрозорими сполученнями, тобто зразком герметичної 

поетичної мови, важкозрозумілої для пересічного читача. Емоційно-

експресивна лексема колотить стилістично та експресивно маркована 

відповідником shall I ne’er know, ми бачимо, що в перекладі експресивна 

модальність значно перевищує ту, яка в оригіналі. Прикладом зсуву у 

пресупозитивному значенні є використання архаїзованої форми ануж, 

усіченої просторічної форми дієслова мати (А важить те, що тіло ма в 

собі), книжної форми не клястиму як відповідника Шекспіровому Not 

blame поряд з розмовним ждаників як відповідника англійському waiting. 

Зсув у евокативному значенні спостерігаємо в перекладах, коли 

відбувається перемикання регістрів, наприклад, від книжного до 

розмовного (наприклад, дух світла – дідько). Експресивний зсув у 

перекладах прикінцевих двовіршів супроводжується тематичним, що можна 

побачити на прикладі розбіжностей між конотативними фактами 
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граматичного рівня в оригіналі й перекладі: I am to wait, though waiting so 

be hell, / Not blame your pleasure, be it ill or well.  

У наведеному прикінцевому двовірші сонета 58 відповідно до 

концепції Р. Зорівчак [70], на внутрішній світ мовця (ліричного героя) 

вказують граматична форма  кон’юнктиву be і сама ситуація (пекельні муки 

очікування на рішення Білявого Юнака). Сема «кон’юнктив», яка загалом 

виражає через суб’єктне сприйняття можливу, здогадну, бажану або 

описувану дію, в перекладі набуває властивої конотації напруження, що 

додатково посилюється паралельними конструкціями (be hell / be it ill or 

well). У перекладі С. Караванського питому (адгерентну) конотацію передано 

на синтаксичному й лексичному рівнях: вжито підрядне речення 

протиставлення, в якому підмет щось гірких інвертовано, розміщено в 

постпозиції, праворуч від присудка є. На морфологічному рівні перекладач 

порушує узгодження в граматичному числі та відмінку між підметом і 

означенням: замість щось гірке вжито словосполучення щось гірких. 

Паралелізм при перекладі втрачено, але саме через порушення на 

морфологічному рівні відбувається тематичний зсув та постає форма, яка 

органічно пов’язана з першотвором. Іінтуїтивне, за словами самого 

перекладача, вчування в текст оригіналу призводить до успішного 

пересаджування насінини (в термінах С. Баснет [335]) на рідний ґрунт. 

Результати експерименту. Експеримент унаочнив систему 

перекладання, розроблену С. Караванським. Внаслідок експерименту 

встановлено/підтверджено наступне:  

1) процес поетичного перекладу для С. Караванського є інтуїтивним 

вчуванням в текст першотвору, тобто, за класифікацією Л. Коломієць, є 

зразком феноменологічного метапоетичного письма;  

2) у процесі поетичного перекладу С. Караванський зосереджувався на 

мовній тканині першотвору, намагаючись якомога точніше відтворити його 

форму, яку визначає жанр (сонет), що дозволяє визначити творчу 
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перекладацьку діяльність С. Караванського як мовотворчість (за 

класифікацією О. Ребрія);  

3) форму й зміст оригіналу в їхньому органічному поєднанні 

перенесено на ґрунт української лінгвокультури з огляду на прагнення 

перекладача одомашнити свої перекладу, що накладає свій відбиток на 

стратегії й тактики перекладання, застосовані тлумачем, та пояснює 

наявність у його перекладах експресивного та мовного зсувів;  

4) націєтворення в процесі поетичного перекладу реалізоване через 

модель відродженої української мови, яку представлено у «Словнику рим 

української мови», «Практичному словнику синонімів української мови» та у 

«Російсько-українському словнику складної лексики» С. Караванського;  

5) творчий метод С. Караванського є діалогічним за своєю природою.  
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Висновки до розділу 3 

1. Аналіз діалогічності дискурсу С. Караванського є невід’ємним 

аспектом для досягнення дійовості принципу комплексності цього 

дослідження. Такий підхід уможливлює розкриття специфіки творчого 

методу перекладача С. Караванського, якому властива максимальна увага до 

формотворчих засобів цільової мови, що випливає з поетичної мови текстів 

перекладів пера С. Караванського, визначаючи їхні стилістичні особливості. 

2. Діалогічність є визначальною рисою творчого методу тлумача і в 

його дискурсі має певні своєрідні аспекти. Центральний, мовний аспект 

діалогічності пов'язаний з реставрацією української мови, зокрема, її 

ритмомелодійності, причому тлумач керується власноруч сформульованими 

принципами перекладу, як-от взаємопритертість слів у мовному потоці, 

зниження кількості абстрактних іменників, лаконізм мовних форм для 

передавання милозвучності англомовної поезії, рівноцінного відтворення її 

ритмічної будови. Важливим, і то головним практичним інструментом у 

системі перекладу тлумача є  його «Словник рим української мови».  

3. Рима в перекладах, представлених в дискурсі С. Караванського, несе 

певне смислове навантаження при відтворенні різних рівней поетичних 

текстів, обраних для перекладання. Зокрема, особливу роль відіграє смислове 

навантаження рими при перекладанні сонетарію В. Шекспіра, зокрема при 

відтворенні ефекту неочікуваності, яким Шекспір повсякчас користується в 

ептонічних прикінцевих двовіршах сонетів, при збереженні щільності, 

місткості поетичної мови сонетів, при передачі внутрішньої експресії сонетів. 

4. Другим аспектом діалогічності є комунікативний, коли відбувається 

переосмислення прагматики текстів оригіналу, що в плані стилістики 

створених С. Караванським текстів перекладів супроводжується 

експресивним зсувом. У поетичному перекладацькому циклі тлумача 

спостерігаємо експресивні зсуви у наступних типах лексичного значення: 
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пропозиціональному, експресивному, пресупозитивному та евокативному. 

Джерелом експресивного зсуву є рима. 

5. Доказовим фактом сприйняття С. Караванським перекладацької 

творчості як діалогу є смислове навантаження на порядок розташування 

оригінальних і перекладених поезій. В дискурсі С. Караванського стратегія 

розміщення перекладів поряд з оригінальними поезіями демонструє виразне 

культурницьке ідеологічне підґрунтя, яке скеровує вектор перекладацької 

інтерпретації у напрямку, протилежному до колоніальної тенденції 

монохромного прочитання оригіналу в рамках соцреалістичної традиції. 

6. Культурно-історичний аспект діалогічності творчого методу 

С.Караванського безпосередньо пов’язаний з інтертекстуальністю його 

перекладів. Інвентаризація корпусу перекладених одеським тлумачем поезій 

дозволила виокремити потужні інтертекстуальні зв’язки, передусім, з 

масивом текстів «Кобзаря» Т. Шевченка та «Енеїдою» І. Котляревського. 

7. Доказовим фактом орієнтації методу С.Караванського на творення 

відродженої української мови в процесі перекладання є результати 

інтроспективного експерименту: головна настанова тлумача полягає у 

плеканні національної мови та культури, його творчість є мовотворчістю. 

8. Рима, синонімія та антонімія в перекладах С. Караванського, узяті 

разом, підвищують їхню експресивність, часто побудовану на контрастах, та 

смислову місткість, і сприяють переосмисленню прагматики оригіналів. 

9. Новаторство творчого методу С. Караванського полягає в створенні 

моделі відродженої української мови, причому трьома складовими зазначеної 

моделі виступають розроблені перекладачем словники.  

Основні положення розділу висвітлено у працях [101; 103; 104; 105; 

106; 107; 352]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Сучасне перекладознавство випрацювало ефективні методики 

заглиблення в суть свого предмета, які дозволяють з’ясувати те, що не 

лежить на поверхні текстів. Історія українського художнього перекладу нині 

спрямовує вектор свого дослідження на отримання та аналіз достовірних 

фактів щодо літературного процесу 1920–80 років ХХ ст. в Україні, прагнучи 

заповнити лакуни у розумінні творчості репресованих в добу радянського 

тоталітаризму українських перекладачів – учасників визвольних змагань. 

Підвищена увага сучасних перекладознавців до проблеми вивчення 

персоналій знищених маховиком сталінсько-хрущовських репресій 

перекладачів, які за своїми філософсько-естетичними та політичними 

вподобаннями стояли в опозиції до офіційної комуністичної доктрини, 

відкриття для широкого доступу архівів, поява нових методологічних 

принципів, методик аналізу та підходів до розв’язання зазначеної проблеми 

визначили актуальність цього дослідження. 

На межі тисячоліть у перекладознавстві спостерігається зміна наукової 

парадигми. З урахуванням антропоцентричного характеру сучасних 

перекладознавчих досліджень, у фокусі наукового пізнання опиняється 

суб’єкт перекладу, яким є перекладач плюс уся сприймаюча лінгвокультура. 

Розуміння перекладацької інтерпретації як феномену міжсуб’єктного діалогу 

спонукає нас до встановлення шляхом аналізу соціокультурних рамок, у яких 

цей діалог відбувається, що призводить до розуміння творчої перекладацької 

діяльності С. Караванського як дискурсу з виразним культурницьким 

ідеологічним підтекстом. В умовах тоталітарного радянського режиму 

завдяки подвижницькій про-національній діяльності С. Караванського 

утворилась антиномія двох дискурсів – домінуючого колоніального та 

дисидентського антиколоніального. Перекладацький творчий метод 

С. Караванського є продовженням традицій утвердження національної 

ідентичності у сфері українського художнього перекладу. Завдяки виразній 
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про-національній спрямованості мовознавчо-перекладацька діяльність 

С. Караванського виступає рушійною силою захисту та збереження 

української мови як основного складника національної культури. Вивчення 

творчого методу С. Караванського дає підстави для цікавих і важливих 

висновків. 

У дослідженні використано сучасний термін «творчий метод 

перекладача» і традиційний «поетика перекладача» як синонімічний до 

нього. Досьогодні не існує точного визначення терміну «націєтворчість» в 

аспекті художнього перекладу як соціокультурного та історичного феномену. 

Проведене дослідження спадщини С. Караванського дозволяє трактувати 

термін «націєтворчість» як поетапне створення нації – мінливого конструкту 

культури – через художнє слово творчого перекладу. 

Фундаментом націєтворчої концепції С. Караванського у художньому 

слові стало переосмислення та перегрупування генетично закодованої 

культурно-історичної пам’яті нашого етносу у вигляді національних міфів, 

що розгортаються як історичні, культурні, мовознавчі, релігійні та інші 

національні наративи. 

Новаторство творчого методу С. Караванського полягає в актуалізації 

національної ідентичності в текстуальному просторі через розбудову 

національної традиції віршування та її утвердженні в новій системі 

культурно-поетичних контекстів, у створенні низки фундаментальних 

словників («Словник рим української мови», «Російсько-український 

словник складної лексики», «Практичний словник синонімів української 

мови») та мовознавчих праць. 

Концептуально творчий метод перекладача С. Караванського 

представлено у вигляді його практичної настанови. Культурницький 

ідеологічний характер цієї настанови полягає у прагненні С. Караванського 

повернути рідному народові його національне обличчя шляхом відновлення 

понівеченої лінгвоцидом української мови.  
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Творчий метод С. Караванського базується на естетичних засадах, 

сформованих під впливом волюнтаристично-емотивного, власне, 

шевченкового кордоцентризму. Це саме той фактор, що безпосередньо 

впливає на діяльнісний, мовотворчий та текстотворчий (за класифікацією 

О. Ребрія) аспекти його перекладацького методу. Водночас, естетична 

настанова С. Караванського споріднена з зеровською калокагатією. 

Всі окреслені аспекти творчого методу С. Караванського (діяльнісний, 

мовотворчий та текстотворчий) знаходять своє теоретичне обґрунтування у 

його моделі відродженої української мови, сполучними ланками якої є три 

лексикографічні праці перекладача: «Словник рим української мови», 

«Практичний словник синонімів української мови» (витримав 4 видання) та 

«Російсько-український словник складної лексики» (витримав 3 видання). 

Рима в перекладах С. Караванського є надзвичайно смислотворчою. 

Рима, синонімія та антонімія в його перекладах призводять до 

гіперсемантизації, сприяють розширенню комбінаторного та варіативного 

потенціалу цільової мови, а також розсувають межі образотворення, що 

відбиває укладений нами «Тематичний словник поетичної мови перекладів». 

Власне синонімія лежить в основі моделей словотвору та постає джерелом 

множинності перекладацьких рішень в межах друготвору. Рима, синонімія та 

антонімія в перекладах С. Караванського, узяті разом, підвищують їхню 

експресивність, часто побудовану на контрастах, та смислову місткість, і 

сприяють переосмисленню прагматики оригіналів, переорієнтації 

друготворів на українського читача. Джерелоцентричний метод 

С. Караванського незмінно тяжіє до стратегії одомашнення, але й допускає 

помірне очуження тексту перекладу, акцентуючи в такий спосіб на 

іншомовній належності оригіналу. Системна адаптація, побудована на 

тактиці замін (синонімічних, гіпо- та гіперонімічних, антонімічних і 

використання модуляції), й ідеологічна адаптація відрізняють творчий метод 

одеського тлумача. 
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Творчий метод перекладача С. Караванського характеризується 

діалогічністю. Наш аналіз підтверджує ефективність перекладацького 

творчого методу С. Караванського як інструменту триєдиного діалогу 

українського митця-патріота з обраними авторами, з власною совістю, з 

бажаними читачами. Оприявлення цього діалогу виразно простежується в 

таких аспектах: мовному (як зусилля перекладача відродити багатство 

української художньої та наукової мови), культурно-історичному (особливе 

смислове навантаження на порядок розташування власних оригінальних та 

перекладних поезій в опублікованих збірках), комунікативному 

(переорієнтація перекладених текстів на українського читача). 

Для отримання максимально об’єктивних даних нами було проведено 

експеримент, у якому підлягав екстеріоризації творчий метод перекладача 

С. Караванського за його особистою участю. Це дало змогу отримати 

інформацію про особливості перебігу творчого процесу у перекладацькій 

діяльності С. Караванського. На основі експерименту ми дійшли висновку, 

щоперекладацький творчий метод С. Караванського реалізується цілісно як 

україноцентричний дискурс, в якому поєднуються цінності традиційного 

поетичного мистецтва з новаторством. 

В цілому постать Караванського-перекладача розкриває секрети фахової 

майстерності і вагу високого мистецтва варіювати виражальну форму, 

надихаючи на переклад визначних поетичних творів. Проведене дослідження 

надихнуло й саму авторку до створення нового повного перекладу сонетарію 

В. Шекспіра. 
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Додаток А 

Тематичний словник поетичної мови Святослава Караванського 
(на матеріалі перекладів, виконаних перекладачем) 

Алфавітний покажчик 
 

БАГАТСТВО  
БАЙДУЖЕ 
БДЖОЛИ 
БЕЗСМЕРТЯ 
БІДНІСТЬ 
БЛИСК 
БОГ / ВІРА  
БОЯГУЗНИЦТВО  
 
ВБРАННЯ 
ВЕСНА 
ВІДДАНІСТЬ 
ВІЙНА / ЗМАГАННЯ / СУПРОТИВ 
ВІК 
ВІТЧИЗНА 
ВЛАДА 
ВОГОНЬ 
ВОДА 
ВОРОЖНЕЧА / НЕНАВИСТЬ  
 
ГНІТ 
ГНИТТЯ / ЗАНЕПАД 
ГОРЕ  
 
ДІМ 
ДЕНЬ 
ДОБРО 
ДОЛЯ 
ДРУЖБА 
ДУМКА / РОЗУМ  
 
ЄДНАННЯ  
ЖАЛІТИ 
ЖИТТЯ 
ЖУРБА / ПЕЧАЛЬ  
 
ЗВЕРТАННЯ 
ЗИМА 
ЗЛО 
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ЗОЛОТО 
ЗОРІ 
ЗРАДА  
ЗРОСТАННЯ 
ЗУСТРІЧ  
 ЇЖА / СТРАВИ  
 
КВІТИ / ЦВІТІННЯ 
КІНЕЦЬ 
КРАДІЖКА 
КРАСА / ВРОДА  
КРИВДА 
КРОВ   
 
ЛАНДШАФТ 
ЛИХВАРСТВО 
ЛІТО 
ЛЮБОВ  
 
МАРНОТА 
МАРНОТРАТСТВО 
МОВА 
МУЖНІСТЬ 
МУЗИКА 
МУКИ / СТРАЖДАННЯ  
 
НЕБО 
НІЧ  
 
ОБЛИЧЧЯ 
ОБРАЗ 
ОСІНЬ  
 
ПАМ'ЯТЬ 
ПЕСТОЩІ 
ПОКЛОНІННЯ ТИТУЛУ 
ПОГОДА / СТИХІЯ 
ПТАХИ 
ПРАВДА 
ПРАВО 
ПРЕЗИРСТВО 
ПРИБУТОК 
ПРИКРАШАННЯ 
ПРИМХА 
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ПРИРОДА 
ПРИЧИНА 
ПРОСЛАВЛЯННЯ 
ПУТИ / ТЮРМА        
 
РАДІСТЬ / ЩАСТЯ / УДАЧА 
РЕМЕСЛО 
РОЗКІШ / ПИШНІСТЬ  
РОЗЛУКА / ДОРОГА   
 
САМОТНІСТЬ      
СВІЧКА 
СВЯТО 
СЕРЦЕ 
СИЛА 
СКУПІСТЬ 
СЛАБКІСТЬ 
СЛАВА 
СЛУЖІННЯ / ПОКІРНІСТЬ 
СМЕРТЬ 
СМІХ 
СОН 
СОНЦЕ / ПРОМІННЯ 
СПІВ 
СПОКІЙ 
СПОКУСА 
СРІБЛО 
СТИХІЙНІ ЛИХА  
 
ТЕРПІННЯ 
ТИТУЛИ 
ТОРГІВЛЯ  
 
ХВОРОБИ          
ЦІНА  
ЧАРИ 
ЧАС 
ЧЕСТЬ / ЧЕСНІСТЬ 
ЧОЛОВІК / ЖІНКА / ДИТИНА / СІМ’Я  
ЩЕДРІСТЬ 
ЩОСЬ  
 
 
 



249 
 
БАГАТСТВО 
одержати багатство від батьків / багатств на світі менше не стає /  
Гіпербола: за всіх царів багатший я стаю / тому належать всі дари землі /   
Метафора: мене ж дарунки долі не п’янять /  
БАЙДУЖЕ 
Хай там що / не знаєш ти ні примх, ні зрад, ні чвар / дарма, що всі зневірились в тобі / і 
холодно, як зрадницькі привіти, розгром та успіх зустрічати свій / нехай там як / і викине 
на сміття цей папір, як непотрібну хвору маячню / коли ж глухий до цих благань твій біг / 
мене ж дарунки долі не п’янять / ніякі примхи долі не страшні / хай де буду я / хай де ліг 
мій шлях /  
Синоніми: хай там що – дарма – нехай там як – хай де 
                    не знати (примх) – не відати (спокус) – глухий до чогось 
                    не п’янять – не страшні  
Антоніми: хай там що / дарма – принада (принада твого літа-джигуна) / спокуса 
Гіпербола: ніякі примхи долі не страшні / хоч сам спокус не відає повік  
Градація: не знаєш ти ні примх, ні зрад, ні чвар 
Оксюморон: і холодно, як зрадницькі привіти, розгром та успіх зустрічати свій 
БДЖОЛИ 
Персоніфікація: і рій суперниць-бур над ним гуде 
БЕЗСМЕРТЯ 
смертне обминаючи гниття / дім батьків береже від мряки й смерти / жити й жити у віках / 
тобі і жити вічно і цвісти / безсмертя / безсмертного / ніколи не вмира! / кохання, що долає 
смерть / смерть твою хапає сказ / вбрання з нетлінних шат 
Синоніми: обминати смертне гниття – жити й жити у віках – жити вічно і цвісти – ніколи 
не вмирати – долати смерть – смерть хапає сказ – берегти від мряки й смерти 
                     безсмертя – вічна юнь 
                     безсмертний – нетлінний – негаснучий 
Антоніми: безсмертя – мряка й смерть / безсмертя – смертне гниття 
                     не вмирати – смертне обминати гниття / жити й жити у віках / жити вічно і 
цвісти / ніколи не вмирати / смерть хапає сказ 
Парні синоніми: мряка й смерть / жити вічно і цвісти 
Гіпербола: жити й жити у віках / тобі і жити вічно і цвісти / ніколи не вмира! / юність без 
кінця і краю / в твоїх негаснучих очах  
Гіперболічне порівняння: кохання, що долає смерть 
Парафраза: смертне обминаючи гниття / дім батьків береже від мряки й смерти 
Персоніфікація: смерть твою хапає сказ 
БІДНІСТЬ 
Синоніми: злидні – животіння 
                    ніщо – торбар – бідар – сердега – в свиті – старець 
                    бідний – простий 
Антоніми: простий – пихатий 
Антитеза: чесний, хоч і в свиті він / чесні бідарі / бідна честь /  і лорд пихатий старцем 
йде у світ  
Оксюморон: ми ж раді злидням 
БЛИСК  
ніяк не відведе своїх очей від цього блиску / блиск його принад / блиск яскравих зір / 
відблиск твого проміння /  
Оксюморон: блиск фальшивий / блиск зір свічками прикрашать  
Порівняння: поїзд блиснув, немов світлячок  
Парні синоніми:  краси та блиску ночі додає / і блиск його (сонця) і сяєво вгорі /  
Градація: блиск, мундири та герби 
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БОГ / ВІРА 
віриш не віриш / ти спосилаєш тверду мені віру та певність / як мені легко без сумніву 
вірити в Тебе! / в тім, що ти є і що Ти докладеш піклування  / Твого проміння /  шляхи твої 
– то Богові шляхи! / Слава небесам! / щоб не всі чисто дороги добра було втято / воскреса 
/  воскресає в душі молодій 
Синоніми: Бог – Ти – небеса 
Оксюморон: черниці-німфи / живе життям ченця 
Святиня: жива святиня (мій зір у мене в серці змалював живу святиню) – храм – храм в 
серці (я збудував для нього в серці храм // але шибок у храмі не засклив – твої два ока 
замість шибок там // а сонце … у вікна храму світить крізь твої) / хто владарює на землі 
святій – свято бережеш надії / і на підлозі вівтарів твоїх / мов ті прочани до своїх святинь 
Синоніми: жива святиня – храм – храм в серці – вівтарі – святині 
Метафора: я збудував для нього в серці храм // але шибок у храмі не засклив – твої два 
ока замість шибок там // а сонце … у вікна храму світить крізь твої // 
Персоніфікація: жива святиня / мій зір у мене в серці змалював живу святиню 
Порівняння: ти не тюрма – ти храм, і на підлозі вівтарів твоїх / мов ті прочани до своїх 
святинь /  
Вічне життя: 
Гіперболічна градація: тобі і жити вічно і цвісти  
Персоніфікація: вічного життя палкий огонь  
Гріх: 
Антоніми: смертний гріх (Хай бачить Бог тиранів смертний гріх)  – богові шляхи (шляхи 
твої – то богові шляхи!) – ти – та, якій простяться всі гріхи 
Метонімія: успадкував гріхи Адама  
Метафоричний епітет: смертний гріх (Хай бачить Бог тиранів смертний гріх!)  
Порівняння: і в зародку її вбивати – гріх  
Молитва:  
Гіперболічне порівняння: від скрут життя  є краща з молитов  
Синоніми: благати – турбувати небо марними слізьми 
Дух: натомлений мій дух не має сили / привидом стає / мій дух (працює) вночі / 
Синоніми: дух – привид 
Персоніфікація: натомлений мій дух не має сили / мій дух (працює) вночі, нам спокою 
обом не даючи 
Чудо:  
Персоніфікація: дощ, ти твориш чудеса  
БОЯГУЗНИЦТВО 
Антоніми: бути боягузом в світі – жити геройським життям 
                    боєць – боягуз 
                    звитяга / снага – боягузництво 
Синоніми: боягуз – той, кого лякає щось 
ВБРАННЯ 
Розкішне вбрання: пишно вбратись / убирати щось в достойні шати / дати комусь 
вбрання з нетлінних шат / убирати відданість в достойні шати / тішать мундири / снувати 
єдваб і шовк риз / 
Синоніми: вбрання – одяг – шати  
Антоніми: пишні шати / єдваб і шовк риз – свита 
Парні синоніми: єдваб і шовк риз 
Метафора (листя то є вбрання): губити літнє вбрання / листя губить гай / 
                    (юність то є вбрання): юнь твоя мені не до лиця 
Бідне вбрання: в свиті  
Метафора: одяг юности стане старим, що вже давно слід кинути в сміття 
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Виготовляти тканину:  
Синоніми: снувати – ткати   
Вбирати: убирати / дати вбрання / вбратись /  убирати щось в достойні шати (убирати 
відданість в достойні шати) 
Втрачати вбрання: губити / ставати старим  
Метафора: ткати гімн красі / одяг юности   
Метонімія: мундири 
Антитеза: чесний, хоч і в свиті він 
Градація: блиск, мундири та герби 
ВЕСНА 
Персоніфікація: щебетання весни / весна повертається – не повертається / веснилися гаї / 
в тобі твоєї матері весна знайшла свій другий, повний цвітом май / травнева квітка 
красить білий світ / прийшла весна, а з нею перший грім  
Порівняння: ти – трубадур майбутньої весни / як цвіт весни 
Метафора: твоєї матері весна / другий, повний цвітом май / весну в своїх нащадках 
пізнавати / пізнавати свою весну в красі юнацьких тіл / співати гімни щастю та весні / 
цвіт, що в’яне по весні / з днем весни / 
Синоніми: юність – весна – другий, повний цвітом май  
ВІДДАНІСТЬ  
намалювати (=описати, передати словами) чиюсь відданість / скласти присягу вірності / 
берегти слова присяги вірности / убирати відданість в достойні шати 
Гіпербола: вірність без зрад 
Оксюморон: зрадницькі привіти 
Метафора: вірний серця поводир / убирати відданість в достойні шати 
Синоніми: вірність – відданість 
                    присягти вселюдно – скласти присягу вірності  
                    берегти слова присяги вірности – убирати відданість в достойні шати 
Антоніми: відданість / вірність – зрада / підступ / навіт / брехня / зрадницькі привіти 
                   берегти слова присяги вірности / убирати відданість в достойні шати – на бій з 
брехнею йти 
                   право – зрада і навіт                мужність – підступ 
ВІЙНА / ЗМАГАННЯ / СУПРОТИВ 
На бій з брехнею йдеш / тамувати / коли ти змусиш нерви, серце, мязи твоїй меті служити 
знов і знов / розгром / крах / ступати далі по шляху змагань / і кожен в колосі остюк в 
руках у Джона спис / геройським жив життям / чому ж на них війною ти не йдеш? / чом 
же ти не вчишся в неї смерть перемогти? / боєць, що в сотнях битв перемагав, одну таки 
нарешті програє / та тільки не катам! / і куйте меч для боротьби! / кого ж лякає брязк 
сокир / не мавши ворогів / не міг не знати ворожнечі / хто боягузом в світі був / хто зла 
добром не похитнув / будить нас до дій та ігор / скоряючи природи сили дикі / кров свою 
ллючи у боротьбі 
Синоніми: бій – битва – боротьба – змагання – війна – брязк сокир – дії та ігри 
                     будити до дій та ігор – ступати далі по шляху змагань – йти війною – кувати 
меч для боротьби  
                    тамувати – змусити служити – (смерть) перемагати – похитнути – скорити  
Антоніми: зло / дикі сили / дика лють (дівочу честь поганить дика лють) / ворог /  
ворожнеча – добро 
                   геройським жити життям – бути боягузом в світі 
                   боєць – боягуз 
                   звитяга / снага – боягузництво 
                   перемога – крах / розгром 
                   перемогти – програти 
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Синоніми: крах – розгром 
                   зло – дикі сили – дика лють – ворог – кат 
                   ворожнеча – зло 
                   не мати – не знати (ворожнечі / ворогів) 
Антоніми: розгром – успіх 
Метафора: хто зла добром не похитнув / будить нас до дій та ігор / скоряючи природи 
сили дикі / кров свою ллючи у боротьбі 
Метонімія: брязк сокир / дії та ігри 
Порівняння: і кожен в колосі остюк в руках у Джона спис 
ВІК 
не марнувати дарма юність / юність пізнавати з віршів-пісень / юна діва / юний друже мій 
/ ти, чий волос вкрила сивина 
Синоніми: (по)старіти / (постарів) – волос вкрила сивина – вилити соків-сил до дна – 
читати присуд старості з облич – морщити лице – старити риси – ставати з віком старим і 
кволим – стане одяг юности старим – морщити лице – (красу обличчя) поріже 
невблаганний плуг життя – (по)жовкнути 
Антоніми: веснитися – (по)жовкнути 
                    щебетання весни – ставати з віком старим і кволим 
Метафора: вилити соків-сил до дна / (красу обличчя) поріже невблаганний плуг життя / 
стане одяг юности старим / читати присуд старості з облич 
Вічно юний: соків-сил не виливши до дна / палкої юности порив / краса юнацьких тіл/ 
краса юнацьких днів / юнь твоя мені не до лиця 
Гіпербола: юність без кінця і краю / в твоїх негаснучих очах  
Антитеза: старості ніяк з юністю не жити / стане одяг юности старим 
Антоніми: квола старість – парость молода / юність без кінця і краю / (принада) літа-
джигуна / юнь / соки-сили / другий, повний цвітом май / весна 
                    юнь / юність / май / літо-джигун – зима-потвора 
Синоніми: парость молода – юність (без кінця і краю) – (принада) літа-джигуна – юнь – 
весна – повен цвітом май – травнева квітка 
                    бути молодим – веснітися – співати гімни щастю та весні 
                    весну в своїх нащадках пізнавати – пізнавати свою весну в красі юнацьких тіл 
– в тобі твоєї матері весна знайшла свій другий, повний цвітом май 
Гіпербола: юність без кінця і краю / повний цвітом май 
Персоніфікація: принада літа-джигуна / твоєї матері весна знайшла свій другий, повний 
цвітом май / веснилися гаї / присуд старості / (красу обличчя) поріже невблаганний плуг 
життя / принаду твого літа-джигуна зимі-потворі нищити не дай 
Метафора: весну в своїх нащадках пізнавати / пізнавати свою весну в красі юнацьких тіл 
/ співати гімни щастю та весні / травнева квітка красить білий світ 
Метонімічне порівняння: ти, чий волос вкрила сивина 
Метафоричне порівняння: юність – це життя, відваги дух, горіння / юність – це зелень 
літа / краса юнацьких днів – це скарб 
ВІТЧИЗНА 
Метафора: колиска свободи 
Синоніми: Вітчизно звитяги – країно снаги 
                    звитяга – мужність – відвага 
                    снага – хист 
                    вітчизно батьків – стежки мої рідні 
ВЛАДА  
Варіанти: володар – владар – владарка – владарка-владар 
Володарі трьох східніх царств / хто владарює на землі святій 
Синоніми: сила – влада – права 



253 
 
                     владарювати – мати владу 
Градація: хто має силу, владу і права  
Метафора: кохання мого владарка-владар 
Персоніфікація: де влада рот мистецтву затика 
ВОГОНЬ 
Варіанти: огонь – вогонь – вогні 
Огонь, що досі без числа / залізо розпік / вогонь / пече вогнем / мерехтіння вогнів / отак і 
мій світанок пломенів / в твоїх негаснучих очах / буває – спека палить небеса / і пече 
вогнем наш мозок і чуття / смалили на вогні 
Синоніми: смалити – палити – пекти – розпікати 
                    загорітися – спалахнути – спалахувати  
                    гасити свою любов – приспати любов в душі  
Метафора: гасити радість / гасити свою любов / в твої душі вогонь любови вічної погас / 
гасити у собі безсмертного життя палкий огонь / в огні готувати смерть / гасити свічку / 
палкі слова /  
Градація: а сором і відчай не пік твоє сумління, не палив?  
                  загорітися – спалахнути – пломеніти – сяяти – блискотіти – мерехтіти – гасити – 
приспати – (по)гаснути 
                 смалити – палити – пекти – розпікати 
Персоніфікація: огонь прошипів / спалахнула ясна зоря, промовляючи своїм вогнем / 
палкої юности порив /  
Порівняння: юність – це горіння / ти сяєш там, як полум’я  
Антитеза: Ти сяєш там, як полум’я в пітьмі, в серцях твоїх закутих в пута слуг 
Оксюморон: і феніксу в огні готуєш смерть 
ВОДА 
край води / топили в рівчаку, води наливши вщерть  
Синоніми: плесо вод – простір вод – між хвиль  
Метафора: ярма між хвиль нема / за моря / 
Персоніфікація: хвиля горнется до хвилі / місяць пестить простір вод / золотить плеса 
вод на дні між гір / упоїло вино / 
Градація: струмки зливаються з річками, а річки течуть в ок’ян 
                   рівчак – струмок – річка – ок’ян – вода – води  
Ономатопея: плюсь / дзюркіт струмків 
ВОРОЖНЕЧА / НЕНАВИСТЬ 
Синоніми: ненависть – ворожнеча 
(Не) знати ворожнечі 
Персоніфікація: (вміти) тамувати (в душі) ненависть 
Варіанти: ворог – вороги 
(Не) мати ворогів 
Що робить ворог: напада / руйнує / нищить / ковтає / тупить кігті / рве зуби / береться за 
когось (тоді-то люті вороги взялись за Ячменя) / поганить (дівочу честь поганить дика 
лють) 
Синоніми: руйнувати – нищити / потворити – поганити  
Синоніми: виривати – рвати – драти  
Антоніми: вороги – друзі 
Антитеза: тебе шанують друзі й вороги  
ГНІТ 
Персоніфікація: дні гнітять ночі, ночі  гнітять дні 
ГНИТТЯ / ЗАНЕПАД 
Синоніми: сохнуть / всихати – в’януть / в’янути – (по)жовкнути 
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                    гнити (гнити в землі) – зачіпати гниттям – скніти – обертатися на щось гидке – 
обертатися на тлін – стліти – з прекрасного бути (= стати) гидким (з прекрасної буває річ 
гидка) 
                    тлін – гниття – скніння 
Градація: сохнуть – в’януть – в’янути – всихати – гнити (гнити в землі) – зачіпати 
гниттям – скніти – обертатися на щось гидке – обертатися на тлін – стліти – з прекрасного 
бути (= стати) гидким – тхнути 
Персоніфікація: світ скніє серед тліну та гниття  
                              квіти / цвіт: сохнуть / всихають / в’януть / гниття зачепить ніжний цвіт / 
                              краса: гине / гниє / тхне / обертається на щось гидке / 
                              образ: стліє в душі / смертне обминаючи гниття / обертатися на тлін / з 
прекрасної буває річ гидка – цвіт, що гниє, тхне гірш од будяка / гнитиме в землі /  
Антитеза: ріст і розпад / з прекрасної буває річ гидка / цвісти і жовкнути – її талан 
(=доля) 
Оксюморон: цвіт, що гниє 
Порівняння: тхне гірш од будяка  
Антитеза: дівочу честь поганить дика лють 
ГОРЕ 
Персоніфікація: два горя разом перетерпить світ 
ДІМ 
З чого складається дім: підмурок / двір / подвір’я 
Варіанти: дім – доми 
Синоніми: на поріг – на подвір’я – до твого дому 
Синоніми: рідний дім – свій дім – хата – свій куток – дім батьків – теплий дім – колиска 
                 незатишний дім – хлів – вертеп – корчма – хата вдови – руїни – хата, що стоїть 
навстіж – хата, до якої мороз іде – хата, якою свистять вітри 
Антоніми: валить дім батьків – класти дім / доми кладіть 
Персоніфікація: на подвір’я матері-землі / дім: береже своїх мешканців від мряки й 
смерти / (дім батьків) стояти б і стояти б міг 
ДЕНЬ 
Рожеві дні – рожевий ряст 
Персоніфікація: дні гнітять ночі / щоб день не гнівавсь / забувши ворожнечу, ніч із днем 
рідняться / день мене не робить веселішим  
Синоніми: рожеві дні – сонячний день – прекрасний день – літній день – день погожий                
                    світанок дня – ранішня пора 
Антоніми: удень – вночі 
Антитеза: дні гнітять ночі, ночі гнітять дні / вночі тривога денна не зника 
ДОБРО 
Персоніфікація: де зло з добра зробило кріпака  
Метафора: щоб не всі чисто дороги добра було втято / хто зла добром не похитнув 
ДОЛЯ 
коли ж глухий до цих благань твій біг / мене ж дарунки долі не п’янять / ніякі примхи долі 
не страшні / хай де буду я / хай де ліг мій шлях / цвісти і жовкнути – її талан / (- доля) 
Синоніми: доля – (твій) біг – шлях / шляхи – талан – дорога / дороги 
Метафора: мене ж дарунки долі не п’янять  
Персоніфікація: примхи долі / дарунки долі / коли ж глухий до цих благань твій біг 
ДРУЖБА 
дружньо звозять урожай селяни з нив / хто між друзів ріс 
Синоніми: милий друг – перший друг моїх сердечних справ – серця поводир 
                    твоя душа живе в моїй – б’ються наші, як одне, серця – серцями розмінялись 
ми з тобою  



255 
 
                    щоб серце друга кожен боронив – як за дитиною малою, за серцем друга 
стежив і глядів 
                    дружба – братерство 
Персоніфікація: щиро дружить з небесами вітер і туман / (почувши) звуки, здружені в 
акорд / хор звуків / дружній хор / приставати до дружнього хора / твоя душа живе в моїй і 
б’ються наші, як одне, серця / серцями розмінялись ми з тобою, // щоб серце друга кожен 
боронив, // і так, як за дитиною малою, // за серцем друга стежив і глядів. // Бо в мить, 
коли зупиниться моє, // не стане, друже, битися й твоє // очей співпраця – це братерства 
взір /  
Оксюморон: і холодно, як зрадницькі привіти 
ДУМКА / РОЗУМ  
Варіанти: думка – думки (для очей, для сміху, для думок) – думи (всі думи в нас про 
інший час) 
Синоніми: мозок – ум – розум 
                    знання – мудрість – мудрість життьова (глибоку змістом мудрість життьову) – 
глибінь дум – мудрість буття – світлий розум – глузд – кебета  
                   хист – талан – знання 
                    впливати на серця й уми – задавати тон в науках – пекти мозок і чуття – 
переконати – за розум твій та непохитність тебе шанують друзі й вороги – мати власний 
глузд – кого шанують за знання і хист / = талан – весь свій хист і волю – хто на серця та на 
уми вплива – дурити 
                    збагнути – пізнавати – стати мудрим 
                    пекти вогнем мозок – казитися 
Антоніми: глузд / кебета (не додасть моїм словам кебети) / мозок / ум / розум / мудрість 
життьова / світлий розум – глупство 
                    збагнути / пізнавати / стати мудрим – не стати занадто мудрим (але й занадто 
мудрим не стаєш) / меркнути / з дива не вийти (меркне і з дива не вийде мій розум) 
                    мудро – бездумно – безглуздо – примхливо (все в житті безглуздо і 
примхливо)  
Гіпербола: він дурень з дурнів / читаю я науку всіх наук / наймудріша з мудростей життя 
Метафора: коли ти можеш думати і снити // рабом не ставши ні думок ні мрій /  
Метонімія: уми (хто на серця та на уми вплива) 
Синоніми: уми – найрозумніші (а найрозумніші далі, як вечір, не бачать) 
                     меркне і з дива не вийде мій розум – бракує слів дотепності моїй 
Персоніфікація: (спинити ж) мандри в голові думок / мов ті прочани до своїх святинь, // 
мої думки тебе шукати йдуть / де тон в науках глупство задає / де світлий розум в 
ланцюги кують / Людського розуму розкутий дух! / меркне і з дива не вийде мій розум / 
пече вогнем наш мозок і чуття / бракує слів дотепності моїй / 
Порівняння: ти – нерозкрита чарівнича книга, що в ній сполучено захопливу інтригу з 
глибинню дум та мудрістю буття / мої листи це не художній твір / 
Оксюморон: не до діла мислить голова / а найрозумніші далі, як вечір, не бачать / учись 
очима слухати її / де тон в науках глупство задає 
Антитеза: де світлий розум в ланцюги кують 
Метафоричний епітет: світлий розум 
Синоніми: розкутий дух – колиска свободи 
ЄДНАННЯ 
Синоніми: зливатися з – складати одну річ з двох – горнутися до – іти в обійми до – 
сполучатися – приставати до – єднати – побратись з – здружити(сь) – бути з кимось в 
спілці / вдвох / братерстві 
Антоніми: зливатися з / складати одну річ з двох/ горнутися до / іти в обійми до / 
сполучатися / приставати до / єднати / побратись з / здружити(сь) / бути з кимось в спілці / 
вдвох / братерстві – осамотнити / жити в однину / жити життям ченця 
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зливатися з / складати одну річ з двох/ горнутися до – іти в обійми до – сполучатися / 
приставати до / єднати / побратись з / здружити(сь) / бути з кимось в спілці / вдвох / 
братерстві – жити життям ченця / жити самому-одному / жити в однину / з колиски до 
труни йти самітником скупим 
Персоніфікація: струмки зливаються з річками / хвиля горнеться до хвилі / до когось 
приставати / струна, побравшись із струною / звуки, здружені в акорд / іти в обійми, які 
кохання розкрива / очей співпраця – це братерства взір / з ним в спілці / 
Порівняння: ти – нерозкрита чарівнича книга, що в ній сполучено захопливу інтригу з 
глибинню дум та мудрістю буття  
Оксюморон: ми з тобою вдвох на самоті / Мудрість вищого творця з двох речей склада 
одну / осамотиш жінку – матір світу / один ти значиш менше від нуля  
Гіпербола: йти самітником скупим / єднає безліч нот  
ЖАЛІТИ 
Зглянутись на людство / зглянулось на мій самотній стан / без даремних нарікань на долю 
/ розпрощаюсь без жалю 
Синоніми: зглянутись – (по)жаліти 
                    жалітись – нарікати на 
Антоніми: зглянутись – розпрощатись без жалю 
Персоніфікація: красу не пожаліє час 
ЖИТТЯ 
Синоніми: життя – усе живе 
Персоніфікація: життя: належить нам / минуло так бездумно / не марно (жив) / давати 
життя траві й квіткам  
Антоніми: життя минуло так бездумно – не марно жив  
                   збережуть його в живих – скінчить своє життя 
Синоніми: не марно жив – власне виправдав життя 
                    скінчить своє життя – поріже невблаганний плуг життя  
                   збережуть його в живих – відродить в поколіннях – житиме в віках – жити в 
нових поколіннях  
                  живе життям ченця – живеш ти сам-один – жити в однину – самітник скупий 
Порівняння: юність – це життя / прекрасна, як життя / жінка то є вічна загадка життя / 
глибоку змістом мудрість життьову / молитва від скрут життя   
Гіпербола: наймудріша з мудростей життя 
Метафора: сад життя округ мене розцвів / життя палкий огонь гасити у собі / життя то є 
лихвар: життю повертати законний процент 
Порівняння: твоя краса – це позика в життя 
Персоніфікація: живу святиню / мудрістю буття /  життя ж тебе без пензля й без різця 
відродить в поколіннях 
Гіпербола: жити й жити у віках  
Градація:  тобі і жити вічно і цвісти  
Літота: коротку мить живуть і квітнуть  
Градація: все в житті безглуздо і примхливо  
Метонімія: з колиски до труни (йти самітником скупим) 
ЖУРБА / ПЕЧАЛЬ 
Синоніми: журбу женіть / горя не будіть/ (в журбі ридаючи) 
                    ходити в зажурі сумним / смутити настрій / тривога денна не зника 
                    плакати (щоб по тобі не плакала вдова) – ридати – (за)голосити (хіба не 
заголосить він) 
Персоніфікація: два горя разом перетерпить світ / день мене не робить веселішим / а ніч 
тужити змушує сильніше / журливий довгий сон несе гаям / рожа смутна / гітара бринить 
сумно / коли ж глухий до цих благань /  
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Гіпербола: / в морі сліз 
Градація: смути, бентеж і весели / клену я і себе і свій талан / 
Антитеза: міняй години втіхи та журби 
Оксюморон: хіба красу засмучує краса? 
Метафора: туга воскреса /  
Плеоназм: ридати ридма 
Літота: на землю пролити дві сльози-росини дрібні 
Порівняння: старість – це нудьга / (журба) 
ЗВЕРТАННЯ 
Гляди! / Чи ти сліпий? / Брати мої! / Квітко / Пташко / Зірко / Гей, гітаро / о, Господи / 
Добридень вам, гори, добридень, сніги - / О, жінко! 
ЗИМА 
До хати мороз іде / зустріне вічний лід / той, хто досяг засніжених висот / навколо нього – 
крига / за сорок зим /зимою блідне квітів ніжний цвіт/  
Порівняння: старість – це холод зим / зима – це журливий довгий сон несе гаям / досягти 
засніжених висот – досягти найвищого успіху / вічний лід – самотина 
Синоніми: вічний лід – крига / мороз – холод /  
Антитеза: зима-потвора нищить принаду літа-джигуна / сиротить вигляд рясноплодих 
нив / невтомний час на зміну літнім дням веде пору морозів / ланцюг невдач охолодив 
палкої юности порив 
ЗЛО 
Метафора і антитеза: хто зла добром не похитнув 
Метафоричний епітет: за лихих часів 
Епітет: жорстокі вороги 
Градація: хто злий, жорстокий, вредний і черствий 
Плеоназм: але чинити злого зла не звик 
Персоніфікація: не злить мізерна погань, яка снує круг тебе сотні змов / Ховає очі і чоло 
своє від злого зла, в якому гине світ / де зло з добра зробило кріпака / дівочу честь 
поганить дика лють / негоди злі з туманами й дощем 
Порівняння: як маніяк, в якому гнів кипить 
ЗОЛОТО 
Персоніфікація: (Сонце) Золотить плеса вод на дні між гір  / нема там золота й прикрас, 
йно пута дивляться на вас 
Метафоричний епітет: яскравозолоті кучері 
ЗОРІ 
Оксюморон: блиск зір свічками прикрашать 
Персоніфікація: спалахнула ясна зоря, промовляючи своїм вогнем  
Блиск зір / блиск яскравих зір /  
Метафора: промінням зір оздоблена одвіку 
Гіпербола: аж до зір веде / небо вкрили сотні зірок 
Градація: одному небові та зорям звітна  
Порівняння: ясніша серед зірок / порівнювати з небом у зірках 
Звертання:  / Зірко /  
 вночі по зорях я не ворожу / але зорею в небі їй не буть /  
ЗРАДА 
Синоніми: зрада – навіт – підступ   
Що можна робити із зрадою: викривати зраду  
Персоніфікація: підступ заганя мужність в рабство 
Градація: зрада і навіт 
ЗРОСТАННЯ 
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Дієслівні парні словосполучення: оновити й замінити/ розвиваються й ростуть/ міцнів та 
ріс / 
Іменникові парні словосполучення: ріст і розпад 
Синоніми: постав - виліз з ґрунту - бадьору свіжість відроди / - воскреса 
ЗУСТРІЧ 
Радість стріч / міг я до тебе зайти, ти завітати могла / Здибаю цвіт / зустріне вічний лід / 
світанок дня зустрів я не один / хто, стрівши розписної вроди взір  
ЇЖА / СТРАВИ 
 Пекти млинці / варити узвар / взвар / від печі ніяк мені іти / пиріг з млинцями гостям до 
смаку / прибрати (= з’їсти) / раз той, хто п’є ячмінну кров / ти – хміль / але, хто п’є, той 
славить це пиття 
КВІТИ / ЦВІТІННЯ 
Квіти: фіалковий цвіт / лілеї / айстра біла / в блідій красі зимових орхідей ми бачим образ 
сонячного дня / зимою блідне квітів ніжний цвіт / та цвіт є цвіт, хоч як би він не зблід / 
троянда запашна / рожа / рожевий ряст, як море, забуяв / рожа смутна / квітко / квітка / 
квітки оранжерей / спраглі душі квіток / цвіт / ніжний цвіт / відтворить плоть твою і цвіт / 
як цвіт весни / травнева квітка / 
Що можна робити з квітами: фіалковий надушувати цвіт / шукать оздобу для лілей / 
знаходити свій другий, повний цвітом май / порівнює з квітками 
Персоніфікація: травнева квітка красить білий світ / та хай гниття зачепить / тим самим 
стане він, що і бур’ян / твоє квітуче літо хмар не зна  
Антитеза: цвісти і жовкнути / гниття – ніжний цвіт – бур’ян / в блідій красі зимових 
орхідей ми бачим образ сонячного дня / з прекрасної буває річ гидка – цвіт, що гниє, тхне 
гірш од будяка  
Градація: відтворить плоть твою і цвіт / тобі і жити вічно і цвісти / цвісти і жовкнути – її 
талан / жити й квітнути / збирають соки та цвітуть / жити й квітнути 
Порівняння: рожевий ряст, як море, забуяв / як цвіт весни / порівнює з квітками 
Епітети: рожа смутна 
Персоніфікація: спраглі душі квіток / в блідій красі зимових орхідей 
Оксюморон: цвіт, що гниє 
КІНЕЦЬ 
Синоніми: край – кінець  
Синоніми: добігати кінця – сповнитися ущерть – минути – бути коротким – втяти дороги 
Край! / мусів блудству будь кінець / сповнена ущерть / Минуло все! / Коротким  був 
світанок мій / Прощай, пора кохання й мрій / без кінця / життя минуло так бездумно / 
вичерпати вкрай / Спинись! / Минулося! Світ хмарами закрив / зеніт минувши / людське 
хитке захоплення мине / і смертного не відає кінця / щоб не всі чисто дороги добра було 
втято /  
КРАДІЖКА Красти сміх з обличчя / огонь в Амура й потягла / твоє кохання вкрав я у 
Природи / у літа крадуть блиск його принад 
КРАСА / ВРОДА 
Синоніми: краса – неземні принади – привабливість – врода 
Що буває красивим: краса твоїх прикмет – неземні принади – розписної вроди взір – 
блиск принад – бліда краса зимових орхідей – привабливість твоїх очей і вроди – неземної 
вроди взір – розписної вроди взір – взір краси й добра – прекрасне лице – син вроди і 
краси – прекрасне це дитя – краса юнацьких тіл – краса юнацьких днів – краса в душі – 
дня погожого краса  
Що робить краса: повнить світ ущерть / падає з небес (впади ж, як радість, як краса) / 
сходить з небес (краса на землю із небес не сходить) / живе у віках (а їй би жити й жити у 
віках) / засмучує (Хіба красу засмучує краса?) / обертається на протилежне (з прекрасної 
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буває річ гидка) / прикрашає собою (красити) / краса і правда житиме в віках / вмирає 
(краса і правда зійдуть в небуття) / / занепадає (меркне дня погожого краса) 
Антоніми: красить – потворить / руйнує 
Порівняння: прекрасна, як життя / твоя краса – це позика в життя / як радість, як краса 
Гіпербола:  ти краща і привітніша стократ 
Антитеза: з прекрасної буває річ гидка 
Оксюморон: Хіба красу засмучує краса? 
Що можна робити з красою: списати красу чиїх-то принад / в чиїй-то красі шукати 
дивних чар  
Персоніфікація: її (красу) не пожаліє час / своїй красі втинати шлях / приспати красу в 
душі / псувати красу / в зародку її вбивати 
Синоніми: втинати шлях красі – приспати красу – вбити красу в зародку – тратити красу 
– морщити прекрасне лице – порізати чоло 
                    краса – прекрасне лице – розписної вроди взір (стрітити) 
Антоніми: втинати шлях красі / приспати красу / вбити красу в зародку / тратити красу / 
морщити прекрасне лице / порізати чоло – не тратити краси / не морщити прекрасного 
лиця /  зберегти красу свою і чар   
Метафора: пізнати свою красу в красі юнацьких тіл / / берегти красу чиїх-то прикмет / 
Градація: очей і вроди / вроди і краси / краси й добра / врода і краса / краса і правда / 
краса й добро / краса і чар / привабливість твоїх очей та вроди /  нападати, руйнувати і 
потворить свій же твір 
КРИВДА 
Метафора: йти на бій з брехнею 
Хто може брехати: бреше віршомаз 
КРОВ 
лити кров у боротьбі / пускати кров  
Градація: кров і піт 
Метонімія: кров твоя (= твої діти)  
Метафора: кров’ю упились жорстокі вороги / пити кров / пити з когось кров і піт / 
ячмінна кров / кров холоне / кров закипіла / 
ЛАНДШАФТ 
Градація: навколо нього – крига і граніт  
Персоніфікація: простерся німо неозорий край / пасма гір / на сході сонце пестить 
пасма гір, голубить ряст зелених полонин / твоє чоло за сорок зим поріже невблаганний 
плуг життя / журливий довгий сон несе гаям / сиротить вигляд рясноплодих нив / між гір 
моє серце блука в глушині 
Метафоричний епітет: білий світ / мої білосиві верхи  
Епітет: у долинах зелені мохи 
Метафора: я вічно кохатимусь в ваших горбах 
Гіпербола: попідхмарних гаїв холодок  
ЛИХВАРСТВО 
Персоніфікація: віддавати борг природі / життю повертати законний процент, який 
воно збирає від віків / 
Порівняння: природа – лихвар / твоя краса – це позика в життя, узявши – поверни її назад 
ЛІТО 
Порівняння: юність – це зелень літа  
Персоніфікація: принада літа-джигуна (= юності) / у літа крадуть блиск його принад / 
буває – спека палить небеса / твоє ж квітуче літо хмар не зна / губити літнє вбрання / 
назватись літнім днем  
ЛЮБОВ 
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Синоніми: палка любов / вогонь любові вічної / кохання / любов до ближнього / блудство 
/ амури / жага /  запас жаги / людське хитке захоплення / закоханість без тями / любов 
світу / хміль / пристрасть / сердечні справи / гріхи Адама /  
Синоніми: кохання – любов – хміль – захоплення – жага – закоханість без тями –  
пристрасть – сердечні справи – гріхи Адама – амури – блудство 
Антоніми: кохання / любов – ненависть 
Істоти:Малий Амур / слуга любові та добра / владар чийогось к охання / жаги владарка-
владар / милий / мила / пара двох закоханих істот / любимий / гульвіса / серця поводир / 
перший друг сердечних справ / той, кому кохання не чуже / раб неземних принад 
Персоніфікація:кохання розкрива обійми / кохання сповнює душу ущерть / кохання 
долає смерть / хміль будить нас до дій та ігор / любов спочила / любов мовчить про наміри 
свої / в комусь любов до ближнього жива / людське хитке захоплення минає /  
Дії, які виконують закохані:служити любові / обожнювати / любити / не ховати свою 
любов / здобути право на любов / закохатися без тями / щастить в амурах / покласти 
кінець блудству / прагнути / запитати про милу / знайти колишню любов / не вернути 
палку любов / вкрасти кохання у Природи / успадкувати гріхи Адама / любити до кінця (у 
значенні «повністю», «цілком») / кохатися в (в ваших горбах) / гасити любов / іти в 
обійми, які розкриває кохання / не вернути любов / кидати тих, кого любиш /  
Порівняння:любов прекрасна, як життя / любові не бути зорею в небі / любов – людської 
матері дитя / любов – різьбар безсмертя / любов – скарб / любов – весна / любов – володар 
/ владар / любов і щастя – всі мої  скарби 
Градація: пора кохання й мрій / слуга любові та добра / обожнює та любить 
МАРНОТА 
Градація: Смішне, даремне й марне заняття  
Синоніми: дарма, що / навряд чи / дзуськи / 
                   (на)марно / ніяк / безглуздо і примхливо / (минати) бездумно 
                    марний – даремний (без  даремних нарікань на долю) 
Антоніми: марно / дарма – не дурно (не дурно, значить) 
Метафора: один ти значиш менше від нуля / турбую небо марними слізьми 
А що мені від цих ніжнот, як тебе нема? / марнувати дарма юність / Одно біда! Не 
схоплять очі суть / Знать, щастя знову не знайти мені  / хто не згубив надій / ніщо не гине 
марно у таких / ось доказ мій, що я не марно жив  
МАРНОТРАТСТВО 
не дуже берегти / нехай там як ми тратитимем їх 
МОВА 
Градація: мовчки-но кивнути комусь – знітився й мовчить – забувши ролі звичної слова – 
тремчу, згубивши мови дар – і не знайду давно знайомих слів – це він мої уста заворожив 
– нехай же все, що я сказати мав, тобі розкаже цей німий папір – любов мовчить про 
наміри свої – учись очима слухати її – спалахнула ясна зоря, промовляючи своїм вогнем –  
хор без слів до тебе промовля – пізнавати в хорі докір – бракує слів дотепності моїй – 
белькотіти – шипіти – озвалась – відгукнутись – промовляти – до когось казати – додавати 
словам кебети – переконати – хвалю я – палкі слова – де влада рот мистецтву затика – хто 
слів присяги не беріг 
Персоніфікація: нехай же все, що я сказати мав, тобі розкаже цей німий папір / любов 
мовчить про наміри свої / спалахнула ясна зоря, промовляючи своїм вогнем / бракує слів 
дотепності моїй / де влада рот мистецтву затика 
Оксюморон: хор без слів до тебе промовля 
МУЖНІСТЬ 
Синоніми: мужність – геройство  
Антоніми: стати героєм / жити геройським життям – бути боягузом в світі 
МУЗИКА 
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Звук музики твій настрій смутить / приємно чути / приставати до дружнього хора / гучна 
кар’єра 
Персоніфікація: почувши звуки, здружені в акорд / хор звуків / дружній хор / струна, 
побравшись із струною, мов пара двох закоханих істот, бринить в одному стоголосім хорі, 
чий дужий спів єднає безліч нот  
МУКИ / СТРАЖДАННЯ 
Антоніми: потворить / руйнує – красить 
Градація: ваші муки і ваш страх 
                   його простерли на землі і били патиком / а потім кидали не раз на вітрі голяком 
/ його топили в рівчаку / його простерли другий раз для ще страшніших мук / його 
смалили на вогні  
Метафора: терпіти мук безжалісну кормигу  / хто шкуру з вас дере / пекти вогнем мозок і 
чуття 
Персоніфікація: рідняться, щоб завдати мені мук / потворить 
Редуковані форми: напада / дере / тіка /  
НЕБО 
Метонімія: між хмарок 
Синоніми: ворожити – стежачи за рухами планет 
 Персоніфікація: Щиро дружить з небесами вітер і туман / аж поки провідна моя планета 
мій шлях наземний не освітить знов і не додасть моїм словам кебети / дозвіл хмарищам 
дає надбігти і затьмарити свій вид / краса на землю із небес не сходить / буває – спека 
палить небеса, а часом їх вкриває хмарищ рій /  
Метафора: одному небові та зорям звітна / турбую небо марними слізьми, щоб 
зглянулось на мій самотній стан / твоє ж квітуче літо хмар не зна / але зорею в небі їй не 
буть, вона людської матері дитя / світ хмарами закрив / є хмари в небі, є і на землі 
Гіпербола: небо вкрили сотні зірок / неземні принади  
Градація: дедалі вище й вище лине в небо 
НІЧ 
Синоніми: Мати добру ніч / добраночі мені не зич 
Порівняння: старість – темна ніч 
Синоніми: меркне дня погожого краса – затьмарився світ – поки вічна тьма не 
проковтнула твій прекрасний день – за днем йде ніч  
Дієслівні парні словосполучення: меркне і з дива не вийде мій розум 
Синоніми: настала ніч – небо вкрили сотні зірок  
Персоніфікація: місяць пестить простір вод  
Антитеза: сонце пестить пасма гір – місяць пестить простір вод / ніч із днем рідняться / 
ночі гнітять дні 
Градація: ніч – темрявінь – тьма – тьма густа - морок - мла 
Редукована форма: і в млі 
Іменникові парні словосполучення: краси та блиску ночі додає 
Персоніфікація: ночі гнітять дні / ніч – гірким жалем / щоб ніч не гнівати, хвалю я тьму / 
ніч тужити змушує сильніше 
ОБЛИЧЧЯ 
Синоніми: обличчя – лик – лице – вид – твої прикмети – риси 
Лик царя / відбивши в правді рис / надавати кращих рис людських / ніяк не відведе своїх 
очей від цього блиску / вид її сиріт / рис мого друга милого / прекрасного лиця /  
Персоніфікація: і очі всіх блукатимуть округ / очей співпраця це братерства взір / а сонце 
… у вікна храму світить крізь твої / не схоплять очі суть / зморщить час твоє лице / мій зір 
у мене в серці змалював / твоє чоло за сорок зим поріже невблаганний плуг життя / воно 
підносить вгору світлий лик / краде сміх з обличчя / усе живе звертає зір на  схід /  
Порівняння: твої два ока замість шибок там 
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Метафора: утопивши очі в темрявінь / перед вічми привидом стає / надбігти і затьмарити 
свій вид / ховає очі і чоло своє / юнь твоя мені не до лиця / / бережу красу твоїх прикмет / 
Метафоричний епітет: в твоїх негаснучих очах / брів недобрий збіг / 
Літота: твій погляд лагідніший, ніж жіночий 
ОБРАЗ 
Образ / себе самого в дзеркалі розглянути / двійник /  
Синоніми: повторений образ – двійник – твір 
Метафора: і ділом, а не римою, як я, свій образ од гниття не збережеш? / ми бачим образ 
сонячного дня / твій образ в серці бережуть мої / створивши образ, душу не збагнуть / свій 
образ повторити / повторити образ свій в поколіннях / мій твір / 
Персоніфікація: моя уява бачить образ твій, що перед вічми привидом стає / і ніби 
діямант у тьмі густій, краси та блиску ночі додає / як образ твій навіки похова /  щоб образ 
цей в моїй душі не стлів / 
Порівняння: живу святиню – твій би то портрет, а я картині цій за раму став / краще 
поколінням залиши свій образ, як взірець майбутніх рас / 
ОСІНЬ 
Настання осені: листя губить гай / настала осінь золота / з нив пожовклих восени  
Антитеза: цвісти і жовкнути  
Градація: пожовк, і голову схилив, і занедужав він  
ПАМ'ЯТЬ 
Забувати / навіщо ж, спогад, ти живий? / згадувати будемо минуле / забуваючи дбати / 
Хіба забувся / її печаттю став ти відтепер (печаттю природи) / забутий долею й людьми / 
коли любов пригадую твою / спогад серце звеселить / забувши ролі звичної слова 
ПЕСТОЩІ 
Персоніфікація: Пасма гір цілує грім / хвиля горнеться до хвилі / місяць пестить простір 
вод / сонце землю обійма / на сході сонце пестить пасма гір, голубить ряст зелених 
полонин / твій погляд лагідніший, ніж жіночий. Він не лукавить, він усіх голубить / 
ніжнот / привіт / ласка, радість, надія, привіт / на ласку щедрий будь і на привіт / 
ПОКЛОНІННЯ ТИТУЛУ 
Коли йде лорд, навколо рух / Фаворит залежить від царя 
ПОГОДА / СТИХІЯ 
Градація: Крізь бурі й грім / ні лють вітрів, ні шторму гнів /  берегти від холоду й вітрів, 
мряки й смерти /  чи буде дощ, чи вітер, град чи сніг / дощ, впади ж, як радість, як краса 
Персоніфікація: Щиро дружить з небесами вітер і туман / негоди злі з туманами й дощем 
у літа крадуть / дотик дощу / рожевий ряст, як море, забуяв / пасма гір цілує грім / і рій 
суперниць-бур над ним гуде / а часом їх вкриває хмарищ рій / від примх природи і гризні 
стихій / і раптом дозвіл хмарищам дає надбігти і затьмарити свій вид / негоди злі з 
туманами й дощем у літа крадуть / спека палить небеса /  по хаті свистять вітри  / 
суперниць-бур / твоє ж квітуче літо хмар не зна  
Порівняння: дощ-нектар для спраглих душ квіток  
Епітет: дощ рясний  
Метафора: «СТИХІЯ – ЦЕ БДЖОЛИНИЙ РІЙ»: рій суперниць-бур гуде / хмарищ рій 
ПТАХИ 
Хор пташок / жайвір між хмарок / щебети твої, співучий дрозде / пролунав у пишнім гаю 
солов’я дзвінкий голосок / Пташко / соловей покинув свій спів / голос затремтів у співця / 
гомін-спів у гаях солов’їв  / переспів пташок 
Порівняння: настрій мій, мов жайвір навесні, дедалі вище й вище лине в небо 
Градація: співати гімни щастю та весні  
ПРАВДА 
Синоніми: правдивий – без слів брехні 
Антоніми: людська відвертість – брехня 
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ПРАВО 
Що можна робити з правом: здобути право на чиюсь любов 
Антоніми: право – зрада і навіт  
Градація: хто має силу, владу і права 
ПРЕЗИРСТВО 
З презирством гордим дивиться на світ 
ПРИБУТОК 
Мати що з праці / де почесті – це за ганьбу платня 
ПРИКРАШАННЯ 
Каламбур: довершеність покращити не можна / сріблити срібло / шліфувати лід / веселці 
додавати зайвий тон / фіалковий надушувати цвіт / шукать оздобу для лілей / блиск зір 
свічками прикрашать / 
Синоніми: прикрашати – оздоблювати – красити – золотити – сріблити - додавати блиску 
й краси – очепурити – стати за раму картині  
Парні іменникові словосполучення: краси та блиску ночі додає 
Антитеза: пишна розкіш чепурить нікчем 
ПРИМХА примхи долі / примхи владаря / примхи природи 
ПРИРОДА 
Синоніми: ліс – гай (гаї) (у пишнім гаю) 
Персоніфікація: сонце пестить пасма гір / сонце голубить ряст зелених полонин / 
сиротить вигляд рясноплодих нив / З нив пожовклих восени / пасма гір / природа-матір 
стара / слухатися природу-матір стару / на смерть засуджує природа всіх / примхи 
природи / стати печаттю природи/ сонце голубить ряст зелених полонин / сонце пестить 
пасма гір / листя губить гай, що був ховав од спеки табуни / журливий довгий сон несе 
гаям веснилися гаї / листя губить гай, що був ховав од спеки табуни /  
Метафора: між гір моє серце / на схилах гір зустріне вічний лід, той, хто досяг 
засніжених висот 
ПРИЧИНА 
Через що? / Це що? / Чом же / знаю я ту причину гірку / навіщо ж / щоб / В чім річ? / 
Чому? / Бо ж і її / якби / Одно біда! / чи не тому … щоб / чом, брати 
ПРОСЛАВЛЯННЯ 
Синоніми: ткати гімн – співати гімни - хвалити – приписувати комусь щось – намалювати 
щось – звати чимось – порівнювати з чимось – Ткати гімн красі / трубадур майбутньої 
весни / хвалю я тьму / співати гімни щастю та весні /  хіба хвали б ти менше заслужив / 
відданість намалювати / коли я намалюю без прикрас привабливість твоїх очей і вроди / 
нащадок скаже: бреше віршомаз / прийнявши твій портрет за модний твір, за добре 
заримовану брехню / ти краща і привітніша стократ / приписує їй блиск яскравих зір / зве 
сявом сонця у своїх віршах / порівнює з квітками, з днем весни, з коштовним скарбом, з 
небом у зірках, з усім, що меж не має ні ціни  
ПУТИ / ТЮРМА 
Персоніфікація: де зло з добра зробило кріпака / де світлий розум в ланцюги кують / де 
мужність в рабство підступ заганя / Свободо! Найдорожча ти в тюрмі! / твоїх закутих в 
пута слуг / Людського розуму розкутий дух! /  йно пута дивляться на вас! / 
Градація та порівняння: цей склеп, могила і тюрма – прекрасна Англія сама! /  
Порівняння: Тюрма Шільон! Ти не тюрма – ти храм! І на підлозі вівтарів твоїх зберігся 
знак – сліди невтомних ніг  
Градація: чом кайдани і мечі безнастанно куючи / Нехай залізні грати і ланцюг твоїм 
синам судилися повік / 
Метафора: Ланцюг невдач 
РАДІСТЬ / ЩАСТЯ / УДАЧА 
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Антоніми: воскресає в душі молодій … радість – гасить радість стріч /  
                    щастить в амурах – щастя знову не знайти мені 
Синоніми: розрадить – (з)весели(ть) 
Антитеза: міняй години втіхи та журби 
Градація і гіпербола: заживши море втіхи й насолоди 
Гіпербола: стати щасливим без кінця 
Градація: ти світиш і щасливиш білий світ / співати гімни щастю та весні / втіху й мир в 
кутку своїм / з якою радістю і захватом в очах  
Персоніфікація: годованку Фортуни / успіх серце звеселить / слава має недосяжний літ і 
свого сина аж до зір веде 
Метафоричний епітет: гучна кар’єра  
Метафора: така подяка всім, хто в гору йде / той, хто досяг засніжених висот  
РЕМЕСЛО 
шліфувати лід / це клопіт не мій, а твій / важку роботу починати знов / свій же твір / твій 
портрет / модний твір / ваш плуг оре / ви хліб жнете / хліб жніть / працюйте, дбаючи собі  
Персоніфікація: а мельник тіло Ячменя на борошно змолов / його серпом звалили з ніг, 
поклали на гарбу / хай рими збережуть його в живих / мого серця вірний поводир / і ділом, 
а не римою, як я / відтворить … точніше, ніж різьбар-лауреат / життя ж тебе без пензля й 
без різця / день – працею / 
Метафора: мене не вабить Муза тих нездар  
Порівняння: вони – своєї долі ковалі / хто жив, як трутень / гіперболи – це для базару 
крам, а я своєї Музи не продам / любов – різьбар безсмертя / тих, хто трутнями живуть  / 
мов той актор … забувши ролі звичної слова  
Градація: сапою, плугом і кайлом збудуйте склеп собі гуртом / кайдани та мечі 
безнастанно куючи / ви дбаєте щодня про безпеку, харч, вбрання тих, хто трутнями 
живуть, вашу кров і піт ваш п’ють  
Синоніми: намалювати – зобразити – списати (намалюю без прикрас / де списано красу 
твоїх принад) – передати (навряд чи передасть рука митця) – додавати зайвий тон (веселці 
додавати зайвий тон) 
                     поет – віршомаз (бреше віршомаз) 
                     трутень – ледацюго 
                     гнути горб (горб гнете) – робить панам 
                     заробляти – з праці мати що 
Антоніми: класти / будувати доми (дім кладете, меч куєте) – валить (дім батьків) 
РОЗКІШ / ПИШНІСТЬ 
рости в розкошах  
Епітет: пишна знать / пишна розкіш  /  
Персоніфікація: пишна розкіш чепурить нікчем / не розкіш красить білий світ, а честь 
людська 
Метафоричний епітет: розкішна весна / пишний гай 
Метафора: королева пишних квіток / 
Синоніми: пишна розкіш – достойні шати / вбрання з нетлінних шат – розписної вроди 
взір  
пишно вбратись – вдягти вбрання з нетлінних шат 
Синоніми: пишний – рясноплодий 
РОЗЛУКА / ДОРОГА 
Ходім за моря / Коли від мене йдеш / з усіх усюд / збіглися сюди / жити в однину / поїзд 
рушив в далекі світи / осамотити / прийде час прощатися / мандрівки / нам з тобою не 
з’єднати рук / з тим всім я розпрощаюсь без жалю / та як я кину тих, кого люблю? / хай де 
я мандрую, хай де ліг мій шлях, / до тебе з далеких я лину світів / Стежки мої рідні! / 
шляхи твої – це Богові шляхи! /  
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Синоніми: кинути – розпрощатись – прощатися – осамотити 
Персоніфікація: спинити ж мандри в голові думок / мої думки тебе шукати йдуть / між 
гір моє серце блука в глушині / (моє серце) то оленя стежить, то сарну стріля / коли ж 
сполудні сонце розпочне, зеніт минувши, свій зворотній рух / (слава) і свого сина аж до 
зір веде / коли, розпочинаючи свій шлях /  
Метафора: в твоєму русі через всі часи / щоб не всі чисто дороги добра було втято / з 
колиски до труни йти самітником скупим / ступати далі по шляху змагань / і одна в садку 
моїм сохне айстра біла 
САМОТНІСТЬ 
Сам-один / на самоті / лиш я / йно (одні лише) / жити в однину / жити життям ченця / 
скупий самітник / осамотити 
СВІЧКА 
Оксюморон: Блиск зір свічками прикрашать  
Метафора: Гасни свічко! Край! 
СВЯТО 
Реалія: Великий Мартинів день 
Синоніми: свята гучні і галасливі – години втіхи 
                     звеселить (веселити) – розрадить  
                     розрадить – (зробить) легше на душі (від чарки легше на душі у кожного стає) 
Оксюморон: і навіть в хаті у вдови гуляння настає 
Перифраз: І досі чути за столом, де піняться склянки 
Метафора: упитись ячмінною кров’ю  
СЕРЦЕ 
Персоніфікація: два серця живуть в однину / він перший друг моїх сердечних справ і 
мого серця вірний поводир / О, серце щире! Щирим завжди будь! /  
Метафора: розмінятись серцями / боронити серце друга / так, як за дитиною малою, за 
серцем друга стежити і глядіти / змалювати в серці живу святиню / звеселити серце старе / 
на серце впливати / берегти образ в серці / між гір моє серце 
Іменникові словосполучення: ум і серце 
СИЛА 
Синоніми: сила – власні сили – снага 
Синоніми: набирати сил – міцніти – набувати більше бадьорої снаги – соків-сил не 
виливши до дна 
Антоніми: набирати сил / міцніти та рости / мати силу / набувати більше бадьорої снаги / 
давати комусь сили / бути дужчим – тратити сили / марніти щодня / слабим і кволим з 
віком ставати / занедужати / не мати сили / натомитись 
Синоніми: дужий спів – бадьора снага / дикі сили  
Градація: міцніти та рости  
Дієслівні словосполучення: твердо довіряти власним силам / мати силу / скоряти 
природи сили дикі /  
Похідний прислівник: дуже / дужче 
Себе не дуже берегти / Ще дужче сонце припекло 
Прикметники на позначення сили: дужий – дужчий (від когось) – за всіх в світі дужчий 
Бути / стати дужчим – міцний – бадьорий – дикий (=нескорений) 
Антоніми: стати дужчим – занедужати / тратити сили на очах / ставати слабим і кволим / 
натомлений мій дух не має сили  
СКУПІСТЬ 
Метафора: сховавши в землю не один мільйон / свою красу у внуках збереже / бодай на 
мить не тратиш ти краси / лише на себе тратити долі дар / ревно берегти /  
Синоніми: не тратити – берегти – сховати в землю 
                     скупий – скнара (жити неситим скнарою) 
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                скупий – ощадливий (Скупий клієнт / скупий самітник / красу ощадливість псує) 
Антоніми: берегти – тратити (красу / долі дар / сили) 
СЛАБКІСТЬ 
Синоніми: тратити сили – марніти (щодня) – слабим і кволим з віком ставати – 
натомлений мій дух не має сили –  занедужати 
Синоніми: слабий і кволий – натомлений 
Антоніми: занедужати / тратити сили на очах / ставати слабим і кволим / натомлений мій 
дух не має сили – стати дужчим / міцніти та рости / набувати більше бадьорої снаги / 
давати комусь сили /  набирати сил 
СЛАВА 
Персоніфікація: Хоч слава має недосяжний літ і свого сина аж до зір веде  
Оксюморон: де почесті – це за ганьбу платня  
Синоніми: і вже на почесть він не має прав – заслуг його ніхто не визнає 
визнавати заслуги – славити (але, хто п’є, той славить це пиття) 
СЛУЖІННЯ / ПОКІРНІСТЬ 
Синоніми: йти в ярмо до владарів / робить панам / іти в службу / служити коло когось / 
слугувати комусь / змусити нерви, серце, м’язи своїй меті служити завжди й скрізь / 
природу-матір слухатися стару / служити любові 
Метафора: в службі красі / слуга любові та добру  
Синоніми: хилити голову / схиляти чоло (про народ) / голови схиляти (2) / хилити свого 
чола в ганьбі / гнутися перед царем в три дуги / гнути горб / звикати до рабства / 
Персоніфікація: мужність в рабство підступ заганя / зло з добра зробило кріпака 
Метафора: раб неземних принад ставати рабом думок і мрій 
Синоніми: зачиняти серце в льох / гасити у собі безсмертного життя палкий огонь 
СМЕРТЬ 
Синоніми: А без тебе – смерть! / душу віддати / спочити / заспівати свій останній 
жалібний мотив / вмирати / прощатися з життям / зітне смерть косою / обертаються на 
тлін / вічна тьма проковтнула твій прекрасний день / смерти час близький / гинути / 
скінчить своє життя / зійдуть в небуття / ляже трупом / відчувши скін / витягати ноги / 
смертний чоловік / помирати / з ним в спілці смерть / плестися чередою на шляху до 
смерти  
Синоніми: втинати шлях / приспати / в зародку вбивати / нищить слід 
Синоніми: зарити – поховати 
Редукована форма: вмира / мре / вмерши / похова /  
Порівняння: могила – місце, де моя спочила любов – склеп – намогильний храм  
Що буває смертним: – смертне гниття – смертний гріх – смертний чоловік 
Синоніми: смертне гниття – тлін 
Синоніми: смерть – небуття – тлін 
Синоніми: ховати – заривати  
Синоніми: гнити – обертатися на тлін 
Синоніми: смертний – мрущий - смертно-хворий (іменник) 
Метафора: «смерть – вирок»: на смерть засуджує природа всіх 
Іменникові словосполучення: склеп, могила і тюрма / сапою, плугом і кайлом збудуйте 
склеп собі гуртом /  
Парні іменникові словосполучення: де тлін і прах / мряка й смерть /  
СМІХ 
Сміятися з когось (Смійся з лорда)   
Метафора: Краде сміх з обличчя / усміх з уст не даруєш мені 
Градація: для краси, для сміху, для думок 
Синоніми: звеселить / розрадить / години втіхи  
                    казна-що / як на ґвалт 
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СОН 
Антоніми: заснути – сон відійшов (заснувши край води / скочив сердега і сон 
відійшов) 
Синоніми: нести сон – заснути / засинати 
Антоніми: нести сон – будити  
Персоніфікація: яскраве сонце будить білий світ / журливий довгий сон несе гаям 
Порівняння: ти – хміль, що будить нас до дій та ігор 
Метафора: коли ти можеш думати і снити, рабом не ставши ні думок ні мрій / Рожеві дні 
тепер я бачу тільки в сні / до ліжка на спочинок рветься тіло / стулитися повікам не дають  
СОНЦЕ / ПРОМІННЯ 
Персоніфікація: сонце землю обійма / а сонце, щоб розглянути мій твір, у вікна храму 
світить крізь твої / на сході сонце пестить пасма гір, голубить ряст зелених полонин / ще 
дужче сонце припекло / коли, розпочинаючи свій шлях, яскраве сонце будить білий світ / і 
поки, засліпляючи людей, воно підносить вгору світлий лик / коли ж сполудні сонце 
розпочне, зеніт минувши, свій зворотній рух / 
Порівняння: юність – сонця схід / отак і мій світанок пломенів яскравим сонцем в 
ранішній порі /  
Метафора: «ЮНІСТЬ - ЦЕ СВІТАНОК»: короткий світанок мій 
Метафора: «КОХАННЯ – ЦЕ СОНЦЕ»: та сонце я своє люблю і в млі  
                     «БОГ – ЦЕ СОНЦЕ»: відблиск Твого проміння / променів світлих маю 
відбити / 
Парні іменникові словосполучення: і блиск його і сяєво вгорі 
/ промінням зір оздоблена / образ сонячного дня / усе живе звертає зір на схід / зве сяйвом 
сонця / 
СПІВ 
В співах все забудьте / пісні складає хор пташок / гомін-спів / але пісня, пісня є у нас / хор 
/ бриніти в стоголосім строю / вірші-пісні / співати гімни щастю і весні / переспів пташок 
Персоніфікація: і ніжних співанок рої / дужий спів єднає безліч нот 
Метафора: заспівати свій останній жалібний мотив 
СПОКІЙ 
спокою обом не даючи  
Персоніфікація: коли від мене спокій мій тіка 
СПОКУСА 
мене ж дарунки долі не п’янять / вабить блиск його принад / принаду твого літа-джигуна 
зимі-потворі нищити не дай 
Синоніми: спокуса – принада – блиск 
                    спокушати – п’янити – вабити  
Персоніфікація: принаду твого літа-джигуна / зима-потвора 
Антитеза: принаду твого літа-джигуна зимі-потворі нищити не дай 
СРІБЛО 
Плеоназм: сріблити срібло  
Метафоричний епітет: срібнобілі кучері  
СТИХІЙНІ ЛИХА 
мре від голоду в ганьбі / війни, голод, пошесті, пожар  
ТЕРПІННЯ 
старість не терплю я / терпіти мук безжалісну кормигу / два горя разом перетерпить світ 
ТИТУЛИ 
Синоніми: чин – ранг 
Синоніми: цар – король – володар – владар – владарка 
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Цар царів – цар землі – лик царя – володар царства – володар кохання – тиран – тиранів 
смертний гріх 
Антоніми: цар царів – малий принц 
Антоніми: лорд пихатий – старець 
Порівняння: правда – цар землі / пишна знать – годованка Фортуни 
Примхи владаря – царський гнів 
Лорд – лорд пихатий – сміятися з лорда 
Князь – граф – пишна знать – фаворит 
Іменникові парні словосполучення: мундири та герби /  герб і титул / хто має силу, 
владу і права 
Прикладки: владарка-владар 
Гучна кар’єра 
Фаворит залежить від царя 
Владарювати на землі святій 
ТОРГІВЛЯ 
Метафора: вести із самим собою торг / віддати без торгів /  
Метафоричне порівняння: гіперболи – це для базару крам, а я своєї Музи не продам / 
ХВОРОБИ 
Метафоричне порівняння: Старість – це хвороб ланцюг  / смертно-хворого бальзам / і 
викине на сміття цей папір, як непотрібну хвору маячню 
Персоніфікація: смерть твою хапає сказ  
ЦІНА  
Гіпербола: що меж не має ні ціни / 
Риторичне запитання: чи ж не варті всіх цих благ 
ЧАРИ  
Зачарований / чарівнице моя / 
Градація: я не віщун, не маг і не відьмар  
Метафоричне порівняння: ти – нерозкрита чарівнича книга, що в ній сполучено 
захопливу інтригу з глибинню дум та мудрістю буття  
Синоніми: чари (чар) (хай збереже красу свою і чар) / в її красі шукає дивних чар – 
спокуса (спокус не відає) – принади (красу твоїх принад) – привабливість (привабливість 
твоїх очей та вроди) 
                     чаклувати – ворожити (вночі по зорях я не ворожу) / (щоб) знати долю власну 
та чужу / сказати наперед / стежачи за рухами планет, царям передрікати долю їх / 
(за)ворожити (уста заворожив) / читати в очах (в твоїх негаснучих очах читаю я науку всіх 
наук) 
ЧАС 
Колись-то / відколи, хто  й зна / одвіку / від віків / що був ховав од спеки табуни – повік (= 
ніколи, жодного разу ) – за лихих часів 
– сто літ / досягши нині віку зрілих літ / прийде час прощатися /  
Метафора: в твоєму русі через всі часи – з колиски до труни / Чом так хутко час твій 
пролетів? (юності) 
 в слушний час / скоро / з віком (= з часом) / час цей прийде / підходив день  відтоді / ще 
не час /  
безнастанно / вічно / вічна круговерть / навіки / як за днем йде ніч /  
 аж тут / і враз /  
Гіпербола: жити й жити у віках / вічно будь живий! / Нехай живе віки! / завжди й скрізь / 
цілий вік / 
Персоніфікація: минущих діб нестримна череда, що творить неземної вроди взір, сама ж 
на нього потім напада, руйнує і потворить свій же твір / зморщить час твоє лице  / 
невтомний час на зміну літнім дням веде пору морозів,/ журливий довгий сон несе гаям / 
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сиротить вигляд рясноплодих нив / як (= коли) образ твій навіки похова / щоб час твій слід 
ніколи не затер / красу не пожаліє час / з часом стати на двобій / час – ти акула. Ти 
ковтаєш всіх, ти тупиш кігті тигрів і пантер, рвеш зуби левам з їх пащек страшних і 
феніксу в огні готуєш смерть / глухий до цих благань твій біг / відродить в поколіннях 
знов і знов / 
Метафоричне порівняння: час – ворог твій / лише коротку мить живуть і квітнуть 
Метафора: майбутня весна / взірець майбутніх рас / міняй години втіхи та журби / за 
сорок зим / далі, як вечір, не бачать / сполудні / чую бій курантів на стіні 
Плеоназм: в кожну мить минущу  
Бо в мить, коли / та тільки-но / тоді / тоді, як (=в той час, як) / тепер / враз / зараз / коли / 
інший час / той час, коли / до згоди не хутко вони  дійшли / чи не пора / довгожданий / 
шість десятків літ / відтепер / вже давно б / вперед … а далі / аж поки / а зараз / знову / 
знов / знов і знов / в ранішній порі / скоріше б / і досі / і поки / тоді / а часом / вічно / буває 
(= час од часу) / бодай на мить / і доки / і вже на почесть він не має прав / нарешті програє 
/ щодня / в час, коли /  
ЧЕСТЬ / ЧЕСНІСТЬ 
дорожити честю / честь людська 
Оксюморон: чесні бідарі / чесний, хоч і в свиті він / де гідність ходить вічним торбарем / 
Антитеза: дівочу честь поганить дика лють 
Градація: гідність, глузд та бідна честь вищі рангом 
ЧОЛОВІК / ЖІНКА / ДИТИНА / СІМ’Я 
муж / мужчини слухають охоче (твій погляд) / (гульвіса) валить дім батьків 
господиня / господар / звати господинею  
рідна мамо / матір твоїх дітей / людської матері дитя  
діти / батьки / твій рід / нащадок / правнук / як за дитиною малою /  прекрасне це дитя / 
смертний чоловік / 
Дівча / Десь, чи не жінка? / гурт жінок / гурт дівчат /  
Персоніфікація: мати-земля / природу-матір слухайся стару / тебе Природа жінкою 
творила /  
Гіперболічне порівняння: ти осамотиш жінку – матір світу  
                                                  всі люди – люди / людство / світ / брати / Брати мої! / 
братерства взір / ближній / 
Синоніми: у тобі ще й інших дух живий – взірець майбутніх рас 
                    набирають сил – зростають молоді 
                    жити в нових поколіннях – залишати поколінням свій образ –– свою красу у 
внуках зберегти – кинуть по собі слід (= продовжити свій рід) – відтворить плоть твою і 
цвіт – між правнуків живий – потомство привітати довгождане – зробитись батьком 
хлопців і дівчат (зробився батьком хлопців і дівчат) – татом зве тебе твоя сім’я – в твоїй 
дитині – у твого внука буде внук – вдову ж розрадить вид її сиріт 
                  припиняти свій рід – якщо не лишиш сина у житті – сиротить 
                  мешканці батьківського дому – весь твій рід – покоління 
                  одержавши багатство від батьків – син вроди і краси 
Синоніми: рідний край – вітчизно батьків  
Літота: бодай одна між юних дів 
Гіпербола: ставити Я над усе на світі 
Метафора: схилив чоло народ  
Метафоричне порівняння: годованку Фортуни, (пишну знать) 
ЩЕДРІСТЬ Градація: на ласку щедрий будь і на привіт 
Антоніми: берегти – тратити 
ЩОСЬ Синоніми: ніщо – казна-що – (Це що за) мана? – Десь, (чи не жінка?)  
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Додаток Б 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці у фахових виданнях України 

1. Каширіна І. В. Творчість С. Караванського в національно-культурному 

контексті українського художнього перекладу. Мовні і концептуальні 

картини світу: зб. наук. праць. Київ,  2014. Вип. 50. Ч. 1. С. 345–353. 

2. Каширіна І. В. Перекладацька концепція С. Караванського у світлі 

постколоніальних досліджень. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія»: зб. наук. праць. Острог,  2015. Вип. 59. Серія 

«Філологічні науки». С. 86–89. 

3. Каширіна І. В. Ритмомелодійність перекладів С. Караванського. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Одеса, 

2015. Вип. 18. Т. 2. Серія «Філологічні науки». С. 132–134. 

4. Каширіна І. В. Інтертекстуальність перекладів С. Караванського. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Одеса, 

2015. Вип. 19. Т. 2. Серія «Філологічні науки». С. 151–153. 

5. Каширіна І. В. Переклади С. Караванського як текстотворчість: 

особливості поетики перекладача. Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія»: зб. наук. праць. Острог, 2016. Вип. 61. 

Серія «Філологічна». С. 307–310. 

6. Каширіна І. В. Смислове навантаження порядку перекладів в 

антиколоніальному дискурсі С. Караванського. Наукові записки 

Кіровоградського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. 

Кіровоград, 2016. Вип. 144. Сер. «Філологічні науки». С. 241–245. 

7. Каширіна І. В. Експресивний зсув у перекладах С. Караванського. Наукові 

записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. праць. 

Острог, 2018. Вип. 1 (69). Ч. 1. Серія «Філологія». С. 184–186.  

8. Каширіна І. В. Новаторство Святослава Караванського в історії 

українського художнього перекладу: перекладознавчий експеримент. 
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Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. 

праць. Одеса, 2019. Вип. 21. Серія «Філологічні науки». С. 67–74. 

Наукові праці у періодичних виданнях інших держав 

9. Каshyrina, I.V. Esthetics of the translation method of S. Karavansky (based 

upon the translation sample of the 8 sonnet by W. Shakespeare). Scientific Enquiry 

of the Contemporary World. California, San Francisco: B&M Publishing, 2014. 

Vol. 2: Humanities and social sciences. P. 213–216. ISBN 10:1941655041. 

Наукові праці апробаційного характеру 

10. Каширіна І. В. Естетичне підґрунтя перекладацького методу 

С.Караванського. Мова і засоби масової комунікації на сучасному 

історичному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції). Львів,  25-26 квітня 2014 р. С. 43–44.  

11. Каширіна І. В. «Філософія серця» як  естетичне підґрунтя 

перекладацького методу С. Караванського. І Таврійські філологічні читання: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Херсон, 27-28 

лютого 2015 р. С. 87–89.  

12. Каширіна І. В. Антиколоніальний мовоцентричний творчий метод 

С.Караванського. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези 

доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю. Харків, 5 лютого 

2016 р. С. 87–89. 
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Додаток В 
 

Тексти оригіналів 58, 74, 144 сонетів В.Шекспіра та їхні переклади 
С. Караванським, Д. Паламарчуком, Д. Павличком 

58 
That god forbid that made me first your slave, 
I should in thought control your times of pleasure, 
Or ar your hand the account of hours to crave, 
Being your vassal, bound to stay your leisure! 
O! let me suffer, being at your beck, 
The imprison’d absence of your liberty; 
And patience, tame to sufferance, bide each check, 
Without accusing you of injury. 
Be where you list, your charter is so strong 
That you yourself may privilege your time 
To what you will; to you it doth belong 
Yourself to pardon of self-doing crime. 
I am to wait, though waiting so be hell, 
Not blame your pleasure, be it ill or well. 
74 
But be contended: when that fell arrest 
Without all bail shall carry me away, 
My life hath in this line some interest, 
Which for memorial still with thee shall stay/ 
When thou reviewest this, thou dost review 
The very part was consecrate to thee: 
The earth can have but earth, which is his due; 
My spirit is thine, the better part of me: 
So then thou hast but lost the dregs of life, 
The prey of worms, my body being dead; 
The coward conquest of a wretch’s knife, 
Too base of thee to be remembered. 
The worth of that is that which it contains, 
And that is this, and this with thee remains. 
144 
Two loves I have of comfort and despair, 
Which like two spirits do suggest me still: 
The better angel is a man right fair, 
The worser spirit is a woman, colour’d ill. 
To win me soon to hell, my female evil 
Tempteth my better angel from my side, 
And would corrupt my saint to be a devil, 
Wooing his purity with her foul pride. 
And whether that my angel be turn’d fiend 
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Suspect I may, but not directly tell; 
But being both from me, both to each friend, 
I guess one angel in another’s hell: 
Yet this shall I ne’er know, but live in doubt, 
Till my bad angel fire my good one out. 
 
144 сонет 
Переклав С. Караванський 
Живе два генії в душі моїй: 
Один – дух світла, радости, добра, 
І другий – геній зла: всіх бід носій, 
Що ніби втік Адамові з ребра. 
Цей другий першого збива на гріх, 
І кличе з чистоти в содомський бруд, 
Щоб дідько став царем діянь моїх, 
І в гідний побут мій запхався блуд. 
Чи буде так, як хоче сатана, 
І геній зла окрутить молодця? 
Якби ж я мав кебету віщуна!?..… 
А так, – не буде сумнівам кінця. 
Живу й лихої вістки жду: «Гей-гу! 
Вже дух твій добрий в дідька за слугу!» 
 
58 сонет 
Переклав С. Караванський 
Той бог, що звів нас,  вводить карантин; 
Мені б тепер і взяти під контроль 
Твоїх розваг чергу, тривання й плин... 
Та я – бо вдача ж! – обмину цю роль. 
Нехай страждань на серце ляже струп – 
Терпіти і зітхати – мій талан! 
Я й далі твій: чекаю з милих губ, 
Як скаже “жду” господар мій і пан. 
Я буду там, де скажеш, буду вчас, 
Без нарікань і слідств, бо суд – це ти. 
Себе би то ти уневинниш враз: 
Твій час розваг – твоє святе святих. 
Забав цих в пеклі ждаників твоїх 
Не клястиму, хоч там є щось гірких. 
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74 сонет 
Переклав С. Караванський 
Борись, як я вже буду під замком, 
Моє б то тіло, мій же дух не там: 
У спілці братній із моїм пером 
Тобі одній, знай, курить тиміям. 
Читай і зри у цих палких рядках, 
Що я їх присвятив тобі одній: 
Хай в землю піде мій бездухий прах, 
Моє ж найкраще – дух мій буде твій. 
Коли я вмру – це не біда, що аж: 
Це – свято хробакам і більш ніщо; 
Убивця ж мій – цей ниций персонаж – 
Не варт і згадки, хто він є і що. 
А важить те, що тіло ма в собі – 
Це – дух мій, і належить він тобі. 
 
58 сонет 
Переклав Д. Паламарчук 
Хай криє бог, що дав мене в раби, 
Щоб я посмів твого жадати звіту, 
Чинить контроль тобі. Що хоч роби, –  
Покірний раб не має права сміти. 
Я знову ждатиму без нарікань, 
І не наближусь без твого наказу, –  
Моє терпіння, звичне до страждань, 
Знесе ганьба, забувши про образу. 
Де хочеш будь, на власний розсуд дій: 
Свого ж дозвілля владарка сама ти, 
І власний злочин лиш тобі одній 
Дано засуджувати чи прощати. 
Я ждатиму, хоч пекло в тім жданні: 
Твої гріхи судити не мені. 
74 сонет 
Переклав Д. Паламарчук 
Як злий конвой – недуга і роки –  
Навік мене спровадить до острогу, 
Тобі залишаться мої рядки –  
Вогонь ясний, частина серця мого. 
І будуть доказом – цей слід руки 
Та жовтий клапоть аркуша старого, 
Що тільки прах сточили хробаки, 
Не доторкнувшись до вогню святого. 
Життя оденки в землю відійдуть, –  
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Їх легко б міг ножем своїм здобуть 
Грабіжник лютий в закутку глухому, –  
Тобі ж одній залишиться в віках 
Не черепок світильника, не прах, 
А пломінь серця, що згоріло в ньому. 
144 сонет 
Переклав Д. Паламарчук 
Прийшли мені на горе і на страх 
Любові дні в супутники щоденні. 
Юнак блакитноокий – добрий геній, 
І жінка – демон з мороком в очах. 
Щоб чисту душу в пекло заманити, 
Збиває демон ангела на гріх 
І хоче силою очей своїх 
Слугу небес дияволом зробити. 
Та я не впевнений, чи ангел мій 
Зберіг незайманість, чи вже пропащий, 
Він друг мені, тож завжди він при ній, 
За крок один від пеклової пащі. 
І я живу, й чекаю кожну мить, 
Що праведник до пекла полетить. 
 
58 сонет 
Переклав Д. Павличко 
Не дай те господи, щоб, твій раб, 
В думках контролював твої розваги, 
Чи причисляв себе до їх приваб, –  
Васал не міє вийти з-під присяги. 
Дозволь, чекаючи на твій кивок, 
Терпіння переносити суворе, 
Не скаржитись і в глибині думок 
На зауваження твої й докори. 
І ти не змінюй норовів своїх, 
Хоч де гуляй для власної догоди; 
Любов собі прощати може гріх, 
Злий учин, що лиш їй сподіяв шкоди. 
Жду й не питаю, добре це чи ні, 
Хоч добре знаю: пекло в тім жданні 
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74 сонет 
Переклав Д. Павличко 
Та не журись! Коли вже смертів руки, 
Мов арештанта, віддадуть мене, 
У цих рядках моїх, де стільки муки, 
Триватиме життя моє трудне. 
Це мого духу пам’ятні споруди, 
Найкраща почастка мого єства; 
Земля візьме своє, твоєю ж буде 
Присвячена тобі душа жива. 
Ти матимеш не те, що люблять хроби, 
Не відпадки на смітнику життя, 
А те, що не боїться ні хвороби, 
Ні ницого ножа, ні побиття. 
З тобою буде полум’я прекрасне, 
Що, попіл покидаючи, не гасне. 
 
144 сонет 
Переклав Д. Павличко 
Є дві любові, мов два духи, в мене –  
Два янголи, що любляться тихцем: 
Дух кращий – то хлоп’я благословенне, 
Дух гірший – то жона з хмурним лицем. 
Жадаючи заволодіти мною, 
Спокушує моє жіноче зло 
Мого святця, щоб став він сатаною, 
Щоб стьмарилось його сяйне чоло. 
Чи стане чортом він, чи ні, не знаю, 
Недостовірне в тім знання моє, 
Та, хоч обидва – сотворіння раю, 
Все ж, бачиться, один з них пеклом є! 
Я буду мати певність щодо цього, 
Лише як добрий дух згорить від злого. 
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Додаток Г 
Переклад 66 сонета В. Шекспіра 

С. Караванським, Д. Паламарчуком, Д. Павличком 
 

66 
Tired with all these, for restful death I cry, 
As to behold desert a beggar born, 
And needy Nothing trimm’d in jollity, 
And purest faith unhappily forsworn, 
And gilded honour shamefully misplaced, 
And maiden virtue rudely strumpeted, 
And right perfection wrongfully disgraced, 
And strength by limping sway disabled, 
And art made tongue-tied by authority, 
And Folly (doctor-like) controlling skill, 
And simple-Truth miscall’d Simplicity, 
And captive-good attending captain ill: 
Tired with all these, from these would I be gone, 
Save that to die, I leave my love alone. 
 
66 сонет 
Переклав С. Караванський  
Скоріше б смерть! Набрид мені цей світ, 
Де гідність ходить вічним торбарем, 
Де замість права – зрада і навіт, 
І пишна розкіш чепурить нікчем, 
Де почесті – це за ганьбу платня, 
Де світлий розум в ланцюги кують, 
Де мужність в рабство підступ заганя, 
Й дівосу честь поганить дика лють, 
Де зло з добра зробило кріпака, 
Де хибою людська відвертість є, 
Де влада рот мистецтву затика, 
І тон в науках глупство задає. 
Те все я попрощаю без жалю, 
Та як я кину тих, кого люблю? 
 
66 сонет 
Переклав Д. Паламарчук 
Стомившися, вже смерті я благаю, 
Бо скрізь нікчемність в розкоші сама, 
І в злиднях честь доходить до одчаю, 
І чистій вірності шляхів нема, 
І силу неміч забива в кайдани, 
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І честь дівоча втоптана у бруд, 
І почесті не тим, хто гідний шани, 
І досконалості – ганебний суд, 
І злу – добро поставлене в служниці, 
І владою уярмлені митці, 
І істину вважають за дурниці, 
І гине хист в недоука в руці. 
Стомившись тим, спокою прагну я, 
Та вмерти не дає любов твоя. 
 
66 сонет 
Переклав Д. Павличко 
Я кличу смерть – дивитися набридло 
На жебри і приниження чеснот, 
На безтурботне і вельможне бидло, 
На правоту, що їй затисли рот, 
На честь фальшиву, на дівочу вроду 
Поганьблену, на зраду в пишноті, 
На правду, що підлоті навдогоду 
В бруд обертає почуття святі, 
І на мистецтво під п’ятою влади, 
І на талант під наглядом шпика, 
І на порядність, що безбожно краде, 
І на добро, що в зла за служника! 
Я від всього цього помер би нині, 
Та як тебе лишити в самотині? 
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Додаток Ґ 
Уривки з п’єс В. Шекспіра 

 
Macbeth 
Act V, Scene V 
 
Macb. She should have died hereafter; 
There would have been a time for such a word. 
To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, 
Creeps in this petty pace from day to day, 
To the last syllable of recorded time; 
And all our yesterdays have lighted fools 
The way to dusty death. Out, out, brief candle! 
Life’s but a walking shadow, a poor player 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more; it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. 
 
Макбет 
Переклав П. Куліш 
Дія 5, сцена 5 
 
Макбет 
Годилось би навпослі їй умерти. 
Ще був би час і для сієї вісти. 
Все завтра, і знов завтра, завтра лізе 
Що-дня собі тихенько-поволеньки 
Аж до останньої силляби часу. 
І наші всі «учора» присьвітили 
Дорогу дурням до дурної смерти. 
Гори ж, гори, недогарку, догорюй! 
Що жизнь? се тінь, що йде-проходить мимо, 
Комедиянт убогий, що вертить ся 
Та величаєть ся свій час на сцені, 
А там його й не чути. Мов та казка, 
Що каже безумень, –  гучна, ярлива 
І непотрібна ні до чого. 
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Макбет 
Переклав Т. Осьмачка 
Дія 5, сцена 5 
 
Макбет 
Пізніше їй умерти б, а година 
знайшлася б для цієї звістки завжди… 
Узавтра, взавтра, взавтра – і повзе 
У мірі цій маленькій день за днем 
аж до останньої межі часу. 
А всі «учора» осявали дурням 
до смерти шлях пилистий… Швидше, швидше 
недогарку мій догорай. Життя –  
летюча тінь, актор, що на кону 
нещасний хваста, галасує, потім 
навіки забувається… І казка, 
що божевільний розповів, криклива 
несамовита, колосом порожня. 
 
Макбет 
Уривок названо тлумачем «Життя» 
Переклав С. Караванський 
Дія 5, сцена 5 
 
Макбет 
Завтра, і завтра, і завтра, і завтра 
Плетуться чередою день за днем 
До грані, що її накреслив час; 
А на шляху до смерти світять нам  
Всі наші вчора... 
                             Гасни свічко! 
                                                   Край! 
Життя це привид, це артистів гра, 
Які, сказавши і зігравши роль, 
Йдуть геть зі сцени; це безумця річ, 
Який белькоче, казиться й кричить 
І все без змісту. 
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Макбет 
Переклав Борис Тен 
Дія 5, сцена 5 
Макбет 
Коли б вона померла не сьогодні, 
То іншого якогось дня, та мусить 
Колись це статись… Завтра, завтра, завтра… 
А дні дрібними кроками повзуть 
Аж до останньої життя сторінки. 
Всі «вчора» лиш освітлювали шлях 
До тліну смерті. Гасни ж, куца свічко! 
Життя – рухлива тінь, актор на сцені. 
Пограв, побігав, погаласував 
Свою часину – та й пропав. Воно –  
Це дурня казка, вся зі слів гучних 
І геть безглузда. 
 
Much Ado About Nothing 
Act II, Scene III 
 
Balthazar sings 
Sigh no more, ladies, sigh no more, 
Men were deceivers ever; 
One foot in sea, and one on shore, 
To one thing constant never; 
Then sigh not so, 
But let them go, 
And be you blithe and bonny, 
Converting all your sounds of woe 
Into Hey nonny, nonny. 
 
Sing no more ditties, sing no mo 
Of dumps so dull and heavy; 
The fraud of men was ever so, 
Since summer first was leavy. 
Then sigh not so, 
But let them go, 
And be you blithe and bonny, 
Converting all your sounds of woe 
Into Hey nonny, nonny. 
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Багато галасу з нічого 
Переклав С. Караванський 
Уривок названо тлумачем «Зітхань не треба, леді!» 
Дія 2, сцена 3 
 
Балтазар співає  
О, не зітхайте, леді! Вас 
Мужчини завжди дурять; 
Хто в мандрах свій проводить час, 
Тому щастить в амурах: 
 
В розлуки мить, журбу женіть, 
Веселі й милі будьте; 
Зітханням горя не будіть 
І в співах все забудьте! 
 
Багато галасу з нічого 
Переклала І. Стешенко  
Дія 2, сцена 3 
 
Балтазар співає 
Чого зітхать, красуні, вам? 
Коханці всі зрадливі: 
Він нині тут, а завтра – там, 
Чуття у них мінливі. 
Чого ж тужить, 
Хай він біжить. 
Геть настрій той скорботний! 
Зітхання в приспів оберніть –  
Гей-го, – веселий, безтурботний. 
 
Покиньте вмить, покиньте вмить 
Виспівувать журливо; 
Нездатні всі вони любить. 
Гонивітри на диво! 
Чого ж тужить, 
Хай він біжить, 
Геть настрій той скорботний! 
Зітхання в приспів оберніть –  
Гей-го, – веселий, безтурботний. 
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Додаток Д 
Дж. Г. Байрон 

 
Sonnet on Chillon 
 
Eternal Spirit of the chainless Mind 
Brighest in dungeons, Liberty! thou art, 
For there thy habitation is the heart –  
The heart which love of thee alone can bind. 
And when thy sons to fetters are consinh’d –  
To fetters, and the damp vault’s dayless gloom, 
Their country conquers with their martyrdom 
And Freedom’s fame finds wings on every wind, 
Chillon! thy prison is a holy place, 
And thy sad floor an altar – for ’twas trod, 
Until his very steps have made a trace 
Worn, as if thy cold pavement was a sod, 
By Bonnivard! – may none those marks efface! 
For they appeal from tyranny to God! 
 
Шильйонський сонет 
Переклав С. Караванський 
 
Людського розуму розкутий дух! 
Свободо! Найдорожча ти в тюрмі! 
Ти сяєш там, як полум’я в пітьмі, 
В серцях твоїх закутих в пута слуг. 
 
Нехай залізні ґрати і ланцюг 
Твоїм синам судилися повік, 
І рідний край уже до рабства звик, 
А все вістки про волю тішать слух! 
 
Тюрма Шільйон! Ти не тюрма – ти храм, 
І на підлозі вівтарів твоїх 
Від Боннівара, що карався там, 
Лишився знак – сліди невтомних ніг. 
 
Не руш ніхто і не стирай цих плям! 
Хай бачить бог тиранів смертний гріх! 
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Шільйон 
Переклав В. Мисик 
 
Незгасний світоч вільного ума, 
Свободо! Ясно ти в темниці сяєш, 
Бо там у серці ти притулок маєш, 
В якому владна тільки ти сама! 
 
Коли синів твоїх німа тюрма 
Поглине в морок свій, у вічні тіні, 
Їх жертва сили додає країні –  
І голос твій дзвенить, немов сурма! 
 
Шільйон! Ти найсвятіша із руїн, 
Бо знає кам’яна твоя підлога 
Крок Бонівара, що лунав, як дзвін, 
Аж поки в камінь врізалась дорога. 
 
Священний слід! Храніть його, бо він 
Тиранам кари вимагає в Бога! 
 
Сонет до Шільйону 
Переклав Д. Павличко 
Безсмертний духу вольного ума! 
Свободо, найсяйливіша в темниці, 
Де ти живеш в душі, як у світлиці, 
У серці, що скорила ти сама! 
Коли твої сини натхненно лиці 
Зневолені, закуті в ланцюги, 
То їхня слава, наче крила птиці, 
Із кожним вітром грає навкруги. 
Шільйоне, знай: твоя тюрма – то храм, 
Священний вівтар – то брудна підлога, 
Де Бонівар ходив. Ступати нам 
Потрібно тут ніжніше якомога, 
Щоб не завадити страшним слідам –  
Вони для правди-мсти волають Бога! 
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Додаток Е 
Percy Bysshe Shelley 
  OZYMANDIAS 
 
I met a traveller from an antique land 
Who said: Two vast and trunkless legs of stone 
Stand in the desert. Near them on the sand, 
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown, 
And wrinkled lip, and sneer of cold command, 
Tell that its sculptor well those passions read 
Which yet survive, stamped on these lifeless things, 
The hand that mocked them and the heart that fed: 
And on the pedestal these words appear: 
“My name is Ozymandias, king of kings: 
Look on my works, ye Mighty, and despair!” 
Nothing beside remains. Round the decay 
Of that colossal wreck, boundless and bare 
The lone and level sands stretch far away. 
 
Озимандис 
Переклав С. Караванський 
Я чув од тих, хто їздив за моря: 
 – В пустелі біля двох уламків ніг 
Лежить в піску гранітний лик царя, 
Чий усміх злий та брів недобрий збіг 
Засвідчують, що примхи владаря 
Прадавній скульптор добре розумів, 
Сміявся з них, відбивши в правді рис, 
І написом на підмурку довів 
Свій гнів, свою зневагу і відчай: 
«Тут цар царей лежить – Озимандис, –  
Оглянь, хто мудрий, твір мій і ридай!» 
І більш ні слова, а округ руїн 
Простерся німо неозорий край 
Пісками запорошених рівнин. 
 
Озимандіа  
Переклав Юрій Клен 
Я стрів мандрівника з країн чужих, 
І він сказав: серед пісків пустині 
Уламок статуї лежить донині – 
Без торсу дві ноги, а біля них 
Обличчя стерте; в складці уст німих 
Презирства вираз гордий і камінний 
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І розказу холодного печать. 
Різьбяр умів ті пристрасті читать, 
Що в мертвім камені перетривали 
І майстра, що потрапив їх віддать, 
І серце владаря, що їх плекало. 
Зберіг нам давній камінь кілька слів: 
“Я – Озимандія, я – цар царів. 
І це – діла мої. Тремтіть, хоробрі!” 
Навколо – пусто все, і в далечінь 
Ген-ген заходять аж під самий обрій 
Безмежно золоті піски пустинь. 
 
Озімандія 
Переклав В. Мисик 
 
Я стрів мандрівника – й такі слова 
Він мовив: “Статуя серед пустині 
Стоїть розбита. Поряд – голова 
Пощерблена, і з уст її донині 
Не cтерся усміх владної гордині. 
Як видно, добре скульптору були 
Ті риси знані, що пережили 
І руку майстра, й серце, що до зброї 
Та ґвалту прагло. Нижче – кілька слів: 
“Я – Озимандія, я цар царів, 
А це – діла мої. Тремтіть, герої!” 
Навколо – пустка, та руїни тінь, 
Німі уламки статуї старої, 
Та безконечна мертва далечінь”. 
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Озимандія 
Переклав В. Коптілов 
 
Мандрівника в пустелі я зустрів. 
Він мовив: “Там лежать в піску сипкому 
Уламки постаті. Погорду й гнів 
Незгаслий зір несе всім і нікому. 
Розколина розбила вигин брів, 
Та посмішка зневажлива й велична 
Пережила і скульптора, й того, 
Хто всім жадав погрожувати вічно. 
На постаменті кілька слів стоїть: 
“Я Озимандія, я цар всього. 
До ніг моїх схиляйтесь і тремтіть!” 
Оце й усе. Навкруг самі руїни, 
В піску колос повержений лежить, 
І звідусіль пісок на нього рине”. 
 
Озимандія 
Переклав Г. Кочур 
 
Стрів подорожнього я з дальньої країни. 
Казав він: двоє ніг без тулуба стирчать, 
Камінні, й побіч них, в піску, – лице камінне. 
У стертих рисах ще лишилася печать 
Жорстокості, страшна зневага й лють зухвала. 
Як добре відтворитъ зумів те все різь6ар 
У брилі, що й його в віках перетривала, 
І серце, де палав цих пристрастей пожар. 
Помітні ще й слова пихаті та недобрі: 
“Я Озимандія, я над царями цар. 
Дивуйтеся мені, могутні і хоробрі, 
Жахайтесь і тремтіть: оце мої діла!” 
Навколо порожньо. І тільки ген під обрій 
Пустеля смугою німих пісків лягла. 
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Додаток Ж 
Оригінал та переклади «Якщо» Р. Кіплінга 

 
If 
 
If you can keep your head when all about you 
Are losing theirs and blaming it on you, 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too; 
If you can wait and not be tired by waiting, 
Or being lied about, don't deal in lies, 
Or being hated, don't give way to hating, 
And yet don't look too good, nor talk too wise: 
 
If you can dream – and not make dreams your master; 
If you can think – and not make thoughts your aim; 
If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two impostors just the same; 
If you can bear to hear the truth you've spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to, broken, 
And stoop and build'em up with worn-out tools: 
 
If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And so hold on when there is nothing in you 
Except the Will which says to them: "Hold on!" 
 
If you can talk with crowds and keep your virtue, 
Or walk with Kings – nor lose the common touch, 
If neither foes nor loving friends can hurt you, 
If all men count with you, but none too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds' worth of distance run, 
Yours is the Earth and everything that's in it, 
And – which is more – you'll be a Man, my son! 
 
 
 
 



289 
 
Коли 
 Переклав С. Караванський 
 
Коли між тих, що голови схилили, 
Не хилиш ти свого чола в ганьбі 
І твердо довіряєш власним силам, 
Дарма що всі зневірились в тобі; 
 
Коли ти свято бережеш надії, 
Без слів брехні на бій з брехнею йдеш, 
В душі ненависть тамувати вмієш, 
Але й занадто мудрим не стаєш; 
 
Коли ти можеш думати і снити, 
Рабом не ставши ні думок, ні мрій, 
І холодно, як зрадницькі привіти, 
Розгром та успіх зустрічаєш свій; 
 
Коли тебе не злить мізерна погань, 
Яка снує круг тебе сотні змов, 
І ти свій крах сприймаєш як вимогу 
Важку роботу починати знов; 
 
Коли ти можеш весь свій хист і волю 
Принести в жертву справі без вагань 
І без даремних нарікань на долю 
Сьупати далі по шляху змагань; 
 
Коли ти змусиш нерви, серце, м’язи 
Твоїй меті служити завжди й скрізь, 
І не відступиш навіть в тому разі, 
Як всі вони благатимуть: - Спинись! 
 
Коли в юрбі ти зберігаєш гідність, 
Перед царем не гнешся в три дуги, 
Коли за розум твій та непохитність 
Тебе шанують навіть вороги; 
 
Коли ти вносиш в кожну мить минущу 
Глибоку змістом мудрість життьову, –  
Тоді за всіх ти станеш в світі дужчий, 
І я тебе Людиною назву. 
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Синові 
Переклав В. Стус 
 
Коли ти бережеш залізний спокій 
всупір загальній паніці й клятьбі, 
коли наперекір хулі жорстокій 
між невірі ти віриш сам собі 
Коли ти вмієш ждати без утоми, 
обмовлений, не станеш брехуном, 
ошуканий, не піддаєшся злому, 
і власним не хизуєшся добром, 
Коли тебе не порабують мрії, 
в кормигу дум твій дух себе не дасть, 
коли ти знаєш, що за лицедії –  
облуда щастя й машкара нещасть 
Коли ти годен правди пильнувати, 
з якої вже зискують махлярі, 
розбитий витвір знову доробляти, 
хоча начиння геть уже старі 
Коли ти можеш всі свої надбання 
поставити на кін, аби за мить 
проциндрити без жалю й дорікання –  
адже тебе поразка не страшить 
Коли змертвілі нерви, думи, тіло 
ти можеш знову кидати у бій 
коли триматися немає сили, 
і тільки воля владно каже: стій! 
Коли в юрбі шляхетності не губиш, 
а бувши з королями – простоти, 
коли ні враг, ні друг, котрого любиш, 
нічим тобі не можуть дорікти 
Коли ти знаєш ціну щохвилини 
коли від неї геть усе береш, 
тоді я певен: ти єси людина 
і землю всю своєю назовеш. 
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Додаток З 
Оригінал та переклади «Жінці» В. Брюсова 

 
Женщине 
Ты – женщина, ты – книга между книг, 
Ты – свернутый, запечатленный свиток, 
В его строках и дум, и слов избыток, 
В его листах безумен каждый миг. 
 
Ты – женщина, ты – ведьмовский напиток! 
Он жжет огнем, едва в уста проник; 
Но пьющий пламя подавляет крик 
И славословит бешено средь пыток. 
 
Ты – женщина, и этим ты права. 
От века убрана короной звездной, 
Ты – в наших безднах образ божества! 
 
Мы для тебя влечем ярем железный, 
Тебе мы служим, тверди гор дробя, 
И молимся – от века – на тебя! 
 
 Жінці  
Переклав С. Караванський 
 
О, жінко! Вічна загадка життя! 
Ти – нерозкрита чарівнича книга, 
Що в ній сполучено захопливу інтригу 
З глибінню дум та мудрістю буття. 
 
Ти – хміль, що будить нас до дій та ігор 
Й пече вогнем наш мозок і чуття, 
Але, хто п’є, той славить це пиття, 
Хоч терпить мук безжалісну кормигу. 
 
Ти – та, якій простяться всі гріхи, 
Промінням зір оздоблена одвіку, 
Шляхи твої – це Богові шляхи! 
 
Скоряючи природи сили дикі 
І кров свою ллючи у боротьбі, 
Ми завжди й скрізь слугуємо тобі! 
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Жінці  
Переклав Д. Павличко 
 
Ти – жінка, книга – ти, найкраща з книг, 
Ти – згорток таємничий з печатками. 
В його рядках слова й думки, мов храми, 
І кожна мить несамовита в них. 
 
Ти – трунок, приготований чортами! 
Хто випити його хоч краплю встиг, 
Горить, та не кричить од мук страшних, 
Лиш прославляє те питво без тями! 
 
Ти – жінка, в цьому всі твої права. 
Ти – споконвіку в зоряній короні, 
В безоднях наших – образ божества! 
 
І задля тебе в хомутах, мов коні, 
Ми ходимо, і гаснемо в журбі, 
І споконвіку молимось – тобі! 
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Додаток И 
Оригінал та переклади поезії «Всі люди – люди» Р. Бернза 
 
Is there for honest poverty  
That hings his head, an’ a’ that?  
The coward slave, we pass him by –  
We dare be poor for a’ that!  
For a’ that, an’ a’ that,  
Our toils obscure, an’ a’ that,  
The rank is but the guinea’s stamp,  
The man’s the gowd for a’ that.  
What though on hamely fare we dine,  
Wear hoddin grey, an’ a’ that?  
Gie fools their silks, and knaves their wine –  
A man’s a man for a’ that.  
For a’ that, an’ a’ that,  
Their tinsel show, an’ a’ that,  
The honest man, tho’ e’er sae poor,  
Is king o’ men for a’ that.  
Ye see yon birkie ca’d ‘a lord,’  
Wha struts, an’ stares, an’ a’ that?  
Tho’ hundreds worship at his word,  
He’s but a cuif for a’ that.  
For a’ that, an’ a’ that,  
His ribband, star, an’ a’ that,  
The man o’ independent mind,  
He looks an’ laughs at a’ that. 
A prince can mak a belted knight,  
A marquis, duke, an’ a’ that!  
But an honest man’s aboon his might –  
Guid faith, he mauna fa’ that!  
For a’ that, an’ a’ that,  
Their dignities, an’ a’ that,  
The pith o’ sense an’ pride o’ worth  
Are higher rank than a’ that.  
Then let us pray that come it may  
(As come it will for a’ that)  
That Sense and Worth o’er a’ the earth  
Shall bear the gree an’ a’ that!  
For a’ that, an’ a’ that,  
It’s comin yet for a’ that,  
That man to man the world o’er  
Shall brithers be for a’ that. 
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Переклав І. Франко 
Ти голову повісив гнеть 
За те, що бідний, будь-що-будь? 
Геть, неключимий рабе, геть! 
Ми гордимось тим, будь-що-будь! 
І будь-що-будь, і будь-як-будь, 
Хоч злидні й клопоти гнітуть, 
То ранга є лише печать,  
А муж є злото, будь-що-будь. 

 
Хоч одіж наша проста є,  
А страва – хліб, сіль і що будь, 
Най дурень в шовках вина п’є, 
А муж є мужем, будь-що-будь. 
І будь-що-будь, і будь-як-будь, 
Не в золоті, не в строях путь, 
А чесний муж є сам свій цар, 
Хоч як він бідний, будь-що-будь. 
 
Ось глянь, ця лялька лордом звесь, 
Розприндивсь, сам не зна, як буть! 
Най перед ним сто люда гнесь, 
А він є дурень, будь-що-будь, 
І будь-що-будь, і будь-як-будь, 
Най там орденів повна грудь, 
Свобідний ум глядить на се 
І посміхається, будь-що-будь. 
Бароном міг король зробить, 
Князем і графом, ще чим-будь, 
Та чесним мужем вас зробить  
І цар не може, будь-що-будь! 
І будь-що-будь, і будь-як-будь, 
Не в урядах, титулах суть, – 
Високий ум і ясний зір 
Над все те вищі, будь-що-будь. 

 
Тож дбай усяк, щоб сталось так – 
І станесь так, хоч будь-що-будь!– 
Щоб ум і честь у світі скрізь 
Запанували, будь-що-будь. 
І будь-що-будь, і будь-як-будь, 
Ще станесь так, хоч будь-що-будь, 
Щоб чоловіку чоловік 
Був братом всюди, будь-що-будь! 
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Шануйсь, бідарю, та працюй 
Переклав Павло Грабовський 
Шануйсь, бідарю, та працюй, 
 Працюй – найперша річ; 
Не бігай дибки, не старцюй, 
 В порозі не стовбич. 
Найперша річ, найперша річ –  
 На дуку не зважай. 
Що гроші в нього є? Нехай... 
 Бо се – дурниця, гич! 
Ти пухнеш з голоду в латках, 
 Другий – найперша річ –  
Гуляє в злоті та шовках, 
 А дурить всіх увіч: 
Найперша річ, найперша річ: 
 Хто чесний – будь бідар, – 
Дарма як звуть: він справді цар, 
 Він цар – найперша річ. 
Ось лорд бенкети завдає, 
 Напужиться як сич... 
Та хоч і все у його є, 
 Він кеп – найперша річ. 
Найперша річ, найперша річ 
 Для нас (ми мужики) 
Всі його звізши та стьожки –  

Цяцьки – найперша річ. 
Назватись паном може всяк, 
 Та хама як не клич, 
Святим не зробиться ніяк; 
 Він хам – найперша річ, 
Найперша річ, найперша річ, 
 Щоб чесні всі були, 
Щоб всі до розуму дійшли, 
 Бо се – найперша річ. 
Пошли нам, боже, добрий лад, 
 Наш чесний труд звелич, 
Щоб хлібороб був з праці рад, 
 Був рад – найперша річ. 
Найперша річ, найперша річ: 

Віднині та й повік 
Щоб з чоловіком чоловік 
 Збратавсь – найперша річ. 
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Нівроку 
Переклав В. Мисик, 1-а редакція 
Що чесної нужди тягар 
       гне стан йому – нівроку. 
Раб рабствує, а нам нужда 
       Прикраса й честь – нівроку. 
       Нівроку, нівроку 
тяжкий наш труд – нівроку! 
       Лиш відбиток червінця – ранґ, 
людина – все – нівроку. 
Не кожний день у нас обід, 
       ми голі всі – нівроку. 
Хай п’є й глузує дармоїд –  
       ми мужній лорд – нівроку! 
       Нівроку, нівроку, 
весь їхній блиск – нівроку. 
       Людина чесна й у нужді 
панує скрізь – нівроку. 
Став лордом вихватько – чи ба! 
       Йде, як павич, –  нівроку. 
Хоч гнеться перед ним юрба, 
       та йолоп він – нівроку! 
       Нівроку, нівроку, – 
звіздар й шовки – нівроку. 
       Людина незалежна скрізь 
гордує цим – нівроку! 
Король – він робить сам панів, 
       і графів теж – нівроку. 
А чесної людини – ні, 
       не зробить він – нівроку! 
       Нівроку, нівроку, 
вся їх пиха – нівроку! 
      Чеснота й розум завжди й скрізь 
найвищий ранґ – нівроку! 
Так хай же швидше прийде час, 
       (бо прийде він – нівроку!) 
щоб Мисль і Гідність поміж нас 
       перемогли – нівроку! 
       Нівроку, нівроку, 
настане час – нівроку, 
       як стануть люди на землі 
братами всі – нівроку! 
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Людина є людина 
Переклав В. Мисик, 2-а редакція 
Стидатись чесної суми –  

найгірший рабства знак. 
А ми – ми смієм буть людьми 
 і вбогі, хоч там як! 
Хоч би там як, хай живе вік 
 в безвісній праці нам, 
Таж титул – то червінця карб, 
  а золото – ти сам! 
Хоч їжі часом не стає, 
 хоч одяг твій – сіряк, 
Хай дурень кпить – людина є 
 людина, хоч там як! 
Хоч би там що, на розкіш їх 

не надимося ми! 
Людина чесна – і в нужді 
 король понад людьми! 
Став лордом вихватько – дивись, 
 як дметься, неборак! 
Хоч і шанують лорда скрізь, 
 він йолоп, хоч там як! 
Хоч би там як, нехай звіздар, 
 хай стрічка й інший крам, 
Лиш посміхається на те, 
 хто незалежний сам. 
Король дарує сан і чин 
 і тисячу відзнак, 
Але нікого чесним він 
 не зробить, хоч там як! 
Хоч би там як, байдужі нам 
 І лорди й королі. 
Чеснота й розум – от де ранг 
 найвищий на землі. 
Так хай же швидше прийде час, 
 бо прийде він однак, 
Як честь і розум серед нас 
 верх візьмуть, хоч там як! 
Хоч би там як, нехай там як, 
 а мусить він прийти, 
Той час, як стануть на землі 
всі люди як брати! 
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Чесна бідність 
Переклав М. Лукаш 
Хай бідні ми, хай злидні ми, 
Не маємо нічого, 
А будьмо чесними людьми 
Й не біймося нікого. 
 Нічого, нічого, 
 Що ми звання простого! 
Звання – лиш карб, людина скарб, 
Цінніший від усього. 
 
Хоч ми їмо черстві шматки, 
Вдягаємось убого, 
А в багача булки й шовки –  
Ми людяніш од нього. 
 Нічого, нічого, 
 Що ми живем убого, 
А чесним бути в бідності –  
Найвище від усього. 
 
Бундючиться вельможний лорд, 
Що сотні слуг у нього; 
Дурний, як пень, лихий, як чорт, 
А строїть з себе Бога. 

Нічого, нічого, 
Що стрічка й хрест у нього, 

Бо хто розумний чоловік, – 
Сміється з того всього. 
Король зведе в дворянський стан 
Лакейчука двірського, 
Людини ж праведної сан 
Не дасться ні від кого. 

Що з того пустого 
Дворянства гербового? 

Шляхетний дух, шляхетний ум 
Шляхетніш того всього. 
Молись же всяк, щоб стало так –  
А йдеться вже до того! –  
Щоб ум і честь, де тільки єсть, 
Пробили скрізь дорогу. 

Нічого, нічого, 
Діждем ладу нового, 

Торжествуватиме весь світ 
Братерства перемогу! 
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Bci люди – люди, хай там що! 
Переклав С. Караванський 
Чи змусить чесних 6iдapiв 
Хилити голову хоч що? 
Раб йде в ярмо до владарів, 
Ми ж раді злидням, хай там що! 

Хай там що, ми – ніщо! 
Тільки з праці й маєм що, 
Чин i ранг для нас не скарб, 
Скарб – людина, хай там що! 

Дарма, що простий в нас обід 
І пишно вбратись нема в що, 
Не розкіш красить білий світ, 
А честь людська, нехай там що! 

Хай там що, нема в що! 
Блиск фальшивий – казна-що! 
Чесний, хоч і в свиті він, 
Цар царів, нехай там що! 

Коли йде лорд, навколо рух; 
А ми й питаєм: – Через що? 
Дарма що з ним півсотні слуг, 
Він дурень з дурнів, казна-що! 

Через що, хай там що, 
Лорд пихатий – казна-що? 
Маєш, друже, власний глузд? 
Смійся з лорда, хай там що! 

3 малого принца буде цар, 
Чи князь, чи граф, чи казна-що, 
Та чесний не іде бідар 
До нього в службу, хай там що! 

Хай там що, принц – ніщо! 
Герб i титул – казна-що! 
Гідність, глузд та бідна честь 
Вищі рангом, хай там що! 

Всі думи в нас про інший час, 
Який настане, хай там що! 
Той час, коли царем Землі 
Буде правда й більш ніщо. 

Хай там що, більш ніщо! 
Час цей прийде, хай там що! 
Всі люди людям на Землі 
Братами стануть, хай там що! 
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Заради сього й того 
Переклав Д. Павличко 
Чи є на світі чесна бідність, 
Чи раб заради того 
Схиляє голову в ярмо, 
Чи ж ми заради того 
Посмієм гибіти в нужді, 
Чи знов заради того 
Людина – то лиш гордий знак 
Багатства золотого, 
Чи ми не люди – бідаки 
Голодні, ми – скотина? 
Віддайте ж дурням їхній шовк 
І їх столітні вина! 
Людина – то навкір всьому –  
Понад усе людина! 
 
Прикраси видно, але честь 
Живе без них не вбого. 
Бідак серед людей – король 
Заради сього й того. 
Ось паном звуть молодика, 
Який не варт нічого, 
І всі перед його мечем, 
Що сяє грізно й строго, 
Схиляються, та дурень він 
Заради сього й того; 
На ньому банти та зірки, 
Та злота дуже много; 
Як гляне мудрий чоловік, 
То насміється з нього. 
 
Зробити з когось може принц 
Маркіза – ляльку з глини, 
Та більшу силу має честь 
Звичайної людини. 
Вона ніколи не віддасть 
Заради сього й того 
Своєї честі! Це ж ядро, 
Хребет ума ясного; 
Честь вища за найвищий ранґ, 
 За чин всього людського! 
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Додаток І 
Love’s Philosophy 
P. B. Shelley 
The fountains mingle with the river,  
And the rivers with the ocean; 
The winds of heaven mix forever 
With a sweet emotion, 
Nothing in the world is single; 
All things by a law divine 
In another’s being mingle –  
Why not I with thine? 

See, the mountains kiss high heaven, 
And the waves clasp one another; 
No sister flower could be forgiven 
If it disdained its brother; 
And the sunlight clasps the earth, 
And the moonbeams kiss the sea; 
What is all this sweet work worth, 
If thou kiss not me? 
 
Філософія кохання 
Переклав С. Караванський 
 
Струмки зливаються з річками, 
А річки течуть в ок’ян, 
Щиро дружить з небесами 
Вітер і туман. 
Мудрість Вічного Творця  
З двох речей склада одну; 
Так чом же нашим двом серцям 
Жити в однину? 
 
Пасма гір цілує грім, 
Хвиля горнеться до хвилі, 
І одна в садку моїм 
Сохне айстра біла. 
Місяць пестить плесо вод, 
Сонце землю обійма, 
А що мені від цих ніжнот, 
Як тебе нема? 
 
Андзьоба 
1957 
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Философия любви 
Переклав К. Бальмонт 
Ручьи сливаются с Рекою, 
Река стремится в Океан; 
Несется ветер над Землею, 
К нему ласкается Туман. 
Все существа, как в дружбе тесной, 
В союз любви заключены. 
О, почему ж, мой друг прелестный, 
С тобой мы слиться не должны? –  
 
Смотри, уходят к Небу горы, 
А волны к берегу бегут; 
Цветы, склоняя нежно взоры, 
Как брат к сестре, друг к друу льнут. 
Целует Ночь – морские струи, 
А землю – блеск лучистый Дня: 
Но что мне эти поцелуи, 
Коль не целуешь ты меня? 
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Додаток Ї 
Get Up and Bar the Door 
 
(Child's Collected Ballads  
by Francis James Child) 
 
It fell about the Martinmas time, 
And a gay time it was then, 
When our goodwife got puddings to make, 
And she ’s boil’d them in the pan. 
The wind sae cauld blew south and north, 
And blew into the floor; 
Quoth our goodman to our goodwife, 
"Gae out and bar the door." 
"My hand is in my hussyfskap, 
Goodman, as ye may see; 
An’ it shou’dna be barr’d this hundred year, 
It ’s no be barr’d for me." 
They made a paction ’tween them twa, 
They made it firm and sure, 
That the first word whae’er shou’d speak, 
Shou’d rise and bar the door. 
Then by there came two gentlemen, 
At twelve o’ clock at night, 
And they could neither see house nor hall, 
Nor coal nor candle-light. 
"Now whether is this a rich man’s house, 
Or whether is it a poor?" 
But ne’er a word wad ane o’ them speak, 
For barring of the door. 
And first they ate the white puddings, 
And then they ate the black. 
Tho’ muckle thought the goodwife to hersel’ 
Yet ne’er a word she spake. 
Then said the one unto the other, 
"Here, man, tak ye my knife; 
Do ye tak aff the auld man’s beard, 
And I’ll kiss the goodwife." 
"But there’s nae water in the house, 
And what shall we do than?" 
"What ails ye at the pudding-broo, 
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That boils into the pan?" 
O up then started our goodman, 
An angry man was he: 
"Will ye kiss my wife before my een, 
And sca’d me wi’ pudding-bree?" 
Then up and started our goodwife, 
Gied three skips on the floor: 
"Goodman, you’ve spoken the foremost word! 
Get up and bar the door." 
Будь ласка хату іди зачини! 
Англійська народня баляда 
Переклав С. Караванський 
Підходив веселий Мартинів день –  
Забав і розваги час; 
До свят господиня пекла млинці 
Й варила узвар зараз. 
До жінки й каже господар тут: 
 – Гляди, на підлозі сніг, 
Крізь двері до хати мороз іде –  
Пішла б зачинила їх! 
 – Від печі ніяк мені іти… 
Ти ж бачиш! Чи ти сліпий? 
Хай навстіж хата стоїть сто літ, 
Це клопіт не мій, а твій. 
До згоди не хутко вони дійшли –  
Язик заболів в обох: 
До хати двері зачинить той, 
Хто перший промовить з двох. 
Тут два подорожніх, що йшли повз двір, 
Заходять до них на ніч; 
Їм дивно: по хаті свистять вітри 
І світла нема – в чім річ? 
Питають гості: – Це що? Корчма? 
Чи хлів? Чи вертеп? Чи дім? 
Мовчить господар, дружина теж 
Ні слова не каже їм. 
Пиріг з млинцями гостям до смаку, 
Вони їх прибрали вмить. 
Зітхає жінка – їй шкода страв, 
Зітхає, але мовчить. 

 – Віддячмо – до гостя і каже гість –  
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За хліб та за сіль сім’ї: 
Я зараз ножем поголю його, 
А ти поцілуй її. 
Сміється другий: – Яке тут бриття! 
У хаті ж нема води! 
 – А он на печі закипає взвар, 
Неси-но його сюди! 
В цю мить, як скочить господар наш: 
 – Ну, це вже не вийде вам! 
Дружину мою цілувати тут 
І брити себе не дам! 
Як скочить жінка й собі за ним: 
 – Знать, нас розсудив сам Бог! 
Будь ласка, хату іди зачини –  
Ти перший промовив з двох! 
Старуха, дверь закрой! 
Народная сказка 
Переклав С. Маршак 
Под праздник, под воскресный день, 
Пред тем, как на ночь лечь, 
Хозяйка жарить принялась, 
Варить, тушить и печь. 

         Стояла осень на дворе, 
И ветер дул сырой. 
Старик старухе говорит: 
 – Старуха, дверь закрой! 
 – Мне только дверь и закрывать, 
Другого дела нет. 
По мне – пускай она стоит  
Открытой сотню лет! 
Так без конца между собой 
Вели супруги спор, 
Пока старик не предложил 
Старухе уговор: 
 – Давай, старуха, помолчим, 
А кто откроет рот 
И первый вымолвит словцо, 
Тот двери и запрет! 

          Проходит час, за ним другой. 
Хозяева молчат. 
Давно в печи погас огонь. 
В углу часы стучат. 

         Вот бьют часы двенадцать раз, 
А дверь не заперта. 
Два незнакомца входят в дом, 
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А в доме темнота. 
 – А ну-ка, – гости говорят, –  
Кто в домике живет? –  
Молчат старуха и старик, 
Воды набрали в рот. 
Ночные гости из печи 
Берут попирогу, 
И потроха, и петуха, –  
Хозяйка – ни гугу. 
Нашли табак у старика. 
 – Хороший табачок! –  
Из бочки выпили пивка. 
Хозяева – молчок. 
Все взяли гости, что могли, 
И вышли за порог. 
Идут двором и говорят: 
 – Сырой у них пирог! 
А им вослед старуха: – Нет! 
Пирог мой не сырой! –  
Ей из угла старик в ответ:  
– Старуха, дверь закрой! 
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Додаток К 
Микола Вінграновський 
 

*** 
Серпень  ліг  під  кущем  смородини,  
Шепотів:  дозрівай,  будь  ласка, 
 Та  вже  вийшла  на  берег  Кодими  
З  голубими  зубами  Настка. 
 І  сміється  Настуня  басом  
Між  ромашками  з  лободи  — 
 За  смородиною  і  часом  
Попід  сонце  йдуть  поїзди. 
 Подалися  тополі  в  тіні,  
Прив’язалися  до  села...  
Прителющать  дощі  осінні  
І  —  вже  Насточка  не  мала! 
 І  смородина  не  зачує, 
 Як  під  сонцем  замруть  поїзди,  
Настка  в  полі,  як  дід,  заночує  
У  хатиночці  з  лободи... 
Хто  там  ліг  під  кущем  смородини?  
Хто  шепоче:  зажди,  будь  ласка... 
 У  колисці  німої  Кодими  
На  хмарині  гойдалась  Настка. 
 
Іван Світличний 
ВІДОМСЬКИЙ ШАБАШ 
У наші дні? Чого схотів? 
Яких відьом? Яких чортів? 
Все — забобон. Але куди ти 
Хвоста відьомського подів? 
Та ти скажи без зайвих слів, 
Не треба дурника ліпити: 
Я знаю, що не мав мітли ти, 
Чужих корів ти не доїв, 
Із чортівнею ти не знався, 
Та краще б все-таки признався, 
Тим паче, кажеш, атеїст. 
Я сам не хочу перегнути: 
Відьом нема й не може бути. 
Але куди ти дів свій хвіст? 
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Додаток Л 
R. Burns 
My Heart’s In The Highlands 

My heart’s in the Highlands, my heart is not here,  
My heart’s in the Highlands, a-chasing the deer,  
A-chasing the wild deer, and following the roe –  
My heart’s in the Highlands, wherever I go! 

Farewell to the Highlands, farewell to the North, 
The birth-place of valour, the country of worth!  
Wherever I wander, wherever I rove,  
The hills of the Highlands for ever I love. 

Farewell to the mountains, high-cover’d with snow,  
Farewell to the straths and green valleys below,  
Farewell to the forests and wild-hanging woods,  
Farewell to the torrents and loud-pouring floods!  

Між rip моє серце. 
     Переклав С. Караванський 

Між rip моє серце, не тут воно, ні, 
Між rip моє серце блука в глушині, 
То оленя стежить, то сарну стріля, 
Між rip моє серце, хай де буду я!  

Добридень вам, гори, добридень, сніги – 
Вітчизно звитяги, країно снаги! 
Хай де я мандрую, хай де ліг мій шлях, 
Я вічно кохатимусь в наших горбах.  

Між rip моє серце і т. д. 

Прощайте ж мої білосиві верхи 
І ви, у долинах зелені мохи, 
І ти, попідхмарних гаїв холодок, 
І дзюркіт струмків, i переспів пташок. 

Між rip моє серце і т. д. 

До тебе з далеких я лину світів, 
Колиско свободи, вітчизно батьків! 
Стежки мої рідні! Згадавши про вас, 
Щемітиме серце у грудях не раз.  

Між rip моє серце і т. д. 

Моє серце в верховині  
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     Переклав М. Лукаш 

Моє серце в верховині і душа моя 
Моя дума в верховині соколом буя, 
Моя мрія в гори лине навздогін вітрам 
Моє серце в верховині, де б не був я сам. 
Будь здорова, верховино, любий рідний край, 
Честі й слави батьківщино, вольності розмай! 
Хоч іду я на чужину, повернуся знов, 
Моє серце в верховині і моя любов. 
Прощавайте, сині гори, білії сніги, 
Прощавайте, темні звори й світлії луги! 
Прощавайте, пущі дикі й тіняві гаї, 
Прощавайте, буйні ріки й бистрі ручаї!  
Моє серце в верховині і душа моя 
Моя дума в верховині соколом буя, 
Моя мрія в гори лине навздогін вітрам 
Моє серце в верховині, де б не був я сам. 
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Додаток М 

R. Burns 
John Barleycorn 
There was three kings into the east, 
     Three kings both great and high, 
And they hae sworn a solemn oath 
     John Barleycorn should die. 
They took a plough and plough’d him down, 
     Put clods upon his head, 
And they hae sworn a solemn oath 
     John Barleycorn was dead. 
But the cheerful Spring come kindly on,  
     And show’rs began to fall; 
John Barleycorn got up again, 
     And sore surpris’d them all. 
The sultry suns of Summer came, 
     And he grew thick and strong: 
His head weel arm’d wi pointed spears, 
     That no one should him wrong. 
The sober Autumn enter’d mild,  
     When he grew wan and pale; 
His bending joints and drooping head 
     Show’s he began to fail. 
His colour sicken’d more and more,  
     He faded into age; 
And then his enemies began 
     To show their deadly rage. 
They’ve taen a weapon, long and sharp, 
And cut him by the knee; 
Then ty’d him fast upon a cart,  
     Like a rogue for forgerie. 
They laid him down upon his back, 
     And cudgell’d him full sore. 
They hung him up before the storm, 
     And turn’d him o’er and o’er. 
They filled up a darksome pit 
     With  water to the brim; 
They heav’d in John Barleycorn, 
     There let him sink or swim! 
They laid him out upon the floor, 
     To work him further woe; 
And still, as signs of life appear’d, 
     They toss’d him to and fro. 
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They wasted o’er a scorching flame 
     The marrow of his bones; 
But a miller us’d him worst of all,  
    For he crush’d him between two stones. 
And they hae taen his very heart’s blood, 
     And drank it round and round; 
And still the more and more they drank, 
     Their joy did more abound. 
John Barleycorn was a hero bold, 
     Of noble enterprise; 
For if you do but taste his blood, 
     ’Twill make your courage rise. 
Twill make a man forget his woe; 
     ’Twill heighten all his joy: 
’Twill make the widow’s heart to sing 
Tho’ the tear were in her eye. 
Then let us toast John Barleycorn, 
     Each man a glass in hand; 
And may his great posterity 
     Ne’er fail in old Scotland! 
 
Иван Ячмінь 
(Після Burns-а) 
Переклав В. Кулик (1874) 
Колись, давно вже, три царі 
У купі царювали, – 
Розлютувалися за щось 
И грізно приказали: 
Най згине той Иван Ячмінь! 
Беріть ціпами бийте, 
Калічте, нівечіть, давіть, 
На смерть ёго забийте! 
Взяли Ивана Ячменя, 
Ціпами добре били, 
И каменем терли и пекли, 
И кров з ёго давили. 
И у барила, у кадки 
Червону кров точили: 
Помер, помер Иван Ячмінь! 
Всі люде говорили. 
И кров ёго пили з склянок – 
Хто з вечора, хто з рана – 
Помер, помер Иван Ячмінь, 
Та більше вже не встане 
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Поліз Иван Ячмінь у верх, 
У голові бушує, 
И мозгом крутить й веселить, 
И язиком панує. 
Злякались три царі й кричать: 
“Народ щось галасує, 
Воскрес, воскрес Иван Ячмінь 
И наш народ бунтує!” 
А божий люд все пє та пє, 
Та весело гукає: 
Нехай живе Иван Ячмінь 
И нас розвеселяє! 
Джон Ячне Зерно 
Переклав В. Мисик. 2-а редакція 
Зложили присягу колись 
     Три східних королі, 
Щоб Джону Ячному Зерну 
     Не жити на землі. 
Вони взяли його в поля 
     I приорали там – 
I в борозні загинув Джон 
     На радість королям! 
Та тільки травень надійшов 
     I гримнув перший грім, 
Джон Ячне Зерно з глибу знов 
     Повстав на диво всім. 
Під літнім подихом палким 
     Він виріс і зміцнів 
I в стріли вбрався, щоб ніхто 
     Напасти не посмів. 
Війнула осінь холодком – 
     Він висох і поблід 
I сиву голову свою 
     Схилив у пил, як дід. 
Щодня він старівся й слабів, 
     I знову навкруги 
Зійшлися з задумом лихим 
     Жорстокі вороги. 
Коліна гострим різаком 
Перетяли йому, 
Зв’язали міцно й повезли, 
     Як злодія, в тюрму. 
На тік поклавши, узялись 
     Його киями бить, 
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I вішали перед дощем, 
     I торсали щомить. 
У яму кинули його, 
     Водою повну вкрай, 
I залишили Джона там 
     На муку і одчай. 
I, витягши, на землю знов 
     Жбурнули, і, коли 
Життя з’явилося у нім, 
     Знов бити почали. 
Страшним вогнем його пекли 
     I катували знов; 
А мельник всіх перевершив: 
     На пил його змолов. 
Вони взяли всю кров його 
     Й пили навкруг стола – 
Й що більш пили її, то більш 
     Веселість їх росла. 
Джон Ячне Зерно був колись 
     Уславлений герой; 
Бо хто скуштує кров його, 
Стає одважним той. 
Бо хто скуштує кров його, 
     Той горе забува – 
I плачучи, веселий спів 
     Заводить удова. 
Нехай же кожний піднесе 
     За Джона келих свій, 
Щоб рід його не припинявсь 
     В Шотландії старій! 
Джон Ячмінь 
Переклав М. Лукаш 
Зійшлись колись три королі 
Суміжних володінь 
I поклялись, заприсяглись, 
Що згине Джон Ячмінь. 
Взяли, ввергли його в ріллю, 
Втовкли аж у глибінь 
I поклялись, заприсяглись, 
Що там йому амінь. 
Прийшла весна веселая 
З теплом, з дощем рясним, 
I Джон Ячмінь піднявся знов 
На диво їм усім. 
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Настало літечко жарке – 
Стоїть Ячмінь, як гай, 
Пустив уси, немов списи – 
Ніхто не зачіпай! 
Настигла осінь клопітка – 
Ячмінь мов зажуривсь 
І головою сивою 
Додолу похиливсь. 
Змарнів, ізблід – звичайно, дід – 
Немає вже снаги... 
Отут на нього й завзялись 
Злорадні вороги. 
Ураз йому кривим ножем 
Коліна підтяли, 
На віз взяли, рублем стягли, 
На кару повезли. 
Додолу скинули, та й ну 
Ціпами обкладать, 
На вітер винесли, та й ну 
Угору підкидать. 
Шпурнули в воду бідака, 
У темну холодінь: 
Роби, що хочеш, Джон Ячмінь, – 
Хоч потопай, хоч плинь! 
Знов вийняли на білий світ, 
Та мало ще наруг, 
Знов шарпали, вгадавши в нім 
Життя найменший рух. 
Пекли сердегу на вогні, 
Аж мозок з кості сплив, 
А там мірошник у млині 
Ще й жорнами чавив. 
А потім з серця кров взяли, 
Кружляти почали... 
Пили, пили – що більш пили, 
То веселіш були. 
Бо Джон Ячмінь – то ж богатир, 
I добра в нього кров: 
Ковтнеш її хоч крапельку, 
То всіх би поборов! 
Ковтнеш її – журба сплива, 
А радість ожива, 
Ковтне її сумна вдова, 
I серце їй співа! 
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Чарками дзень, чарками дзінь – 
Здоров був, Джон Ячмінь! 
Хай родить рід твій задля всіх 
Потомних поколінь! 
Джон Ячмінний Колосок 
Переклав С. Голованівський 
Три королі, посівши трон, 
       дали для страти строк: 
помре сьогодні вранці Джон 
       Ячмінний Колосок. 
Могилу викопали втрьох, 
       кладуть його наспід, 
і, щоб у ямі швидше здох, 
       притоптують як слід. 
Але весна з-за гір прийшла, 
       повіяла теплом, 
і Джон з могили спроквола 
       проклюнувся стеблом. 
Далося сонечко взнаки, 
       пішов рости мерщій: 
аж ранять вуса-остюки –  
       торкатися не смій! 
А там – оглянутись не встиг,  
       і осінь вже близька, 
і зерна в лусочках цупких 
       тяжіють з колоска! 
Пожовк, схилився до землі, 
       сто літ йому даси. 
Радіють з того королі: 
       “Тепер ти наш єси!” 
Прийшли, здорові як воли, 
       косою збили з ніг, 
зв’язали й вузол затягли, 
       щоб дихати не міг. 
А потім били, мов кати, 
       ціпами на току 
і, щоб вкінець перемогти, 
       обрали смерть таку: 
у яму вкинули нову 
       і налили води: 
мовляв, як думаєш “спливу”, 
       то спробуй доведи! 
Та не настав йому загин 
       і в ямі тій, на дні. 
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І ось волочать Джона в млин 
       під жорна кам’яні. 
Жбурнув його спочатку в жар 
       мірошник-шкуродер, 
а потім капосний млинар 
       на борошно розтер. 
І кров, п’яніша від вина, 
       запінилася в діжі, 
і з кухлів радістю вона 
       озвалася в душі. 
Ти молодець, хоробрий Джон, 
       ти хлопець хоч куди –  
і мертвий ти розвієш сон 
       і виручиш з біди! 
З тобою туга щоразу 
       спливає, наче дим, –  
бідак розмазує сльозу, 
       і я слідом за ним. 
Тож хай бере нас у полон 
       від самих колисок, –  
 хай нам дарує радість Джон 
       Ячмінний Колосок! 
Джон Ячмінь 
Переклав С. Караванський 
Володарі трьох східніх царств 
Вселюдно присягли, 
Що ляже трупом Джон Ячмінь 
І гнитиме в землі. 

Вони зарили Ячменя 
В розораній ріллі: 
– Тепер ніяк не встане він! – 
Раділи королі. 

Минали дні. Прийшла весна, 
А з нею перший грім, 
І з ґрунту виліз Джон Ячмінь 
На здивування всім. 

Ще дужче сонце припекло – 
Ячмінь міцнів та ріс, 
І кожен в колосі остюк 
В руках у Джона – спис. 

Настала осінь золота, 
Коли, відчувши скін, 
Пожовк i голову схилив, 
І занедужав він. 
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Джон тратив сили на очах, 
Марніючи щодня, 
Тоді-то люті вороги 
Взялись за Ячменя. 

Його серпом звалили з ніг, 
Поклали на гарбу 
І, як злодюгу, повезли 
На суд i на ганьбу: 

Його простерли на землі 
І били патиком, 
А потім кидали не раз 
На вітрі голяком; 

Його топили в рівчаку, 
Води наливши вщерть, 
Та Джон Ячмінь не умира, 
Хай як там пнеться смерть. 
 

Його простерли другий раз 
Для ще страшніших мук, 
І, поки він не витяг ніг, 

Не випускали з рук: 
Його смалили на вогні, 
Йому пускали кров, 
А мельник тіло Ячменя 
На борошно змолов. 

І кров’ю Джона упились 
Жорстокі вороги: 
Що більше п’ють, то більше в них 
Бадьорої снаги. 

Не дурно, значить, Джон Ячмінь 
Геройським жив життям, 
Раз той, що п’є ячмінну кров, 
Стає героєм сам. 

Від чарки легше на душі 
У кожного стає, 
І навіть в хаті у вдови 
Гуляння настає. 

І досі чути за столом, 
Де піняться склянки: 
– Хай славен буде Джон Ячмінь! 
Нехай живе віки! 
 
 


