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МИКОЛА ЛУКАШ:
ДУХ, НАУКА, ДУМКА, ВОЛЯ

Ця книжка -  про Миколу Лукаша: феноменального перекладача, 
блискучого лексикографа, дослідника-філолога, нарешті, мужнього 
воїна в культурно-мистецькій боротьбі за повносиле функціонуван
ня української нації.

Понад сторіччя тому, 1899 року, Іван Франко -  Учитель укра
їнської нації та Патрон Львівського національного університету -  
писав у передмові до збірки “Поеми”: “Передача чужомовної поезії, 
поезії різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, 
присвоюючи їй такі форми і вирази чуття, яких вона не мала досі, 
будуючи золотий міст зрозуміння і спочування між нами і далекими 
людьми, давніми поколіннями” [11. -  Т. 5. -  С. 7].

Справді, перекладацтво у кожній національній культурі -  складне 
й багатогранне явище, яке глибоко позначається на її розвитку роз
ширенням пізнавальних, естетичних, етичних, світоглядних і суто 
лінгвальних обріїв культури.

Українська перекладацька традиція -  багатовікова. Наша історія 
склалася так трагічно, що українська мова й література -  головні 
чинники формування нації в стані бездержавності -  ніколи не функ
ціонували в нормальних умовах. Саме тому перекладна література 
здавна відіграє надзвичайно важливу роль у нашому культурному 
житті і як виховний засіб, і як засіб самовираження нації та збага
чення спроможностей рідної мови.

Українські письменники минулого подвижницько ставилися до 
перекладацтва. Просвітники свого народу, часто захоплені націє- 
творчим ідеалом і обов’язком, вони обирали знаряддям боротьби (по
ряд з оригінальною творчістю) переклад, що був для них водночас 
ефективним засобом підвищити власну майстерність. У статті “Адам 
Міцкевич в українській літературі” І. Франко цитує слова Л. Бо- 
ровиковського, який писав у листі до М. Максимовича 1836 року
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в зв’язку з перекладом сімох кримських сонетів А. Міцкевича: 
“Я навчився польської мови власне для того, щоб мати можливість 
принести користь Україні” [11. -  Т. 26. -  С. 386]. Більшість україн
ських письменників охоче підписалися б під цими словами. Після 
Другої світової війни, завдяки блискучій школі українського худож
нього перекладу, що її очолив спершу Максим Рильський, а після його 
передчасної смерті 1964 року Григорій Кочур, перекладна література 
повносило й систематично входить до національної культури, й 
українські перекладачі-подвижники виводять рідну мову на неозорі 
простори світового письменства, тим самим підносячи її авторитет. 
Виникає унікальна ситуація, коли перекладають, щоб рятувати мову 
і будувати націю. То була величезна жертовна праця.

Одним із найблагородніших, найталановитіших рятівників укра
їнської культури і зокрема мови, суджено було стати Миколі Лука
шу, бо Майстер поєднував мовний дар на рівні магії з надзвичайно 
високим рівнем інтелігентності, енциклопедичними знаннями, 
Франковим духом. До того треба додати ще його відчайдушне серце. 
Щодо методів перекладу, то часто проводять паралель між Миколою 
Лукашем і Пантелеймоном Кулішем. Що ж до почуття любові до 
свого народу, я бачу чимало спільних рис між Миколою Лукашем 
і Іваном Франком. “Я ж не люблю її з надмірної любові” -  хіба не 
часто ця трагічна фраза зривалася з Лукашевих уст?!.

В основі діяльності М. Лукаша лежить українство як феномен. 
Майстер сприймав літературу як головну духовну опору нації в бо
ротьбі за самозбереження. Він вимріював відбудову світової літера
тури на рідному ґрунті і, як М. Драгоманів, І. Франко, М. Рильський, 
М. Зеров, Г. Кочур та інші Достойники Слова, уважав саме цю справу 
відбудови одним із засобів здобути інтелектуальну волю для своєї на
ції. Розвиткові української культури в контексті світової присвятився 
повністю і подарував українській перекладній літературі, за висловом
І. Франка (у “Передмові” до власного перекладу поеми Й. В. Ґете 
“Герман і Доротея”), “пожаданий та здоровий корм духовий” [11 .- 
Т. 13.-С . 121]. Він зробив настільки посильний, велегранний внесок 
до світової культури, що його доробок заслужив на окрему галузь 
філологічних пошуків -  лукашезнавство. Ощадливий щодо похвал 
Г. Кочур ствердив у виступі на X (Першому незалежному) з’їзді 
письменників України 25 квітня 1991 року: “Перекладацька діяльність
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Миколи Лукаша -  це вершина української літератури. Одна з вершин, 
яку можемо представити цілому світові” [4. -  Т. 1. -  С. 526 ].

Історію українського художнього перекладу, української пере- 
кладознавчої думки ще належно не осмислено, а без цього не можна 
збагнути складність літературного процесу загалом, а, отже, -  на
писати виважену історію української літератури і, тим самим, 
повноцінну історію нашої культури, нашого народу. Правда, праці 
М. В. Стріхи (зокрема монографія “Український художній переклад: 
між літературою і націєтворенням”, 2006) та М. Н. Москаленка 
(розвідки “Тисячоліття у державі слова”, 1993; “Нариси з історії 
українського перекладу”, 2005 (у “Всесвіті”)) створюють уже за
гальну картину історії українського художнього перекладу. Року 
2008 вийшла двотомова збірка критичних праць Г. П. Кочура “Лі
тература та переклад: Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. 
Інтерв’ю”. У двотомнику -  чимало статей, внутрішніх рецензій, 
ніде раніше не друкованих [4]. Вони, очевидно, збагачують історію 
українського перекладу та перекладознавства.

Для кожного дослідження потрібний передусім солідний фактаж. 
Саме тому заснована у березні 1998 року кафедра перекладознавства 
і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського на
ціонального університету імені Івана Франка, яка прагнула зробити 
свій (хоча б незначний) внесок у написання історії українського 
художнього перекладу, від початку зосередилася у своїх наукових 
пошуках на бібліографічній діяльності. У співпраці з Науковою 
бібліотекою нашого університету ми опублікували 1999 року біо- 
бібліографічний покажчик Григорія Кочура -  перший в Україні (та 
чи тільки в Україні!) біобібліографічний покажчик перекладача [2]. 
Друге, значно доповнене видання цього біобібліографічного по
кажчика опубліковано 2006 року [1]. Два колективи -  Кочурової 
кафедри та Комісії всесвітньої літератури імені Миколи Лукаша 
Наукового товариства імені Шевченка -  брали інтенсивну участь 
в укладанні бібліографічного покажчика “Чужомовне письменство 
на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939)” [13]. Цей 
покажчик охоплював період, який -  через відомі трагічні обставини 
нашої історії -  належав до волаючих плям у нашому перекладо- 
знавстві та літературознавстві. Ми активно працювали над інколи 
запліснявілими в книгосховищах спецфондів журналами. Ми часто
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були їхніми першими читачами, а то й очікували упродовж місяців 
винесення їх з отих книжкових тюрем тоталітарного режиму. До 
речі, на ці покажчики опубліковано чимало рецензій в українській та 
світовій пресі: на покажчики Г. Кочура- 20 рецензій, на покажчик 
“Чужоземне письменство.. -  15.

Про перекладачів як професіоналів, про їхні творчі методи, про 
методику дослідження їхньої творчості дотепер опубліковано порів
няно небагато. Є чимало статей на цю тему, навіть дисертацій, а ось 
монографію, присвячену дослідженню творчого методу переклада
ча, -  знаю тільки одну. Це монографія про Віру Річ, найвидатнішого 
сучасног о перекладача української та білоруської літератур, що на
лежить доцентові нашої кафедри -  Г. М. Косів [3]. Оскільки в моно
графії автор подала список ще не опублікованих перекладів Віри Річ, 
монографія виявилася вкрай корисною при розшуку неопублікованих 
перекладів поезій Т. Шевченка авторства Віри Річ. Англомовні пере
клади Шевченкових поезій авторства Віри Річ щойно вийшли друком 
у видавництві “Мистецтво” [15], ставши виданням, гідним Великого 
Свята -  200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Про Миколу Олексійовича Лукаша останніми роками написано чи
мало. Вийшов, зокрема, двотомник спогадів про Нього [7], опублікова
но монографії Т. В. Цимбал юк “Мова перекладу Миколи Лукаша” [ 12] 
та “Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу” [6], словник 
“Фразеологія перекладів Миколи Лукаша” [8]. Прикро, до речі, що у 
першому томі СУМ-20 у списку словників, які використано при укла
данні найновішого й найбільшого тлумачного лексикону української 
мови, немає цієї вагомої лексикографічної праці [9. -  С. 63].

Втім, в більшості розвідок та книжок ідеться головно про життя 
(передусім побутове, а не інтелектуальне) М. Лукаша та про те, 
що він переклав. На жаль, в усій книжці “Микола Лукаш: Моцарт 
українського перекладу” є лише одна перекладознавча стаття -  про 
Лукашів переклад драми В. Шекспіра “Troilus and Cressida”. Одначе 
суто перекладознавчою цю статтю назвати не можна: у ній ідеться 
тільки про український переклад, а з Шекспіровим оригіналом ні
яких зіставлень немає. Прикро, що автори не згадали про ще один 
український переклад -  П. Куліша. До речі, чомусь не зазначено, 
що ця стаття значно раніше була опублікована в збірнику “Теорія і 
практика перекладу” (К., 1992. -  Вип. 18. -  С. 27-40).
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Рельєфніше у всеукраїнському контексті відчувається, осмис
лює іься доробок Миколи Лукаша як перекладача, перекладознавця 
та лексикографа після публікації вагомої монографії Т. В. Шмігера 
“Історія українського перекладознавства XX сторіччя” [ 14] та укла
деної коментованої бібліографії “Українське перекладознавство 
XX сторіччя”, яку уклав цей же науковець [10].

Книжка, що її написала Валентина Савчин, грунтовне до
слідження Лукашевої творчості в контексті історії українського 
красного письменства, перекладацьких принципів майстра, його 
тремтливого ставлення до слова, його подиву гідної, якоїсь віщої, 
сказати б, моторошної, мовної винахідливості, версифікаційної 
вправності, впливу його перекладів, що несли дзвін волі, на пере- 
кладацтво в Україні та на розвиток, збагачення виражальних засобів 
української мови загалом. Окреме питання -  рецепція Лукашевих 
перекладів. Вона визначалася не стільки зацікавленнями читачів, 
скільки ідеологічними шорами, бо переклад -  ця найбільш мирна 
з професій -  стала шкідливою і небезпечною для тоталітарного 
режиму, в якому Майстрові довелося прожити все життя.

У передмові личить написати про автора монографії ~ доцента 
кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики Франкового 
університету у Львові Валентину Романівну Савчин. Ми познайоми
лись у жовтні 1993 р. Цьому передувала моя зустріч у Британській 
раді нашого університету з доцентом Прикарпатського (від 2004 р. 
національного) університету імені Василя Стефаника- Мирославою 
Михайлівною Антонович, яка тепер завідує кафедрою міжнародного 
права і спеціальних правових наук НаУ КМА. У розмові вона згадала, 
що одна з випускниць відділу українсько-англійської філології-дуже 
талановита і працелюбна, тож доречно б їй вступати до аспірантури. 
Через якийсь час Валентина Романівна (бо саме про неї йшлося) за
вітала до мого кабінету. Маю честь мешкати в самому центрі Львова 
на вулиці Підвальній, де кожний метр бруківки, кожен камінь віддає 
давньою історією. У моєму кабінеті скрізь склепіння (колись це була 
монастирська келія), у ньому дивно неестетичний (але мені дуже 
любий) місткий робочий стіл. По всьому кабінету -  книжки, папки, 
нотатки (на жаль, не дуже акуратно розміщені). А найважливіше -  
колись тут мешкала Ольга Рошкевич, Франкова перша й вічна лю
бов. Тут, серед цих склепінь, я переконана, по-особливому звучить
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любовна лірика Івана Франка. Отож, коли почали ми з Валентиною 
Романівною розмову, я звернула увагу на том перекладів Миколи 
Лукаша “Від Боккаччо до Аполлінера” із серії “Майстри поетичного 
перекладу” (Київ: Дніпро, 1990), що тоді саме лежав на видному місці 
на столі. Отака, сказати б, випадковість...

Так раптово, несподівано ввійшла Лукашева творчість у життя 
Валентини Романівни, щоб залишитися там, сподіваюся, назавжди. 
Учительці англійської мови в місті Калуш Івано-Франківської області, 
матері двох діток довелося виявити сталеву волю, щоб розпочинати 
саме в таких умовах наукову роботу, щоб перемогти побутові труд
нощі, які стількох талановитих людей залякали, знищили! Декілька 
років Валентина Романівна систематично двічі на місяць приїжджала 
на засідання Науково-методологічного семінару з проблем пере- 
кладознавства і контрастивної лінгвістики імені професора Юрія 
Олексійовича Жлуктенка, 2000 року закінчила заочну аспірантуру 
зі спеціальності “Перекладознавство” -  10.02. 16. Декан факультету 
іноземних мов -  доцент В. Т. Сулим (який має особливий, благород
ний дар розшукувати, розпізнавати таланти та суттєво допомагати 
їм) -  наполіг на тому, щоб Валентина Романівна переїхала до Львова 
працювати викладачем у нас на відділі англо-українського перекладу. 
Не в затишнім помешканні досліджувала Лукашеву творчість Вален
тина Романівна, а в студентському гуртожиткові. Згодом домоглася 
власного помешкання, нормальних умов життя.

Щораз більше дослідниця переконувалася в тому, що для серйоз
ного дослідження необхідно зібрати всю лукашіану, розкидану по 
рідкісних, малодоступних журналах. Мала вже досвід кафедральної 
праці над біобібліографічним покажчиком Григорія Кочура, отже, 
наважилася розпочати працю над біобібліографічним покажчиком 
Миколи Лукаша. Тяжка й виснажлива то була праця. Нелегко тур
бувати спокій вкритих бібліотечним пилом старих часописів, що 
вміщали окремі згадки про Лукаша, були й невдачі, коли окремі 
покликання виявлялися неточними. Водночас робота захоплювала, 
Валентина Романівна завжди була в піднесенні: знайшла чергову 
інтелектуальну смаковинку Майстра, розшифрувала якийсь загад
ковий псевдонім.

У Видавництві Львівського університету 2003 року вийшов друком 
біобібліографічний покажчик Миколи Лукаша [5]. На нього опу
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бліковано 23 прихильні рецензії. А 2006 року Валентина Романівна 
захистила кандидатську дисертацію “Новаторство Миколи Лукаша 
в контексті українського художнього перекладу” на засіданні спеціа
лізованої Вченої ради Київського національного університету імені 
Т араса Шевченка -  тоді єдиної вченої ради в У країні, де захищали гіере- 
кладознавчі дисертації. Її опонентами були академік АН ВШ України, 
професор Марина Олексіївна Новикова з Сімферополя (до речі, лауреат 
премії імені Миколи Лукаша 1990 року) та доцент Ольга Ярославівна 
Івасюк з Чернівців; серед членів спеціалізованої Вченої ради -  акаде
мік АН ВШ України, професор Олександр Іванович Чередниченко, 
академік АН ВШ України, професор В’ячеслав Іванович Карабан, 
член-кореспондент Академії наук України, професор Ніна Федорівна 
Клименко. Усі ці прізвища говорять самі за себе, пояснення тут зайві: 
адже йдеться про перекладознавчу еліту України. 2011 року дослідниця 
одержала наукове звання доцента. Автор понад 80 статей, опублікова
них у провідних журналах України, Валентина Романівна активно й 
самовіддано працювала над монографією -  першим перекладознавчо 
обґрунтованим викладом доробку Миколи Лукаша.

Її дослідження не можна назвати просто перекладознавчим. Адже 
доводилось обґрунтовувати багато мовознавчих і літературознавчих 
проблем. Головне завдання автора було в тому, щоб чітко показати 
роль М. Лукаша в розвитку української мови, а до того ж ствердити, 
що був він не лише блискучим перекладачем, а й професіональним 
лексикографом, творцем численних новотворів, що підтверджували 
величезні потенційні спромоги нашої мови.

Неприступна перекладна творчість Миколи Лукаша і кількістю 
мов, з яких він перекладав. Щоб осмислити подвиг Миколи Лукаша 
як перекладача роману “Дон Кіхот“, Валентині Романівні довелося 
опанувати іспанську мову, щоб читати в оригіналі поезію Юліана 
Тувіма, треба було поглибити знання польської мови. Мала Вален
тина Романівна й одну значну перевагу: змалку відчувала нюанси 
рідної мови. А Прикарпатський університет прищепив їй глибокі 
навички розуміння художнього тексту.

Філологічно обдарована особистість, Валентина Романівна має 
також великий хист педагога. Уміння мислити постійно у площині 
двох мов і культур (української й англійської), відчувати глибини 
семантичних нюансів слів і словосполук характеризує її як філолога
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й педагога. Крім практичних курсів з англійської мови, викладачка 
веде також теоретичні курси з дуже складних дисциплін. Валентина 
Савчин -  активний член Комісії всесвітньої літератури Наукового 
товариства імені Шевченка у Львові, якій ухвалою Президії товари
ства 1999 року присвоєно ім’я Миколи Лукаша.

Монографія, якій Валентина Романівна віддала стільки праці, 
таку частку свого серця, допомагатиме численним читачам усві
домити та поцінувати місце Миколи Лукаша в історії української 
культури, постійно користати з невичерпної скарбниці рідної мови, 
яка спроможна відтворити всі відтінки різномовних шедеврів, най
вищих витворів людського духу.
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ВІД АВТОРА

У цій книжці підсумовано результати двадцятилітньої роботи 
над комплексним осмисленням багатогранної спадщини Миколи 
Лукаша, відомого не лише своїми блискучими перекладами, а й 
ґрунтовними лексикографічними проектами, глибокими мовознав
чими студіями, рецензіями.

Дослідження перекладацького доробку Миколи Лукаша, його 
творчого методу постійно супроводжувалося пошуком і збиранням 
найрізноманітнішої інформації, яка б допомогла чіткіше уявити 
обшир діяльності та унікальність його таланту. Спершу з’явився 
біобібліографічний покажчик “Микола Лукаш” (Львів, 2003), який 
охопив друковані матеріали п’ятдесятирічного періоду (1953-2003). 
Продовження наукового пошуку, робота з архівними матеріалами, 
спілкування з людьми, які особисто знали Миколу Лукаша, допомог
ли відтворити цілісну картину його творчої спадщини й наблизити 
до розуміння його унікального феномена.

На кожному етапі дослідження і готування книжки до друку 
я відчувала щиру підтримку й прихильність багатьох людей, за 
що складаю їм глибоку подяку. Моя щира вдячність -  науковому 
керівникові, докторові філологічних наук, професорові Роксолані 
Петрівні Зорівчак за добру науку.

Висловлюю подяку шановним рецензентам -  докторові філоло
гічних наук, професорові Ладі Володимирівні Коло місць, кандидато
ві філологічних наук, старшому науковому співробітникові Тетяні 
Василівні Цимбалюк-Скопненко, кандидатові філологічних наук, 
доценту Дзері Оксані Василівні за цінні поради й зауваження.

Дуже вдячна Літературному музею Григорія Кочура в Ірпені в 
особі Андрія Григоровича і Марії Леонідівни Кочурів та Національно
му музею літератури України, (зокрема Генеральному директорові 
музею Галині Олексіївні Сороці й Головному зберігачеві фондів Ніні
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Степанівні Грабовій), за можливість працювати з їхніми фондами 
та використати їх у цій книзі.

Складаю глибоку подяку видавництву “Літопис” та його ди
ректорові Михайлові Степановичу Комарницькому за сприяння в 
публікації книжки.

Щиро дякую родині, друзям і всім, хто підтримував мене по
радою і добрим словом.



РОЗДІЛ 1

ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
МИКОЛИ ЛУКАША

Микола Олексійович для культурного українця 
не просто один з найблискучішіщ перекладачів -  

він особлива, неповторна ланку нашого літературного 
процесу, невід’шна частку нашого спільного творчого буття.

(Валерій ИГевчук̂



Микола .Лукаш іа Михайло Сережеико

Микола Лукаш іа І риіорій Кочур



1.1. ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ЛУКАША В НАЦІОНАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО 
ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

(У  контекстіЛукаиіевої національної ідеї 
перекладацтво означало щось далеко Більше, 

ніл^намагання вплинути на стан та перспективи 
розвитку національної культури засобами художнього 

перекладу. (Він прагнув змінити історичний образ 
української культури, вплинути не тільки на її 

майбутнс, але й на минуле. ..

Лада ‘Коломісць

В історії багатьох народів переклад посідає чільне місце. Він 
завжди є засобом опосередкованого спілкування, взаємопроникнен
ня літератур, могутнім джерелом збагачення національної культури. 
Для українського народу, з огляду на трохи здеформований розвиток 
оригінальної літератури, численні утиски у функціонуванні укра
їнського слова, значення художнього перекладу було значно шир
шим. Переклад став важливим компенсаційним засобом, чинником 
розвитку і збагачення української мови й літератури, національно- 
культурного самоствердження. Звідси -  надзвичайно висока місія 
перекладача не лише як посередника у зближенні народів і культур, 
а й як митця, що підносить національну культуру до належного рівня 
і засвідчує силу та досконалість рідного слова. Вивчення творчості 
майстрів українського перекладу -  завдання назріле й актуальне, 
оскільки, як наголошує Олександр Чередниченко, “цілісне уявлення 
про перекладацький процес, його зв’язок із загальнолітературним 
процесом не може бути знеосібленим” [Чередниченко 1993: 278]. 
У контекст українського художнього перекладу ім’я Миколи Лукаша 
вплітається органічно. “Вимовиш оці слова: перекладач, художній 
переклад, -  писав його побратим по перу Григорій Кочур, -  і мимо
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волі на думку спадає Микола Лукаш, так, ніби в його імені самі ці 
терміни персоніфікувалися” [Кочур 1989а: 337].

Вивчення індивідуального стилю перекладача неможливе без 
урахування всіх мовних і позамовних чинників, літературних 
традицій, культурно-історичних обставин -  того вертикального 
контексту, у якому відбувається перекладацький процес. Із цього 
погляду актуальна думка Марини Новикової, за якою “лінгвістич
ний аналіз стилю перекладача повинен також бути процедурою 
“культурологічною” [Новикова 1980: 5]1.

Миколі Лукашеві випало творити в непростий і суперечливий 
час, коли -  попри теорію про злиття націй і мов, ідеологічний тиск, 
цензурні обмеження та вихолощення української мови -  відбувало
ся нестримне зростання творчих сил, піднесення та усвідомлення 
значущості української перекладацької творчості. Художній пере
клад частково перебирав на себе функції оригінальної літератури, 
забезпечуючи цим цілісність літературної полісистеми (докладніше 
про це у підрозділі 2.1). Для митців того часу художній переклад 
був важливим, а часто єдиним засобом самовираження, який давав 
змогу цілеспрямовано добирати твори для перекладу з огляду на: 
а) можливість залучати різноманітні мовно-стилістичні ресурси, на 
які існували обмеження в оригінальній літературі; б) їхнє літера
турне чи ідеологічне значення для цільової культури. Важливість 
цього можна проілюструвати думкою Михайлини Коцюбинської 
про те, що “в 60-ті підтекст певною мірою замінював для читача 
естетичні цінності” [Коцюбинська 2004 2: 351]. Тож за рядками 
перекладу могли виразно вчуватися національно-патріотичні, 
волелюбні, антирежимні мотиви. Однак навіть езопівська мова 
перекладу не завжди витримувала цензуру. Як зауважує Ніна Кли
менко, чиновники від літератури добре відчували силу аналогій і 
можливість актуального прочитання віршів у контексті тогочасного 
українського життя. Саме з цієї причини не вийшла свого часу у 
світ збірка вибраних творів Константіноса Кавафіса в перекладах 
Григорія Кочура [Клименко: 137].

Всупереч несприятливим культурно-історичним обставинам ви
никло подвижництво -  феномен, завдяки якому українська культура 
зуміла не просто вижити в жорстких, неприродних умовах розвитку,

1 Тут і далі переклад цитат наш. -  В. С.
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а самоствердитися і розвиватися. Микола Лукаш, як і більшість пере
кладачів, не брав безпосередньої участі в русі національного опору 
1960-х, не позиціонував себе відкрито як дисидента. Але за духом 
творчості, за літературними смаками простежуються ідеї та погляди 
шістдесятників. Як висловився Лесь Танюк, “[Григорій] Кочур і 
Микола Лукаш були ті перші шістдесятницькі євроінтегратори, які 
відкривали нам широкий світ європейської і -  ширше -  світової куль
тури” [Танюк: 67]. Тож перекладацько-культурницька праця Мико
ли Лукаша в контексті національної ідеї співмірна з подвижництвом 
шістдесятників і, як виявилося невдовзі, була засуджена режимом.

Переклади М. Лукаша, окрім згаданого вже глибокого підтексту, 
мали й іншу особливість, яка виразно дисонувала з пропагованою 
тоді ідеєю “української радянської культури” та обмеженням сфери 
функціонування української мови до “домашнього ужитку”. Демон
струючи своїми перекладами абсолютну повноцінність української 
мови та стверджуючи високий, якісно новий рівень української 
культури, М. Лукаш перекреслював усі постулати тоталітарної ідео
логії. Для нього пріоритетом був цільовий текст, який відповідав би 
потребам г//льов0/‘літератури та культури й демонстрував би багаті 
виражальні можливості цільової мови. Такий підхід перекладача до 
вибору і самих творів для перекладу, і конкретних перекладацьких 
прийомів дав підстави дослідникам його творчості говорити про 
глибоку й усвідомлену культурологічну місію Миколи Лукаша. На 
думку Марини Новикової, Михайла Москаленка, Лади Коломієць, 
основною ідеєю перекладацької творчості Миколи Лукаша було 
щось значно більше, ніж намагання вплинути своїми перекладами на 
стан та перспективи розвитку національної культури, -  йому йшлося 
про пересотворення / створення альтернативної історії української 
культури та літератури засобами художнього перекладу [Новикова 
2005: 44; Москаленко 1990: 7; Коломієць: 337].

У такій площині очевидною стає паралель між культуротворчою 
ідеєю Миколи Лукаша та культурництвом Пантелеймона Куліша. 
Свої спостереження про вплив П. Куліша на перекладацьку твор
чість М. Лукаша висловлювали Михайло Москаленко [Москаленко 
1990: 6-7], Максим Стріха [Стріха 2002: 51-52], Ольга Лучук [Лу- 
чук 2004: 27-35; Лучук 1996], Микола Самійленко [Самійленко: 
159-160] та інші дослідники, вбачаючи в цьому неперервність
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традицій українського художнього перекладу. З іншого боку, певні 
аналогії у творчості обох перекладачів отримали виразно негатив
ну оцінку, як, наприклад, закиди Леоніда Первомайського щодо 
мовної “екстравагантності”, якої М. Лукаш навчився у П. Куліша 
[Первомайський: 323-324]. Попри неоднозначність оцінок, незмін
ним залишається той факт, що П. Куліш був учителем М. Лукаша, 
орієнтиром у його перекладацькій діяльності. М. Лукаш високо 
цінував оригінальну та перекладну творчість П. Куліша, його мовне 
новаторство, багато чого в нього запозичив. Отже, мовностилістичні 
пошуки М. Лукаша, його новації, прагнення до експерименту зі 
словом, широке використання народнопоетичних ресурсів мови 
сягають своїм корінням Кулішевої творчості й засвідчують непе
рервний зв’язок у розвитку українського перекладу. Радше йдеться 
про окрему течію в нашому перекладацтві, яку найвиразніше ре
презентували П. Куліш та М. Лукаш, яка максимально опиралася 
на фольклор та традиції бароко2.

Однак, окрім мовного новаторства, залучення найглибших плас
тів української мови (поєднання народнопоетичного і книжного 
стилю з відчутною архаїзацією в перекладах П. Куліша й широке 
використання фольклорного, розмовного (часто не зафіксованого 
у лексикографічних джерелах) пласту в перекладах М. Лукаша), 
обох перекладачів споріднює єдина мета -  культурне відродження 
країни через відродження мови. Вони однаково глибоко відчували 
потребу престижу українського слова і зверталися до перекладу як 
до засобу збагачення рідної мови та літератури через освоєння інте
лектуальних і духовних багатств людства. Як зазначає Ольга Лучук, 
однією з культурницьких програм П. Куліша була “європеїзація” 
української літератури через переспіви і переклади творів чужих

2 В історії художнього перекладу розглядають дві течії / традиції: 
“онтологічну” (“фольклорну”, “барокову”) і “класичну” (“неокласичну”). 
До першої, окрім Пантелеймона Куліша та Миколи Лукаша, умовно за
раховують Євгена Гребінку, Павла Грабовського, раннього Павла Тичи
ну, Володимира Самійленка, Ігоря Костецького, Василя Барку. До другої, 
що опирається на вироблені літературні норми і вирізняється своїм 
академізмом, належать Іван Франко, Микола Зеров, Максим Рильський, 
Дмитро Паламарчук, Григорій Кочур та ін. [Новикова 2005: 42; Перепадя 
2004: 74-78; Лучук 2004: 28; Чередниченко 2004: 3-̂ 4; Стріха 1992: 17; 
Покальчук: 94].
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літератур [Лучук 2004: 16]. Ця програма логічно випливала з Ку- 
лішевої теорії староруського відродження української мови як від
повідь на утиски й обмеження рідного слова до “хатнього вжитку” 
та на поширену тоді теорію “общерусского языка”.

Отже, наступництво М. Лукаша, продовження традиції, яку запо
чаткував П. Куліш, має своєю основою не лише особисті поетичні 
та перекладацькі уподобання, а щось значно глибше -  національно- 
культурний контекст доби, на яку припала творчість кожного зо
крема, глибоке усвідомлення потреб української культури та свого 
покликання як митця, що може задовольнити ці потреби.

1.2. ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ЛУКАША: 
РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОВ, ЖАНРІВ, СТИЛІВ. ДОБІР 
ТВОРІВ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ ЯК ВИЯВ ОСОБИСТОСТІ 
ПЕРЕКЛАДАЧА

ЛҐакі, яі{/1укаш, народжуються, мабуть, раз на 
кілька століть. . .^Якз поліглотом з ним, здається, 

хіба тільки Д  ‘Кримський міг би позмагатися.

Тригорій %рчур

Про М. Лукаша можна говорити в різних аспектах: як про еру- 
дованого поліглота і глибокого знавця рідної української мови; 
науковця з енциклопедичними знаннями і вдумливого дослідника 
та критика; ретельного лексикографа; митця, в особі якого рідкісно 
поєднався талант поета, прозаїка і драматурга. Та передусім ім’я 
М. Лукаша асоціюється з українським художнім перекладом і симво
лізує якісно новий етап у його розвитку. Саме переклад став могут
нім покликанням М. Лукаша, потужним центром, у якому сконцен
трувався весь талант і знання Майстра. А результатом цього -  сотні 
й сотні перекладів, яскравих, довершених, неповторних.

Осмислення творчої спадщини М. Лукаша в її цілісності й бага
тогранності -  доконечна потреба і неодмінна умова повноцінного 
існування сучасної української культури. Адже, за словами Григорія
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Кочура, “перекладацька діяльність Миколи Лукаша -  це вершина 
української літератури. Одна з вершин, яку можемо представити 
цілому світові” [Кочур 1991: 5].

Перекладацька творчість Миколи Лукаша є чи не найскладнішою 
для теоретичного осмислення, зокрема для визначення засад, якими 
керувався перекладач, інтерпретуючи той чи той художній твір. 
Адже Микола Лукаш -  саме той перекладач, який вніс чимало ново
го у доволі традиційне розуміння мистецтва перекладу. Дослідження 
перекладацької спадщини М. Лукаша доводить, що, хай як би ми 
характеризували його перекладацькі принципи, визначальним для 
його методу є творча особистість перекладача. Вона підпорядко
вує собі оригінал, диктує конкретні перекладацькі рішення, є такою, 
за образним визначенням П. Топера, “творчою лінзою”, пройшовши 
через яку, витвір мистецтва слова знову з’являється в новому вигляді 
[Топер: 179]. Перекладаючи шедеври світової класики, М. Лукаш 
не стримував свого творчого “я”, а навпаки -  демонстрував його. 
Індивідуальність перекладача настільки виразна й відчутна, що ав
торство перекладів упізнаване навіть без його підпису. І цьому є своє 
пояснення. На думку Андрія Содомори, інтерпретація художнього 
твору неминуче передбачає духовну й душевну присутність посе
редника між автором та читачем -  інтерпретатора. І що сильніша 
його особистість, то більша міра тієї присутності [Содомора 19996]. 
А М. Лукаш -  особистість, без сумніву, дуже яскрава.

Хоча спеціальних досліджень щодо впливу особистості М. Лука
ша на його переклади ще немає, окремі спостереження з цього при
воду неодноразово висловлювалися в перекладознавчій літературі. 
Зокрема А. Содомора наголошує на поривній стихії перекладача, 
якій він підпорядковує фактуру оригінального твору [Содомора 
2000: 135]. У Лукашевих перекладах, на його думку, немає нічого 
випадкового. За кожним відхиленням -  сам Микола Лукаш, його 
вдача, його голос, головне ж -  його франківський спротив [Содомора 
2000: 213]. Саме протидія, спротив, “дух, що тіло рве до бою”, на 
думку А. Содомори, є найвизначальнішими для творчої особистості 
Лукаша [Содомора 2000: 208]. Це відчутно у поривних Лукашевих 
ритмах та інтонаціях, що часто дисонують із тональністю оригіналу, 
в образах, що спаюють воєдино особисте й оригінально-авторське, 
у помітних (а іноді й ледь вловимих) перекладацьких акцентах,
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зрештою -  у виборі творів та дусі перекладів. Це протидія, яка від
дзеркалює риси вдачі й штрихи із життєпису самого перекладача, 
той спротив, який відчувався у трохи наївних спробах допомогти 
заарештованому Іванові Дзюбі, чи в імпульсивних намаганнях зни
щити свої “шухлядні” переклади, чи в делікатній непоступливості 
щодо критичних зауваг до його перекладів.

ГОЛОВІ ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР 

ГОТОВІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УРСР 
ПРОКУРОРОВІ УРСР

В 8В”я^ку з тим, що я, нижчепідписаний, цілком под!ляк:* 
погляди літератора ДЗЮШ Івана Михайловича на певне офіційно 
у нас не Існуюче иитання, ва які, наскільки, мені відомо, його 
васудие нещодавно один 8 . нарсудів м. Києва 

та беручи до уваги 
а / стан здоров"я засудженого
б / ту обставину, що в даний період /кінця якого ми з Вами 

не можемо передбачити бодай наближено/ для мене особисто пере
бування на будь-якому резким! видається майже рівковартним І 
через те б!льш-менш байдужим, -

п р о ш у  ласкаво дозволити мені відбути зам і сть оиїденаа- 
ваного ДЗЮЕИ І , М« визначене йому судом покарання.

Копія: ПРЕЗИДІЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

З належною повагою

ЛУКА1ІІ Миколу улексіиович, член СПУ 
/м. Київ, вул. Суворова 3, кв. З І/

23.111.1973 р.

Лист Миколи Лукаша на захист Івана Дзюби
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Варто згадати й інші грані Лукашевої особистості, що теж впли
нули на його творчість: музичне обдарування, (а звідси -  незмінна 
любов до пісні та оперного мистецтва), закоханість у рідну мову та 
постійне бажання експериментувати зі словом. А додати до цього 
його неординарність і безпосередність, вразливість та імпульсивність, 
залежність від настрою і натхнення, почуття гідності, глибокого 
гуманізму й патріотизму -  і зрозумілішою стане вся строката й бар
виста картина його перекладацької творчості, де, мов у калейдоскопі, 
поєдналося розмаїття стилів, манер, інтонацій, не говорячи вже про 
мовну, жанрову, тематичну різноманітність перекладів.

Діапазон перекладацької діяльності Миколи Лукаша -  величез
ний. Його переклади з близько двох десятків мов та понад ста авторів 
засвідчують якісно новий етап розвитку українського художнього 
перекладу. “М. Лукаш -  перекладач неймовірно широкого діапазо
ну, -  зазначав Григорій Кочур, -  перекладач, що почуває себе одна
ково вільно скрізь, куди приведуть його поетичні уподобання, чи то 
буде висока риторика Гюґо, чи невибагливий і водночас витончений 
ліризм Верлена, народнопісенна стихія Бернса чи історіософічні по
будови Мадача” [Кочур 1965: 132]. Перекладач однаково майстерно 
відтворював і ті образи, що виросли на фольклорних традиціях, і ті, 
що в стилі авангардизму досягали останніх меж парадоксальності. 
Микола Лукаш цілком органічно жив у своїх двадцяти чотирьох 
світах (за його визнанням, саме стільки мов він знав) [Петрова: 2], 
напрочуд глибоко осягав епоху, відчуваючи за рядками людину, 
що жила й творила у той час. Вадим Скуратівський, говорячи про 
“велику драму української літератури 1930-80-х років”, зауважує, 
що необхідно було рятувати слово, зберегти через переклад велику 
трихотомію красного письменства -  епічний, ліричний, драматич
ний літературні роди [Скуратівський 2004: 34]. Микола Лукаш, 
наче відчуваючи цю потребу української культури, орієнтується у 
своїй перекладацькій стратегії на все розмаїття літературних родів і 
жанрів. Його перекладами представлено найкращі зразки світового 
епосу, лірики і драми, серед яких -  твори різних художніх напря
мів і течій: символізму й імпресіонізму, експресіонізму й кубізму, 
сюрреалізму й бароко.

Сам перелік Лукашевих перекладів засвідчує обсяг його ді
яльності, вражаючи кількістю імен, різноманітністю літературних
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течій, напрямів, тенденцій: Роберт Бернс, Вільям Шекспір, Льюїс 
Керролл і Джон Мільтон з англійської літератури; Гайнріх Гайне, 
Йоганн Вольфґанґ Ґете, Ґеорґ Тракль, Йоганн Фрідріх Шиллер, 
Райнер Марія Рільке, Ганс Якоб Крістоффель фон Ґріммельсгаузен, 
Йозеф фон Айхендорф, Юліус Мозен, Вільгельм Мюллер, Фер
динанд Фрейліґрат із німецької, Ґійом Аполлінер, Жуль Лафорґ, 
Поль Валері, Поль Верлен, Макс Жакоб, Артюр Рембо, Сен-Поль 
Ру, Андре Стіль, Ґюстав Флобер, Оскар Венцеслав Любіч Мілош, 
Віктор Гюґо, Франсуа Рабле, Франсіс Лемарк, Флав’єн Моно із 
французької, Міґель де Сервантес Сааведра і Педро Кальдерон де 
ля Барка, Фелікс Лопе де Веґа Карпіо і Федеріко Ґарсія Лорка з іс
панської, Ніколас Ґільєн із кубинської; Джованні Боккаччо, Джан- 
ні Родарі, Джузеппе Унґаретті, Лоренцо да Понте та Сальваторе 
Каммарано з італійської; Ханан Вайнерман, Давид Гофштейн, 
Мар Пінчевський та Іцик Фефер із єврейської, Ендре Аді й Аттіла 
Йожеф, Імре Мадач та Шандор Петефі з угорської; Петр Безруч і 
їржі Волькер, Карел Гавлічек-Боровський і Ундра Лисогорський 
із чеської; Адам Міцкевич і Юліан Тувім із польської; Пантелей 
Матеєв, Христо Смирненський і Слин Пелин із болгарської, Бранко 
Чопич і Володимир Филипович із сербської, Іван Моїк зі словацької; 
Юрґіс Балтрушайтіс, Костянтин Бальмонт, Андрій Бєлий, Олександр 
Блок, Валерій Брюсов, Зінаїда Гіппіус, Максим Горький, Михайло 
Ісаковський, Аполлон Майков, Володимир Маяковський, Дмитро 
Мережковський, Олександр Пушкін, Семен Кирсанов, В’ячеслав 
Іванов, Федір Сологуб, Афанасій Фет із російської; Мацуо Басьо, 
Гонсуї, Кікаку, Коматі, Кьороку, Нарікіра, Садакі, Табіто, Фудзівара 
Тейка, Юнтоку та багато інших середньовічних поетів із японської, 
Квінт Горацій Флакк із латинської -  “при посередництві М. Лука
ша до нас у гості, здається, завітали прапори світового красного 
письменства всіх естетичних кольорів, від найсивішої давнини до 
злободенної сучасності...” [Скуратівський 1988: 3].

Лукашеві переклади деяких згаданих тут авторів (як-от Горація, 
Йозефа Айхендорфа, Юліуса Мозена, Вільгельма Мюллера, Фер
динанда Фрейліґрата, Ніколаса Ґільєна, Іцика Фефера, Шандора 
Петефі, російських поетів “срібного віку”), фольклорних текстів, 
“Слова про похід Ігорів” були оприлюднені лише після смерті Лу
каша стараннями Леоніда Череватенка. Утім, і цими публікаціями
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перекладацький доробок Майстра не вичерпується. В його архіві, 
що перебуває на збереженні Національного музею літератури 
України (НМЛУ), виявлено чимало раніше не друкованих перекла
дів. За свідченнями Людмили Лозенко, котра упорядковувала архів 
М. Лукаша, у фондах музею є понад 1300 творів 180 авторів світової 
літератури в Лукашевих перекладах, з яких понад 150 неопубліко- 
вані [Лозенко: 9]. Робота в архіві виявила нові імена, представлені 
ними мови й літератури, що значно розширюють наші уявлення 
про перекладацький діапазон М. Лукаша. Зокрема це невідомий 
досі переклад з татарської“День розплати” Мажіта Гафурі3, чи
мало перекладів з англійської. До великого масиву публікованих 
перекладів з Роберта Бернса додалися нові, частина з яких -  цілком 
викінчені машинописні варіанти.4 З’ясувалося, що Микола Лукаш 
брався перекладати і Байрона -  в архіві перекладача на аркушах з 
учнівського зошита віднайдено фрагменти ще довоєнного перекладу 
поеми “Дон Жуан”.5 Початком 1950-х років датований його неза- 
кінчений переклад “Паломництва Чайльд Гарольда”.6 Американська 
література представлена ім’ям Генрі Лонґфелло у блискучому 
перекладі М. Лукаша під назвою “Стріла і пісня”.7 Новознайдені 
переклади Миколи Лукаша подано наприкінці книжки.

Прискіпливіший аналіз Лукашевої творчості переконує, що за 
широким перекладацьким діапазоном, за мовною, жанровою, сти
лістичною й тематичною різноманітністю перекладів простежується 
внутрішня цілісність. Розрізнені переклади в контексті усієї творчої 
спадщини М. Лукаша діалогують між собою, виявляючи типологічні 
паралелі між різними авторами, традиціями, культурами та епоха
ми, а з іншого боку, увиразнюючи концептуальні засади творчого 
методу перекладача, системність його окремих рішень.

Внутрішня цілісність доробку М. Лукаша випливає передусім із 
логіки добору оригіналів для перекладу. Перекладацька спадщина 
Майстра охоплює ті твори, які за історико-культурними, ідіости- 
лістичними, лінгвоестетичними, внутрішньо-особистісними та ін

3 НМЛУ. -  Особовий фонд М. О. Лукаша. -  Спр. 15. -  С. 1.
4 Там само. -  Спр. 7. -  С. 1-20.
5 Там само. -  Спр. 1. -  С. 1-2.
6 Там само. -  Спр. 247. -  С. 1-7.
7 Там само. -  Спр. 11. -  С. 1.
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тими критеріями відповідають концепції перекладача. Теоретично 
можна допустити, що вибірковість опирається і на суб’єктивні, й 
на об’єктивні чинники. Як вважає словацький теоретик перекладу 
Антон Поповіч, вибір тексту для перекладу залежить від поєднання 
зовнішніх стратегій (суспільної, культурної, політичної, літера
турної, економічної та ін.) із внутрішньою стратегією перекладача 
[Поповіч: 56]. У межах цієї опозиції М. Новикова говорить про 
вибірковість внутрішню, душевну, концептуальну і зовнішню, ви
давничу, організаційну [Новикова 1986: 12]. Очевидно, що від того, 
які чинники домінують при виборі творів для перекладу, особистість 
перекладача буде виражатися неоднаково. Переклади як результат 
видавничих замовлень можуть так і залишитися сумою текстів у 
контексті творчості певного перекладача, не ставши ланками єдиної 
системи. Тоді вплив особистісного чинника в перекладі буде зни
жено. І навпаки, у перекладах, що постали з внутрішньої, душевної 
потреби, зазвичай помітна виразна присутність перекладача.

Перекладацька творчість М. Лукаша, попри величезну поліфонію 
голосів, характеризується чіткою логікою і вмотивованістю вибору 
оригіналів, системністю перекладацьких рішень, відчутним впливом 
особистості перекладача. Без сумніву, перекладач виявляє свою пози
цію не лише через інтерпретацію, тлумачення оригіналу, перекладацькі 
акценти, а й на етапі так званих “доперекладацьких” рішень -  у доборі 
творів для перекладу. На важливості особистісного чинника у цьому 
процесі наголошує А. Содомора у книжці “Під чужою тінню”: “див
ним, навіть неприродним було б, якби у тому неосяжному діапазоні 
перекладач однаково міг перевтілюватися -  віддавати почуттєвий 
світ найрізноманітніших авторів. Не будь-яку музику з однаковим 
натхненням інтерпретує виконавець, не всі ролі -  актор, не всі твори -  
перекладач, як і не всі теми опрацьовує автор. У кожного є те, що йому 
«підходить», що відповідає його вдачі; тут, якщо мовою Сковороди, 
потрібна «сродність» -  хто до чого народився” [Содомора 2000: 207]. 
Із таких вихідних засад розгляньмо, наскільки впливала особистість 
М. Лукаша на добір творів для перекладу. Критеріїв добору М. Лукаш 
мав декілька, об’єктивних і суб’єктивних. Прикметно, що цей ціле
спрямований добір робив сам перекладач. Як згадував Григорій Кочур, 
Лукашеві можна було замовляти для перекладу лише те, що він сам 
собі замовляє. Твір може бути гарний і цікавий, навіть подобатись, але
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якщо у перекладача не виникає внутрішньої потреби відтворити його 
по-українському, то він його таки й не перекладатиме [Кочур 1966:24]. 
Сам М. Лукаш в одному з інтерв’ю сказав: “Я взагалі тяжко працюю 
над договірними речами. Мені чомусь хочеться робити не те, що по
трібно” [Сергеева: 70].

Один із визначальних критеріїв для добору творів випливав із 
соціально-культурного контексту творчості перекладача і визна
чався езопівською функцією перекладу. Свідченням того, наскіль
ки М. Лукаш розумів суголосність теми твору із сучасною йому 
дійсністю, може бути така його відповідь на схвальну рецензію 
угорського перекладача Ласло Шандора на переклад “Трагедії 
людини” Імре Мадача, у якій відзначено добру сценічність мови 
перекладу: “Наївний..., -  пише М. Лукаш у листі до Г. Кочура від 
10.02.1968 р., -  він думає, що в нас цю річ можна буде поставити 
(в найближче століття)?”8.

Інший критерій добору стосувався самого автора твору, який мав 
бути цікавим для перекладача, близьким для нього за духом чи манерою 
висловлювання. Віталій Радчук називає це “пошуком унісону -  свого 
автора і «свого» твору” [Радчук: 558]. Такими “своїми” для Лукаша 
були Гайнріх Гайне, Федеріко Ґарсія Лорка, Юліан Тувім, Ендре Аді, 
Петр Безруч, їржі Волькер, Карел Гавлічек-Боровський (згадати хоча
б, як ніжно називав перекладач чи не найулюбленішого свого автора 
Лорку “Лорочкою”). Тому, коли Лукашеві пропонували брати участь у 
готуванні колективних антологій перекладної літератури, то авторів він 
пропонував сам. Якщо ж можливості вільного вибору не мав, то просто 
відмовлявся від участі. Наприклад, в антології словацької поезії він не 
взяв участі тільки тому, що тодішня редакційна колегія, розподіляючи 
авторів, не дала змоги Лукашеві обрати для себе поета та вірші, а ви
значила для нього Мартина Разуса -  поета досить цікавого, але такого, 
що анітрохи не хвилював Лукаша [Кочур 1966: 24]. Так само йому не 
зовсім подобався Рільке, незважаючи на те, що цей поет дуже “музич
ний” -  особливість, яка сама собою дуже притягувала Лукаша.

Окрім контекстів тематичних чи авторських, для Лукаша важ
ливим був конкретний твір у межах творчості конкретного автора. 
Цей твір міг привабити перекладача або емоційною близькістю, або

Листи М. Лукаша до Г. Кочура зберігаються у фондах Літературного му
зею Григорія Кочура в Ірпені.
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мовним чи версифікаційним розмаїттям, інноваційністю, експери
ментаторством, що давало змогу максимально виявити свою мовну 
віртуозність. Серед таких творів -  “Фауст” Йоганна Вольфганга Ґете, 
“Бал в опері” Юліана Тувіма, “Дон Кіхот” Міґеля де Сервантеса, 
“Декамерон” Джованні Боккаччо, “Ґарґантюа та Пантаґрюель” 
Франсуа Рабле, поезія Ґійома Аполлінера.

Лукашеві уподобання стосувалися й окремих літературних об
разів. Поза сумнівом, найулюбленішим був образ Дон-Кіхота, героя 
однойменного роману Сервантеса, над яким багато років працював 
перекладач. Образ Дон-Кіхота -  шляхетного рицаря й ідеаліста, 
який створив у власній уяві цілий світ, -  був близький Лукашеві 
і навіть глибоко символічний для його долі. Він з ’являвся у його 
творах неодноразово, і не лише перекладних. Ще школярем Лукаш 
запитував себе:

Гей, Миколо, і охота
З себе корчить Дон Кіхота? [Лукаш 2003: 31].

А у двадцятирічному віці він звернувся до цього образу яскра
вим чотиривіршем, який згодом, через 27 років, без змін умістив 
на початку першого зошита рукопису перекладу “Дон Кіхота” як 
своєрідний епіграф:

Хто більше, хто менше -  ми всі Дон Кіхоти,
Самі собі творим своїх Дульсіней.
Хоч це нас вганяє в сердечні сухоти,
Зате піднімає над рівнем свиней [Лукаш 2003: 130].

Зрештою, у колі друзів Миколу Лукаша так і називали -  Д о н 

к іх о т о м . І саме з такою назвою Дмитро Паламарчук написав сонет, 
присвятивши його світлій пам’яті Миколи Лукаша:

У світі зла, нікчемнім і безликім,
По смерті став легендою над віком
Хоробрий лицар, мудрий Дон Кіхот [Паламарчук].

У творчості М. Лукаша цей образ зауважуємо не лише у перекладі 
шедевру Сервантеса, а й у сонеті Поля Верлена “Дон Кіхотові” та вірші 
Христо Смирненського “Мрії” (“Як Санчо з Дон Кіхотом, набравшись 
лиха вдосталь, /  Удвох собі по місту блукаєм навмання
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Ще один дуже важливий критерій, який впливав на Лукашеву логі
ку добору оригіналів для перекладу, пов’язаний з ритмомелодійними 
та фоностилістичними засобами поезії. Миколу Лукаша особливо 
захоплював пісенний характер твору (очевидно, тут озвалася його 
природна музикальність). Саме тому в його доробку -  переклади з 
Роберта Бернса, який сам називав піснями свої вірші, які, фактично, 
вийшли з народної пісні; лірика Поля Верлена, для якого гасло “му
зика -  передусім” (“De la musique avant toute chose”) стало головною 
засадою поетики; лірика Ґарсії Лорки, глибоко вкорінена у фольклор, 
у якій пісня стає центральним образом (як, наприклад, у “Поемі про 
канте хондо” (“Poema del cante jondo”; у Лукаша -  “Поема глибокого 
співу”), кожний цикл якої присвячений долі однієї з пісень -  жан
рів канте хондо); поезія Михайла Ісаковського, яка надихала таких 
композиторів, як Б. Мокроусов, М. Блантер, В. Соловйов-Сєдой, і 
пісні якого заспівав народ (згадати хоча б “Катюшу”); пісні на слова 
Ф. Лемарка, Ф. Моно, Ж. Рено з репертуару Іва Монтана; поезія 
Юліуса Мозена, Вільгельма Мюллера, Йозефа фон Айхендорфа, чиї 
пісні та романси клали на музику Франц Шуберт, Роберт Шуман, 
Фредерік Мендельсон. А ще маємо у перекладах Лукаша лібрето до 
опер “Лючія ді Ламмермур” Г. Доніцетті, ‘‘Дон Жуан, або Покараний 
розпусник” В. А. Моцарта, “Приборкання норовливої*” В. Шебаліна. 
Прикметно, що серед поетичних перекладів М. Лукаша -  понад 50, у 
заголовку яких вжито слово пісня (“Осіння пісня” Верлена, “Остання 
пісня” Бернса, “Пісня з найвищої вежі” Рембо, “Пісня всохлого по
маранчевого дерева” Лорки, “Пісня колон” Валері, “Пісня нелюбого” 
Аполлінера, “Пісня в пустині” Лисогорського та багато ін.). Пере
клади Лукаша позначені глибоким відчуттям ритмомелодики тексту, 
конгеніальним відтворенням ритму, розміру, звукопису. Глибоке 
знання українського фольклору і вміння опертись на традиції, що 
полягали у великому фоностилістичному багатстві української мови, 
її надзвичайній мелодійності й евфонічності, давали змогу Лукашеві 
посилити експериментаторство його перекладів. У такому контексті 
зрозумілим є зацікавлення українських композиторів перекладами 
Лукаша (докладніше про це у наступному підрозділі).

Узагальнюючи особливості перекладацької спадщини Миколи 
Лукаша, можна сказати, що у доробку Майстра -  твори класиків 
світового письменства, що, без сумніву, сприяло збагаченню укра
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їнської літератури. Допомагало й розмаїття жанрів, напрямів і літе
ратурних течій, адже переклади компенсували відсутність певних 
напрямів в оригінальній літературі. Характерним для М. Лукаша 
було й те, що він не зосереджував своєї уваги на всій творчості об
раного письменника, а працював над одним, рідше -  кількома тво
рами. Поезію того чи того автора представлено більшою кількістю, 
але й вірші перекладач добирав із різних збірок. Увагу перекладача 
часто привертали вершинні твори митців різних епох і народів, він 
давав ключі до розуміння стилю кожного з них та відтворення його в 
перекладі, демонстрував можливості перетину двох різних культур, 
шляхи реалізації прихованої, потенційної сили рідної словесності. 
Калейдоскопний характер творчості М. Лукаша можна пояснити й 
бажанням якнайширше осягнути світове красне письменство та до
нести його до українського читача; і тим, що твір іноді перекладено 
тільки для зразка, для того, “щоб показати, як це треба робити”; і 
трохи імпульсивною вдачею перекладача, коли настрій вимагав 
“перемкнутися” з одного твору на інший, із протилежною стильо
вою тональністю. Для М. Лукаша вибір твору для перекладу був 
принциповим. Він залежав від багатьох чинників, які, своєю чергою, 
підпорядковувалися творчій особистості перекладача.

1.3. СВІТ МУЗИКИ І ТЕАТРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕКЛАДІВ 
МИКОЛИ ЛУКАША

£к$лизьщ йому всі понад двадцять мов, що він знає 
Ьі з усіма діалектами, так̂ близька йому народна 

чи камерна музика. 1Лериі ищнаписатися, в нього 
слово виспівується, Недарма?квін -  перекладач текстів 

до опер. Людина, яка могла бути композитором.
<Борис Харчук,

Феномен перекладів Миколи Лукаша виявився у тому, що вони 
не просто стали фактом літератури, а функціонують значно ширше, 
спричинившись безпосередньо до розвитку мистецтва музики й те
атру. Йдеться, зокрема, про зацікавлення українських композиторів
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творчістю М. Лукаша, результатом якої стала поява низки пісень на 
слова його перекладів - явище нечасте в українській піснетворчості. 
Серед тих, хто активно популяризує переклади Миколи Лукаша і 
показує їхні широкі інтерпретаційні можливості, львівський гурт 
“Піккардійська терція”. У його виконанні звучать пісні “Нехай...” 
(Роберт Бернс, “Нехай і холод, і вітри”), “Моя любов” (Роберт Бернс, 
“Моя любов -  рожевий квіт”), “Спомин. Шаляла II” (Ґійом Аполлінер, 
“Блідавий суморок затяг...”), “Усе тобі” (Поль Верлен, “До Кліме- 
ни”), “Колискова для Аліси” (Льюїс Керролл, “Під ясним шатром 
небес...”) -  усі на слова перекладів М. Лукаша. Київський композитор 
та виконавець Ігор Якубовський створив близько тридцяти пісень на 
слова віршових перекладів М. Лукаша. У його доробку маємо пісні на 
слова перекладів із Р. Бернса, П. Верлена, Ф. Шиллера, Ґарсії Лорки 
і навіть перекладу з японської. Специфікою останньої, як зауважує 
Леонід Череватенко, є те, що пісню створено у стилі японської музики, 
де звукоряд складається не із семи нот, як у європейській музиці, а із 
п’яти [цит. за: Савчин 2001:326]. До японської поезії звертається і мо
лодий київський композитор Валерій Антонюк. Серед його вокальних 
творів -  десять солоспівів на вірші японських поетів ХУІ-ХУІІ ст. у 
перекладах М. Лукаша, що їх виконує мати композитора, заслужена 
артистка України, проф. Національної музичної академії Валентина 
Антонюк. Пісню “Мельник” на слова Лукашевих перекладів Робер
та Бернса “Білий мельник, білий” та “Милий, будь смілий” (компози
тор -  Олександр Мельник) виконує київська співачка Алла Попова. 
За інформацією Бориса Чернякова, переклади Миколи Лукаша з 
Поля Верлена стали основою для створення циклу романсів “Вітру 
журба” для голосу із симфонічним оркестром [Черняков 2000а: 3]. 
їхній автор -  близький друг М. Лукаша, відомий український компо
зитор Борис Буєвський. Він же -  автор “Білої віхоли”, пісні на слова 
оригінальної поезії М. Лукаша, що входить до циклу інтимної лірики 
“Розмова з нею”. І текст пісні, і її нотний запис для фортепіано уже 
віднайдено й опубліковано [Черняков 2000а: 3].

Цілком очевидно, що цей перелік не вичерпний і постійно попо
внюється. Чим же пояснити таку популярність перекладних текстів 
Миколи Лукаша серед українських композиторів та виконавців? На
самперед їхньою мелодійністю, ритмічністю, невимушеністю звучання. 
Надзвичайно тонкий музичний слух М. Лукаша та його глибоке від
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чуття ритмомелодики тексту допомоі'ли йому конгеніально відтво
рювати ритм, розмір, звукопис поезій (з мовною увагою при цьому до 
дивергентних і конвергентних рис у просодії та поетиці мови-джерела 
і цільової мови), де музика слова є домінантною. Перекладач тяжів у 
своєму доборі текстів для перекладу до пісенного, баладного жанру, 
лірики з відчутною народнопісенною основою, шукав паралелей з 
українським фольклором. Цікавим є навіть сам процес створення 
пісенного перекладу. Михайло Ігнатенко, друг Миколи Лукаша, 
згадує, що інтерпретатор часто добирав мелодії для своїх перекладів, 
наспівував їх, а вже потім записував тексти. До деяких творів, як, на
приклад, до пісень Тагора, він навіть додавав ноти [Игнатенко: 115]. 
Щось подібне було і в Роберта Бернса, одного з улюблених поетів 
М. Лукаша. Як стверджує Борис Колесников, російський дослідник 
творчості великого шотландця, Роберт Бернс ніколи не міг скласти й 
кількох римованих рядків без того, щоб спочатку не знайти якогось 
відповідного мотиву, мелодії будь-якої народної пісні [Колесников: 
77-78]. Отже, мелодійність -  не випадкова, а глибоко внутрішня риса 
перекладів Миколи Лукаша, що опирається на фольклорні джерела, а 
відтак -  близька українцеві.

Музичний слух перекладача допоміг висвітлити ще одну грань 
його таланту -  переклад пісенних текстів. Виявляється, Микола Лу
каш перекладав поетичні твори, які вже були відомими піснями. 
Серед них, зокрема, переклади з Михайла Ісаковського “Катюша”, 
“Самотня гармонь”, “В лісу прифронтовім”, “Де ви, де ви, очі ка
рії” та ін., віднайдені в архіві перекладача й оприлюднені 2001 р. 
стараннями Леоніда Череватенка [Череватенко 2001 в: 7].

Важливим здобутком М. Лукаша стали його переклади лібрето до 
опер. Він був закоханий у театр, часто ходив слухати опери, знав їх 
напам’ять, любив наспівувати мелодії. Співпраця М. Лукаша з Ки
ївським театром опери і балету ім. Т. Г. Шевченка розпочалась ще в 
1950-ті роки і тривала кілька десятиріч, увінчавшись появою блискучих 
перекладів лібрето до опер “Приборкання норовливої*” В. Шебаліна 
(лібрето А. Гозенпуда за мотивами однойменної драми В. Шекспіра), 
“Лючія ді Ламмермур” Г. Доніцетті (лібрето С. Каммарано за моти
вами роману В. Скотга “Ламмермурська наречена”), “Дон-Жуан, або 
Покараний розпусник” В. А. Моцарта (лібрето Л. да Понте за сюжетом 
старовинної іспанської легенди). Прем’єри перших двох відбулися за
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життя перекладача -  відповідно 1959 та 1963 р., а останньої -  “Дон 
Жуана” -  1989 р., на жаль, уже після смерті М. Лукаша. Наскільки 
небайдужою для М. Лукаша була ця опера, свідчить один епізод з 
останніх, передсмертних років Майстра, про який довідуємося з листа 
Г ригорія Кочура до перекладознавця Марини Новикової від 13 вересня
1987 р.: “Микола той самий, що й завжди. Єдиний «луч света в тёмном 
царстве» -  Молостова9 (режисер з опери) знайшла старий його пере
клад Моцартового «Дон Жуана» й повідомила його, що ставитимуть. 
Він на півдня пожвавішав і знову погас” [Кочур 1998: 4].

Переклади оперних лібрето не були для М. Лукаша справою друго
рядною. Як згадує Іван Дзюба, письменник “чи не найбільше пишався 
своїми перекладами опер з європейської класики -  на замовлення Київ
ського театру опери і балету ім. Т. Г. Шевченка. (Може, тут озвалася і 
його природна музикальність). Дуже переживав, коли не встигав якесь 
замовлення виконати вчасно. Оповідав про труднощі цієї специфічної 
справи” [Дзюба 1999: 3]. Для перекладу оперних лібрето -  жанру, у 
якому музика і слово нероздільні, -  самого літературного хисту чи 
перекладацької майстерності замало, потрібне тонке відчуття музики, 
ритму. Микола Лукаш досяг конгеніальності перекладу й у цьому 
жанрі, продемонструвавши потужний потенціал української мови як 
абсолютно придатної до звучання в найкращих оперних залах. Він 
створив музичні шедеври, “український текст яких підкоряє літера
турною довершеністю та адекватністю щодо темпоритміки слова, що 
є визначальною у перекладі оперних лібрето”, -  так високо оцінив 
їх завідувач інформаційно-видавничої частини Національної опери 
України ім. Т. Г. Шевченка Василь Туркевич [Туркевич: 11], котрий 
видав повні тексти “Лючії ді Ламмермур” та “Дон-Жуана” [Доніцетті; 
Моцарт] у перекладах М. Лукаша, врятувавши їх від забуття.

Важко усвідомлювати, що справа, якій М. Лукаш віддав стільки 
творчої енергії і наснаги, тепер майже нікому не потрібна. Україн
ська мова зникає безупинно зі сцени Національної опери України 
ім. Т. Г. Шевченка, поступаючись мовам оригіналів, незважаючи 
на численні звернення її прихильників до найвищих посадових осіб 
нашої держави [Стріха 1995а; 1996; 1999; 2000; 2000а-г; 2001].

9 Ірина Молостова (1929-1999) -  народна артистка України, професор, 
режисер-постановник опер “Лючія ді Ламмермур” Г. Доніцетті, “Дон- 
Жуан, або Покараний розпусник” В. А. Моцарта та ін.
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НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
і* . ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Вольфганг Амадей Моцарт

ДОН ЖУАН, або 
ПОКАРАНИЙ РОЗПУСНИК

Весела драла на 2 дії за сюжетом старовинної 
іспанської легенди 

Лібрето Лоренцо да Понте 
Переклад з італійської Миколи Лукаша

СПОНСОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ
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Київ-1998

Лібрето до опери “Дон Жуан, або Покараний розпусник” 
у перекладі Миколи Лукаша
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Доля Лукашевих перекладів оперних лібрето аж ніяк не проста. 
Найщасливішою в цьому плані є опера “Лючія ді Ламмермур”, якій 
судилося найдовше сценічне життя. Після успішної прем’єри навесні 
1963 р. вона чверть століття не сходила зі сцени і звучала в перекладі 
М. Лукаша в театрах Києва, Москви, Одеси, Кишинева, Софії, Берлі
на, Лейпцига. Оперу виконували українською навіть у найпохмуріші 
1970-ті роки, хоча прізвище Миколи Лукаша на афішах не вказувало
ся. Зі смертю перекладача зійшов зі сцени і його переклад (26 березня
1988 р. -  остання постановка за життя М. Лукаша), і настав 13-річний 
антракт. На щастя, 18 травня 2001 р. у постановці Ірини Молостової 
“Лючію ді Ламмермур” поновлюють на сцені Національної опери, 
а повний текст перекладу лібрето виходить у світ. Трьома роками 
раніше -  29 листопада 1998 р. -  на сцені Національної опери було 
поновлено в перекладі М. Лукаша оперу “Дон-Жуан” В. А. Моцарта, 
у недовгій сценічній долі якої теж був антракт. Паралельне видання 
друкованого лібрето увіковічнює переклад М. Лукаша, робить його 
цінним надбанням не лише сучасності, а й майбутнього. Для дослід
ників це ще одна можливість проникнути у творчий світ М. Лукаша, 
його поетичну лабораторію. На жаль, не вдалося знайти інформації 
про лібрето до Ростанового “Сірано де Бержерака”, яке, за інфор
мацією Г. Кочура, М. Лукаш написав сам у надії на зацікавлення 
композитора, що використав би цей текст [Кочур 1989а: 339].

Музика і театр були серйозним захопленням Миколи Лукаша, 
а погляд на них крізь призму його перекладів наближає нас до пі
знання перекладацького феномена Майстра.

1.4. ОРИГІНАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ЛУКАША

0~Се знаю, яг^ви, але я себе вважаю поетолі.

СМигдла Яук&иі

У дослідників та шанувальників творчості Миколи Лукаша не
одноразово виникали сумніви-сподівання, пов’язані з оригінальним 
доробком Майстра. За життя М. Лукаша нічого з його оригінальної 
творчості не друкувалося, однак у спогадах сучасників перекладача
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часто згадуються блискучі поетичні експромти, гумористичні мініа
тюри, пародії, епіграми, без яких сам М. Лукаш і не уявлявся. У цьому 
простежувався специфічний “лукашівський” стиль висловлювання, 
часто дошкульний, іронічний, як миттєва репліка-реакція на конкретну 
ситуацію, подію, явище, факт. З іншого боку, кожен, хто бодай побіжно 
знайомився з перекладами М. Лукаша, не міг не зауважити віртуозного 
володіння віршем, досконалості поетичної форми -  ознак, притаманних 
справжнім поетам. На цьому наголошував і Григорій Кочур в інтерв’ю 
з Ростиславом Доценком: “Лукаш володів віршем так, що тут йому 
не один поет-«професіонал» міг би позаздрити, і знань теоретичних 
з поетики у нього було стільки, що на кількох би вистачило” [Кочур 
1989: 3]. Подібної думки був і сам М. Лукаш: “Не знаю, як ви, але я 
себе вважаю поетом. Нічим не слабшим від Івана Драча, Миколи Він- 
грановського чи Ліни Костенко” [цит. за: Череватенко 2002: 711].

Закономірно, на цьому ґрунті виникали припущення, що творчий 
геній Майстра цілком природно міг реалізуватися й у власній віршо
вій чи прозовій творчості. Наскільки ці припущення були близькими 
до істини, вдалося з’ясувати лише після створення особових фондів 
М. Лукаша у відділі рукописних фондів та текстології Інституту літе
ратури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, у Центральному державному 
архіві-музею літератури і мистецтва України, у Національному музеї 
літератури України. Виявлені там тексти й документи свідчать, що 
М. Лукаш справді писав оригінальні твори, хоча не вважав за доречне 
чи можливе їх публікувати. В автобіографії, датованій 1986 р., Ми
кола Лукаш власноруч підтверджує це: “Вірші писати почав досить 
рано. Запопавши до рук Карамзінову «Историю государства рос
сийского» десь у п’ятому класі, я зробив для себе важливе відкриття: 
виявляється, Пушкін не сам «видумав» свого віщого Олега, а черпав
із «преданий старины глубокой». Натхнувшись тим же джерелом, я й 
написав свою першу баладу -  про осліплення князя Василька” [Лукаш 
1986]. Не всі оригінальні твори, зокрема раннього періоду творчості, 
дійшли до нас. Однак дещо з поезій на історичну тематику зберегло
ся. Серед них -  “Що яїцькі козаки та були бунтівники”, “Що уранці 
на зорі -  ще дрижав густий туман”, присвячені народним ватажкам 
С. Разінові та О. Пугачову. Тексти цих поезій, написаних ще до вій
ни, віднайшов та вперше опублікував голова Комісії зі спадщини 
М. Лукаша Леонід Череватенко [Череватенко 2002: 723].
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Серед ранніх, довоєнних творів М. Лукаша виокремлюються 
зразки інтимної та політичної лірики, які будуть характерними і для 
зрілого М. Лукаша. Найчастіше це незакінчені фрагменти, поетичні 
експромти чи заготовки для майбутніх поезій, однак уже в них про
стежується безпосередньо-відвертий, гострий, влучний стиль вислов
лювання майбутнього перекладача. Наскільки важливими вони були 
для подальшої творчості перекладача, можна судити з процесу їхньої 
появи. Експромти, якими сипав М. Лукаш при кожній нагоді і які, на 
перший погляд, народжувалися легко, спонтанно, були результатом 
“школи поетичної майстерності”, яку організував сам автор. Учнем 
середньої школи М. Лукаш ретельно фіксує цікаві колоритні висло
ви, порівняння, народну фразеологію, жарти. Очевидно, вже тоді він 
відчув смак “полювання за раритетами”, що згодом привело його до 
упорядкування величезної лексикографічної картотеки для словника 
української мови. Деякі з цих ранніх записів наводить Л. Череватенко: 
“Нависом нависа. Вона ще не бачила смаленого зайця. Посилати по
сли. Скупились трьома купами. Кому щастя, той і на кілку випливе. 
Найдальша даль. Ні остільки не згадає, ні слівцем не привітає. Як ви 
там живі та кріпкі? Зір лискучий, яку жерелі вода. Шовкової вдачі. 
Не фашист-самурай, комуніст-дармограй. Партія йуряд, що людей 
дурять [Череватенко 2001г: 153]. Ранок ранський. А Іван на баян, 
Пилипко на скрипку. Дивлюсь -  і очей не чую. Не жалощі, а балощі. 
Не блаженство, а благенство” [Череватенко 2002: 721].

У тодішніх учнівських записах, які М. Лукаш сам називав за
готовками, зафіксовано, окрім згадуваного вище, уже готові рядки 
для майбутніх поезій, чимало неологізмів і потужний реєстр рим. 
Це останнє заслуговує особливої уваги, адже дає певне пояснення 
поетичному феноменові М. Лукаша-перекладача, у якого рима була 
чи не найулюбленішим прийомом. Про увагу до рими довідуємося 
з листа М. Лукаша до Єви Нарубиної, у якому перекладач ділиться 
труднощами перекладу поезій Віктора Гюґо: “А перекладати Гюґо було 
цікаво, але нелегко, у всякому разі, не легше, як Ґете. І знаєш, у чому 
була додаткова трудність? У римі. Справа в тому, що однією з роман
тичних реформ Гюґо у французькій поезії була вимога багатої рими: 
він не задовольнявся точною, але тільки достатньою римою, а вимагав 
багатої, цебто з однаковою опорною приголосною перед наголошеною 
голосною (напр.: Бурбони -  корони -  погана рима, бо тільки достатня, а
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Бурбони-забобони хороша, бо багата). В його віршах більше 70 таких 
рим, а в окремих віршах (навіть довгих, в 100 і більше рядків) і всі 100” 
[Лукаш 1996: 128]. У внутрішній рецензії на вибрані поезії Віктора 
Гюґо (переклад за редакцією Миколи Терещенка) М. Лукаш додасть: 
“У всіх 24 томах поезій і 12 томах віршованих (і римованих) драм 
Гюґо ми не знайдемо жодної неточної рими, тоді як його сучасник 
Ламартін римував vague -  algue. Мало того, рими Гюґо в переважній 
більшості багаті (з тотожною опорною приголосною)” [Лукаш 1997а: 
138]. Якщо глянути на переклади М. Лукаша з В. Гюґо, то можна тільки 
подивуватися його винахідливості і віртуозності в оперуванні багатими 
римами '.ураган-стариган, Баграми-панорами, фрімери-химери, за
бобони-Бурбони, мікроб-хвороб, поговору-фавору, окремі-гаремі, 
леопард-Бонапарт, Рим-грим, катастроф-строф, поправ-украв, 
людожер -  Сіте-Бержер, глумління -  сумління, сумління -  квиління, 
тортури -  диктатури, драконом -  законом [Б-А: 195-196,199-200]. 
Між часом створення цих перекладів та учнівським захопленням рима
ми -  майже два десятиліття, однак, без сумніву, можна стверджувати, 
що “Лукашеві «заготовки» становили своєрідний банк мовних надбань, 
що ними поет і перекладач покористувався вже тоді, та ще більше -  
упродовж наступних, лихих і прекрасних, десятиліть” [Череватенко 
2001г: 153]. Для ілюстрації наводимо дещо з Лукашевого “ярмарку 
рим”, зібраного у школярські роки: Челядь -  стелять -  вечерять. На 
серці -  назирці. Щомить -  щемить. Відчиня -  гадюченя. Почавить -  
вочевидь. Узьколобий -  розколов би. Вела кого -  великого. Ігумені -  
нудьгу мені. Злочинниця-зачиниться. Чи з нот-чеснот. Череда-чи 
рида. Пропади, лиха -  крокодилиха. Ти ран -  тиран. Звікую -  дзвінкую. 
Дедалі -  деталі. Голуб -  голу б. Станція -  стань, це я! Погрози -  по 
грози. По зорі -  прозорі [Череватенко 2001г : 153].

Рукописи поетичних Лукашевих перекладів зазвичай містять на 
полях попередній добір рим до відповідного фрагмента. Наприклад, 
біля одинадцятої строфи з четвертої пісні “Паломництва Чайльд 
Гарольда” Лукаш занотовує такий перелік рим: гожим -  схожим -  
можем -  ложем -  ворожим -  божим -  зложим, двома з яких він 
скористався у перекладі:

Сумує Адріатика-вдова -
Вже не вінчаться їй щороку з дожем!
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Занедбаний, забутий догнива
Той “Пуцентавр ”, що був їй шлюбним ложем.
І Марків лев на себе став не схожим -  
Хоч місце те, але не та вже міць!
Тут цісар гнувсь перед слугою божим,
І горді королі впадали ниць 
Перед пишнотами цариці із цариць.™

В Ірпінському музеї Григорія Кочура зберігся примірник поль
ського перекладу “Декамерона” (перекладач -  Едвард Бойе {Edward 
Boyé)) із закладкою, на якій рукою М. Лукаша наведено таку добірку 
чоловічих рим : трубадур -  бандур -  жур -  Амур -  мур -  бур -  хмур -  
натур -  алюр -  шкур -  дур -  кучугур -  баюр -  джур.

Деякі варіанти рим М. Лукаш залишав на берегах книжкових та 
періодичних журнальних видань. Наприклад, в оповіданні К. Гордієнка 
“Королівський короп” (Прапор. -  1958. -№  7) перекладач підкреслив 
слово налигуй {Як ти їх вловиш? Це не череда: кінь, вівця чи корова 
одбились від гурту -  бери, лови, налигуй, веди... А то ж короп!), а на 
полях зафіксував до нього риму мамалигу. До слова позирнув {Сеня 
ревниво позирнув на шофера) із повісті І. Муратова “Жила на світі 
вдова” (Прапор. -  1959. -  № 9) М. Лукаш занотував риму козирнув.

Перекладач звертав увагу на функціонування рими не лише в поетич
ному творі. Про його спостережливість свідчить лист до Григорія Ко
чура від 29 березня 1966 p., у якому М. Лукаш розповідає про рими та 
фонетичні співзвуччя у Сервантеса, яких, до речі, не зауважили (чи, 
принаймні не відтворили) інші перекладачі. “А трюкач Сервантес задає 
мені загадку за загадкою, почавши з самого прологу до другої частини. 
«Lapobreza puede anublar a la nobleza. pero no oscurecerla del todo...» (i 
наступна фраза припинається до попередньої теж римою, хоч і біднішою 
вже і відлеглішою -  estrechezaÿ1. Оте «anublar a la nobleza» зовсім мене 
вбило, хоть ні москалі, ні німці, ні ляхи не помітили його... Ніякого 
путнього відповідника я так і не знайшов, застерігши собі задоволен
ня вжити подібного трюку десь потім (може, вдасться десь увернути 
одкараскатися од Карраска абощо), а тут мусив задовольнитись двома 
парами рим (правда, римуються слова, що відрізняються одне від одно
го лише одним звуком): «Бідність може захмарити людську гідність, а

10 НМЛУ. -  Особовий фонд М. О. Лукаша. -  Спр. 247. -  С. 6.
11 Тут і далі курсив та підкреслення у листах М. Лукаша наші. -  В. С.



44 Розділ 1

не затьмарити її цілком». (І далі, замість підтягувати еьІгесИеі у, нова 
рима й нове, хоч і бідніше, співзвуччя: «чеснота й сама собою ясніє, 
хоч як її гнітить біда й тіснота»)” [Лукаш -  Кочурові, 29.03.66].

Працюючи над “Декамероном” Дж. Боккаччо, М. Лукаш також вка
зує на ритм його прози, багате римування, зауважує, що не всі критики 
та перекладачі звернули на це увагу: “3 задоволенням відтворюю також 
цікаві періодичні побудови, що рясніють римованими оздобами, напр, 
кілька разів в інтродукції четвертого дня: «(скажений вітер заздрощів) 
раз-у-раз хитав мене, мало не з коренем вивертав мене, зубами зави
дющими, як собака, хватав мене»: «(хлопець, що виріс у пустелі) скоро 
вас (жінок) побачив, то вас тілько й жадав, про вас тілько й гадав, за 
вами тілько й упадав»: «Чого ж вони (вороги мої) мене за те судять, і 
гу д я ть , і нудять, що я вас люблю і до вас прилюбляюся» і т.д. Взагалі на 
ритм його прози недостатню увагу звернув не лише Веселовський, а й 
чеський та польський перекладачі, які досягли значно вищого ступеня 
художності в своїх версіях” [Лукаш -  Кочурові, 04.01.63].

Тепер стає очевидним, що за блискучими експериментами з римами 
та грою слів і в оригінальних, і в перекладних поезіях М. Лукаша бага
торічна клопітка робота “колекціонера” мовних скарбів. Результатом її 
стали поетично довершені, високомайстерні переклади. В оригінальній 
творчості ж, де немає обмежень першотвору, М. Лукаш досягає напро
чуд виразної емоційності й глибини -  насамперед завдяки дзвінкій, 
карбуючій римі, як у такій ліричній мініатюрі:

Місяць терпень 
Був місяць серпень, місяць терпінь,
А місце терпінь -  місто Ірпінь.

Що я терпів і як я терпів -  
Губи зціпив, зубами скрипів.

Зубами скрипів, та серце скріпив -  
Крім чаю й відчаю нічого не пив,

Надії ні ріски у  рот не брав,
Ждав з моря погоди, а з горя -  добра.12

Це з інтимної лірики зрілого М. Лукаша. Однак в архіві перекла
дача є чимало текстів, які свідчать про юнацькі віршові спроби:

12 НМЛУ. -  Особовий фонд М. О. Лукаша. -  Спр. 256. -  С. 9.
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Чи я не хочу, чи не можу,
Чи я не смію, чи не вмію -  
Зірвати квіт -  лілову рожу?
Зірвать рожевую лелію?
Чи я не можу, чи не вмію 
Перетворить у  дійсність мрію?..п

У Лукашевих рядках часто зринають ремінісценції, образи світо
вої літератури, що свідчить про начитаність та добру обізнаність 
автора з творчістю багатьох письменників:

Мовчазливе Гайно-блоківське кохання,
Випадкові зустрічі -  як сон.
І  ридання, і зітхання
Вітру в унісон [Череватенко 2001г: 139],

або

То не Ґете, то не Фавсти, -
Певне, друже, закохавсь ти [Череватенко 2001г: 139].

Ремінісценціями та алюзіями наповнені й інші оригінальні твори 
М. Лукаша, його епістолярій. Показовим є його лист до шкільного 
товариша Михайла Сереженка від 18 вересня 1948 р., у якому життя 
М. Лукаша зображене крізь призму героїв роману Віктора Гюґо 
“Знедолені”. Розповідаючи про долю своєї кандидатської дисерта
ції14, М. Лукаш пише: “Правда, колись, дуже давно, Жан Вальжан 
мріяв написати якусь наукову роботу і назбирав до бісової мами 
прецікавих (на його принаймні погляд) матеріалів, але на момент 
вручення йому вищезгаданого облизня думав тільки заходитись 
коло його оброблювання, а після першого півдесятка «неотвер- 
зань», сповнений півмільйоном терзань, він заходився... коло його 
знищення. Він рвав свої кількарічні нотатки на дрібні шматочки з 
такою люттю, що, побачивши його, сентиментально-романтичний 
читач подумав би, що це Марій рве листи від палко коханої Козети, 
яка його ганебно зрадила, а любитель пінкертонівщини вирішив би,

13 Там само. -  Спр. 236. -  С. 2.
14 Відомо, що М. Лукаш написав дисертацію з історичної граматики фран

цузької мови, але знищив її через несприятливу атмосферу на кафедрі, де 
він викладав.
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що це пан Мадлен, чекаючи приходу Жавера, знищує якісь ком
прометуючі його документи, зв’язані з обікраденням булочника чи 
перебуванням на галерах...” [Череватенко 2002: 727].

У поетичному доробку ранньої творчості М. Лукаша знаходимо 
багато зразків виразно політичного, сатиричного, інколи пародій
ного спрямування. Своїми гострими рядками М. Лукаш наче кидав 
виклик системі:

Вітер пісні войовничі 
Виграває сурмами,
Не злякати нас з тобою
Ґратами і тюрмами [Череватенко 2002: 724].

Уже в юнацькому віці майбутній перекладач добре усвідомлює, 
чого можна чекати від того режиму:

Вісімнадцять років!
Ще чаша життя мого повна вприщерть,
Не встиг я ще з неї ковтка ковтнуть,
А може, вже скоро смерть вищерить 
Зуби... [Череватенко 2001г: 139].

Політичні мотиви чітко простежуються і в М. Лукаша пізнього, що 
вже утвердився як блискучий перекладач, віртуоз слова. Лаконічно, 
буквально двома рядками, йому вдається зобразити сутність системи, 
яка, начебто, “забезпечила торжество справедливості та свободи”:

Прекрасний цей світ тим, що інших нема:
Вільна моя, добровільна тюрма [Лукаш 2003: 146].

Не меншою іронією сповнені й такі рядки:

Як добре, що на світі є Москва,
Всі голоси, падлюка, забива [Лукаш 2003: 112].

Такі уїдливі мініатюри М. Лукаша об’єднані в цикл “шпигачки” -  
термін, який винайшов сам перекладач:

Дай духновення 
На пісню й балачку,
І  на шпигачку,
Й на перекривлячку! [Лукаш 2003: 154].



Літературна діяльність Миколи Лукаша 47

М икола Лукаш “Ш пигачки”. 2003 р.
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Ідеться про різноманітні епіграми, сатиричні мініатюри, що 
були найулюбленішим жанром М. Лукаша -  оригінального поета. 
До нього він часто звертався: і у вигляді дотепних пародій на одно
класників чи вчителів ще у шкільні роки, згодом -  епіграм-шпильок 
на викладачів, письменників, політичних діячів, гострих реплік на 
події суспільного та літературного життя. Шпигачки М. Лукаша -  
а їх уже оприлюднено понад півтори сотні [Лукаш 2003] -  різні 
за сюжетами, стильовими особливостями, настроєм. Вони кожна 
по-своєму віддзеркалюють реальні факти біографії Майстра, його 
сприйняття й розуміння політичного й літературного процесів в 
Україні та світі, тобто “це, крім усього, ще й документ, конкретна 
правда епохи в її політичній, ідеологічній, психологічній площинах” 
[Череватенко 2003: 50-51]. Підписував М. Лукаш свої шпигачки 
оригінальним псевдонімом -  Микола Нежурись, -  який відображав 
його стоїчний оптимізм, так яскраво продемонстрований в “Опти
містичних куплетах”:

Щоб я там журився, щоб я там хандрив,
Щоб плакався після поразки,
Щоб хтось там побачив якийсь там надрив?
Не скину веселої маски! [Лукаш 1999: 1].

Цим же псевдонімом підписав М. Лукаш свої перекладацькі 
експерименти, якими дошкульно висміяв поширений тоді так зва
ний перекладацький жаргон. На тому, яку шкоду завдає він мові, 
перекладач неодноразово наголошував у своїх виступах, допові
дях, рецензіях, наводячи численні приклади того, як перекладачі 
насаджують українській мові невластиві їй елементи, позбавляють 
її природності, роблять її штучною, мертвою. Епіграфом до своїх 
“нових” перекладів, “з підрядника на перекладацький жаргон пере- 
віршованих”, М. Лукаш взяв зауваження критиків, які дисонували 
з його поглядами на художній переклад: “Деякі нові переклади з 
поетів-класиків вражають навмисною ускладненістю поетичної 
мови, всякого роду анахронізмами, неохайністю форми та нена
туральністю вислову”. Щоб продемонструвати, яких рафінованих 
перекладів чекає критика від сучасного перекладача, М. Лукаш по
дає Шевченкові тексти популярною “перекладацькою мовою”15:

15 НМЛУ. -  Особовий фонд М. О. Лукаша. -  Спр. 266. -  С. 1-5.
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Причинна
Реве та стогне Дніпр широкий, 
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі, 
Горами хвилю підійма.
І  блідний місяць на ту пору 
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі 
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали, 
Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у  раз скрипів.

***
Ідуть дівчата в поле жати 
Та, знай, співають ідучи,
Як провожала сина мати,
Як бивсь татарин уночі.

Ненормальна
Шумить Дніпро в своєму гніві, 
Лютує дикий вітровій;
Схиляє долу верб вершки він 
І хвилі здиблює мерщій.
Диск місяця блідий й похмурий 
Ховавсь в захмар 7 неспроста, 
Мов катер, що при шквалі й бурі 
Його негода б 'є крута.
Все наокіл у безгомінні,
Не кукурікне курка враз,
Лиш сич десь вив у  цій хвилині 
Та скрип дерев вчувавсь всякчас. 

***
Йшли на збиральну смаглі юнки 
І пісеньки вели свої 
Про зайд лихих розбій й грабунки 
Та про супроти них бої.

***
Якби мені черевики,
То пішла б я на музики...

Горенько моє! 
Черевиків немає,
А музика грає! грає!

Жалю завдає!
Ой піду я боса полем, 
Пошукаю свою долю...

Доленько моя!
Глянь на мене, чорнобриву, 
Моя доле неправдива...

Безталанна я! 
Дівчаточка на музиках 
У червоних черевиках...

Я  світом нуджу.
Без розкоші, без любові 
Зношу мої чорні брови,

У наймах зношу!

***
Якщо б мені взуття дано, 
Пішла б на танці я давно,

Як всі об цій порі...
Але взуття не маю я 
І  тільки сум душа моя 

Вчува в оркестру грі.
Піду я в піль безмежний шир 
Лихій судьбі наперекір -  

Ачей знайду її.
Я  стану з нею віч-на-віч 
І  поведу відверту річ 

Про всі чуття мої.
Я  їй скажу: “Доволі лих!
Чому в дівчат багатих, злих 

Є туфлі і плаття?
Невже ж мені сулила ти 
Кохання й втіхи не знайти 

Й на мить за все життя? ”

Загалом оригінальна поетична творчість М. Лукаша, відповідно 
до відомої на сьогодні інформації, містить: 1) довоєнну юнацьку
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лірику (перший відомий вірш датовано 1934 р.) -  здебільшого 
любовного та політичного характеру; 2) епіграми-“шпигачки”; 
3) цикл інтимної лірики “Розмова з нею”, датований 1963 р., що 
складається з близько ста поезій. Спільною рисою всіх оригіналь
них творів М. Лукаша є глибокий автобіографізм та особливість 
їхньої появи -  як миттєва реакція, експромт на певну ситуацію чи 
стан, можливість хоч у такий спосіб висловити свій протест, не
згоду, розпач, біль. Автор ніколи не публікував їх з огляду на їхній 
гострий сатирично-політичний чи глибоко інтимний характер. 
Цілком можливо, що подальше опрацювання архіву перекладача 
може принести нові знахідки.

Нічого не публікував М. Лукаш і з оригінальної прози. Вважало
ся, що й не писав нічого. Однак у недавно опублікованих спогадах 
Валерія Шевчука зринув цікавий епізод, пов’язаний саме з Лукашем- 
прозаїком. Автор згадує свою розмову з Миколою Лукашем щодо по
вісті “Ілля Турчиновський”, написаної 1968 р.: “Ми поговорили про те 
і се, він стримано твір похвалив, глянув на мене коротко і сказав:

-  Хочу тобі признатися в одній речі, -  сказав якось зніяковіло. -  
Колись після війни я написав подібну повість, але спалив.

-  Але як це могло статися? -  вигукнув я зчудовано.
-Дурний був! Тепер уже бачу: був дурний! -  сказав він і опустив

голову” [Шевчук: 96]. “Мав тоді невіджалований жаль, -  веде далі 
Валерій Шевчук, -  і досі його маю, бо в тому далекому вогні згорів 
можливий безпорівняний прозаїк Микола Лукаш, адже признався 
тоді ж таки, що більше прози не писав” [Шевчук: 96]. Іншої інфор
мації, що свідчила б про можливу прозову творчість М. Лукаша, 
знайти не вдалося.

Оригінальна творчість М. Лукаша -  тільки невеликий пласт 
його багатогранної літературної діяльності. Ще в студентські роки 
захоплення іноземними мовами та розуміння ролі художнього пере
кладу, усвідомлення його потенційних можливостей для легального 
висловлення “нелегальних” думок витісняло на другий план власну 
поетичну творчість, бо, як згадував сам М. Лукаш, поклонятися 
двом богам одночасно він не вмів [цит. за: Игнатенко: 116]. Однак 
поетичний досвід знадобився згодом йому як перекладачеві. Бо 
зрештою -  і це теж думка М. Лукаша -  поезію повинен перекладати 
поет [цит. за: Игнатенко: 116].
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1.5. МИКОЛА ЛУКАШ -  ЛЕКСИКОГРАФ І КРИТИК

<Ь особі їМикрли Яукаиіа література наша має 
не лише блискучого перекладача шедеврів світової 

літератури, але глибоко ерудованого вченого-мовознавця.

Ількр Корунецъ

Микола Уіук&ш хотів, прагнув стати другіш Борисом Трінченкрм.

Леонід а.Сереватенкр

Заслуги Миколи Лукаша в лексикографії дуже вагомі, хоча за 
його життя критика не надавала цьому особливої ваги, бо й сам він 
не вважався професійним лексикографом. Тепер, узагальнивши 
творчу спадщину Майстра, можемо без перебільшення визнати, 
що М. Лукаш -  чільний лексикограф XX сторіччя. Йому вдалося 
зробити те, що не завжди під силу науковим інституціям. Мрією 
перекладача було укласти тлумачний словник української мови, 
повніший за Словник Бориса Грінченка, який охопив би всю сти
лістичну й територіальну різноманітність української мови.

Збирав М. Лукаш і матеріали до фразеологічного, синонімічного 
словників, словника українських прізвищ та словника евфемізмів 
(матеріали до останнього після смерті М. Лукаша було знищено) 
[цит. за: Савчин 2001: 323]. Роботу над лексико-фразеологічною 
картотекою він розпочав ще на шкільній лаві, а тривала вона все 
життя. Це “полювання за словами”, як згадував Олесь Жолдак16, було 
першою стихією М. Лукаша. Читаючи книжки, газети, журнали, пе
рекладач занотовував на картку кожне варте уваги слово чи зворот. 
Він фіксував передусім фразеологізми, колоритні народні вислови, 
порівняння, приповідки, тавтологічні звороти, невтомно визбирував 
рідковживані, застарілі, діалектні слова. Тому й не дивно, що в його 
картотеці чимало можна було б розшукати такого, чого не знайдеш 
у найповніших наших словниках. “Усі свої зусилля, -  зазначав Лео
нід Череватенко, -  він спрямовував на те, щоб витворити соборну 
українську мову, де поєдналися б тисячолітні набутки територіальних 
говірок і діалектів, мовні скарби всіх теренів -  як Правобережжя, так

16 Спогади О. Жолдака, датовані червнем 1996 р., зберігаються в архіві автора.
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і Лівобережжя. [...] Себто виконав він роботу загальнонаціональної 
ваги” [Череватенко 2002: 714]. Микола Лукаш звертався до найглиб
ших пракоренів української мови, щоб повернути з небуття те, чого не 
встигла навіть зафіксувати класична українська література. Тому таке 
“полювання” не припинялося й під час усного мовлення, побутових 
розмов. “Одного разу, -  згадує О. Жолдак,17 -  М. Лукаш неймовірно 
зрадів, коли почув з уст Марини Григорівни, матері письменника, 
вислів, якого раніше не чув (до клопіт зі значенням «до революції»), 
і відразу ж занотував його”. Інший епізод пригадує Л. Череватенко: 
“Почувши якесь незвичне слово, незнайомий вираз, Лукаш одразу 
«брав його на олівець». «На мене давно вже собаки часник товчуть» 
(себто людина ось-ось помре). Микола Олексійович аж підскочив 
з радощів! Здорово!” [Череватенко 2002: 718]. Усе це характеризує 
М. Лукаша як невтомного лексикографа -  збирача рясних самоцвітів 
української мови, які потім неодмінно з’являлись у його перекладах. 
Так, через переклади, М. Лукаш збагачував рідну мову, даруючи друге 
життя не одному вже забутому слову.

Унікальну багатотисячну картотеку М. Лукаша, яка зберігається 
в Інституті української мови, на жаль, не опубліковано ані у вигляді 
словника, ані матеріалів до нього, хоча в періодиці пролунав намір 
часопису “Слово” видавати її факсимільно власне як матеріали 
до словника [Жолдак: 13]. Схожої думки дотримується Комісія 
зі спадщини Миколи Лукаша: публікувати картотеку М. Лукаша 
необхідно, щоб донести до людей його важливу дослідницьку робо
ту. Та оскільки М. Лукаш жодного зі своїх словників не завершив, 
матеріали картотеки не постали як цілісно оформлена книга, опу
блікувати їх потрібно саме як картотеку Миколи Лукаша, для якої 
Анатоль Перепадя запропонував назву -  “Лукаш”, за аналогією до 
“La Rousse” [цит. за: Савчин 2001: 323]. Деякі цікаві слова з картоте
ки М. Лукаша уже пробиваються у світ у циклі публікацій відомого 
перекладача, бібліографа та лексикографа Олекси Синиченка, що є 
основою його словника понять Скарбниця української мови18.

17 Там само.
18 Дев’ятитомний ідеографічний словник О. Синиченка ще не видано (до

кладніше про особливості цього унікального тезаурусу див. [Кагарлиць
кий: 15], а також багаторічний цикл публікацій О. Синиченка “Уроки 
української лексики” у журналі “Урок Української”)-
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р а й

Скільки слів-кавок казалось 
1 усмішок розсипалось 
Над ставком, в гаю.

^едве. ледве не зірвалось:
“Раю мій! ^блю!"

0. Олесь. Скільки слів-казок.. /У, 114/

р а й

і все тісніше обіймали 
мене чортяки навкруги,
Людського роду вороги.І.
"ртеряв ти рай, втеряв!" - гукали.

її. Куліш. З солодкому сні / / ,  492//тс/

р а к

Або трапиться мояе здибати яку дичину, або 
хоч бортяне дерево постережемо; все х у кеншос! 
не щипатимуть раки. —

П. Куліш. Брати /У, 364//тс/
Не хапались без ветакої нужди козаки ні коїш , 

ні в якому ділі; і голодні гості їх посовувавсь 
до каші так, наче й не внани, як у животі раки** 
щипають • .  ̂ 1

-------  /тс //383 /

р а к

ГГравда, ракп, лізьте в торбу! /ф о л ./

/Хтось має рацію, але від того йоцу не легше/

р а н.а

ТІ"ранив що 8адав отечеству напасник, 
К|ривЗвГ, не Волоть севільських патріотів.

11. Куліш. ЧГ І ,  46

Матеріали з картотеки М. Лукаша до фразеологічного словника
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р е г і т

Уміли запорожці поводитись між людьми, 
дарма що були бурлаки; тим ані словом ані 
оком не подавали того по собі знати, нр їх  
розбирав регіт  з голодних гостей*

11. Куліш. Брати /У , 3 8 3 /Л с /

р е д ь к а

То господом святим клянусь 
Клясти проклятого всім серцем 
І не любить, як редьки з перцем!

Кевід. авт. Поема про Кочубея /18^8/ 
/За  сто літ, I I ,  8 /

СА.С»ь+*р&,
'Ьсґи- Ко\ о«лгу%0 #

£= 4 и. *-̂ь< & )
^  -  > ~ Н  и г г 2 2 3 )

-  (  Н Л .Ы  . 2 ї ]

&<к і

тр ̂   ̂ д о и Г  л  « • і

......  ' С

Матеріали з картотеки М. Лукаша до фразеологічного словника
(продовження)
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Лексико-фразеологічна картотека -  не єдиний внесок М. Лукаша 
в лексикографію: він рецензував словники, що їх видавав Інститут 
мовознавства; допомагав редакції часопису “Вітчизна” підготувати 
до друку матеріали до синонімічного словника української мови, 
упорядником якого був Андрій Багмет із Полтави; давав цінні пора
ди упорядникам Російсько-українського фразеологічного словника 
Іванові Виргану та Марії Пилинській; вичитував частину матеріалів 
до першого тому Словника мови Шевченка (1964, відп. ред. В. С. Ва
щенко). Допомогу М. Лукаша в лексикографічній роботі відзначив 
Максим Рильський на республіканській нараді перекладачів, що 
проходила в Києві 16-18 лютого 1956 р.: “...Я не бачив жодного разу, 
щоб письменник, за винятком т. Лукаша, висловив свої запитання, 
свої спостереження над мовою, щоб узяв активну участь в складанні 
словника, щоб письменник прийшов до Інституту мовознавства і 
допоміг йому активно” [Рильський 1957: 186].

Ще 1954 р. М. Лукаш виступив із рецензією на перший том 
українсько-російського словника (гол. ред. І. М. Кириченко) [Лукаш 
1954; 1954а]. Ця рецензія не лише засвідчила глибину фахового ана
лізу, а й виявила величезну ерудованість та обізнаність перекладача 
в царині рідного слова. Зауваживши, що в цьому томі не зафіксовано 
понад 600 лексичних одиниць тільки з часткової вибірки з творів 
Максима Рильського, Миколи Бажана, Юрія Смолича, Олеся Гон
чара, Микола Лукаш яскраво ілюструє свої зауваження достатньою 
кількістю прикладів. Рецензент справедливо зазначає, що невелику 
частину слів, які є індивідуальними авторськими новотворами, цілком 
доречно залишати за межами словника. Однак це не повинно трапитися 
зі словами загальнолітературної мови. “Адже навіть якщо слово зустрі
чається тільки у якогось одного автора, -  зазначає М. Лукаш, -  це ще 
не значить, що воно обов’язково є його індивідуальним новотвором і 
тому не заслуговує на увагу лексикографа. Це слово може бути якраз 
досить поширеним в усному мовленні, відомим і зрозумілим всім, хто 
розмовляє даною мовою, але воно чомусь ігнорується письменницьким 
загалом. Однак досить якогось поштовху -  і слово знаходить повсюдне 
визнання, проникаючи в найрізноманітніші стильові і жанрові різно
види літературної мови” [Лукаш 1954а: 122]. На підтвердження своїх 
слів М. Лукаш наводить приклад із засвоєнням українською мовою 
слова “відлунювати”. “Вперше його вжила Марко Вовчок, яка почула
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це слово, без сумніву, із вуст народу. Довший час воно було унікумом, 
і тільки в останнє десятиріччя, буквально на наших очах, це слово 
отримало надзвичайно широке поширення в літературній мові, зараз 
важко вже знайти автора, який би не вживав його” [Лукаш 1954а: 122]. 
Не можна не погодитися з такими міркуваннями перекладача, адже за 
межами словника залишилися такі загальновживані слова, як безмір я , 
верхогір я, відволікатися, життєлюб, бліднішати, виднокіл, дітлашня, 
бджільник, водогін, безпроглядний, дивакуватий тощо.

Перекладач, який відстоював багатство рідної мови на практиці, 
своїми перекладами, прагнув надати кожному слову таке ж повно
правне місце й у словниках. Звідси і твердження, що “словник пови
нен не тільки реєструвати те, що давно увійшло в літературну мову..., 
але також популяризувати ті нові лексичні елементи, які виростають 
органічно із наявного мовного матеріалу, оформляючись за типовими 
продуктивними словотворчими моделями згідно з внутрішніми закона
ми розвитку мови, -  елементи, які за своїми семантико-стилістичними 
властивостями є життєздатними і перспективними, які сприяють удо
сконаленню і збагаченню мови” [Лукаш 1954а: 123].

У рецензії простежується вміння М. Лукаша глибоко проникати в 
семантику слова. Це вміння особливо помітне в його перекладах, де 
М. Лукаш вільно оперує найтоншими відтінками в семантичній струк
турі слова чи вислову. І вже як рецензент словника, М. Лукаш зауважує, 
що в деяких словах не виділяються окремі значення, які часто досить 
поширені в літературній мові. Автор рецензії наводить ці значення та 
ще й ілюструє їх цитатами з творів українських письменників [Лукаш 
1954а: 126]. Микола Лукаш вказує і на випадки, коли українські слова, 
однакові за звучанням із російськими, уніфікуються з останніми за 
змістом, втрачаючи свої попередні значення. Наприклад, слово банда 
раніше означало “юрба, група”, бандаж -  “стрічка”, боти -  “дошки для 
човнів”, бура -  “вирування води”, буян -  “упертий віл”. У словнику ж 
всі ці слова вжито в тих же значеннях, що і в російській мові [Лукаш 
1954а: 121]. Останнє зауваження надзвичайно важливе для розуміння 
суті тих процесів, які відбувалися в українській мові. Бачимо, що пла
номірна русифікація, яка неухильно проводилась у всіх сферах життя, 
торкнулась і лексикографії. Для мови це була велика втрата, адже 
словники -  своєрідне дзеркало її душі. Уніфікація українських слів 
із російськими відбувалася на рівні не лише значень, а й оформлення
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слова. І це теж не пройшло повз увагу рецензента. Микола Лукаш 
наводить приклади уніфікації іншомовних запозичень, які існували в 
українській мові, з аналогічними в російській. Так, замість колишніх 
слів багул, бакомпарт, вакханалія у цьому словнику маємо баул ба
кенбарди, вакханалія [Лукаш 1954а: 121].

Із цією рецензією М. Лукаш виступив ще на початку своєї профе
сійної діяльності в галузі художнього перекладу і вже тоді заявив про 
себе як про досконалого знавця рідної мови й літератури. Рецензія 
М. Лукаша збудила чималий резонанс, і цитати з неї відлунюють 
не в одній статті, що друкувались у “Вітчизні”, “Радянському лі
тературознавстві”, а саму рецензію ставили в один ряд із працями 
академіка В. Виноградова [Горецький; Кириченко; Левченко].

Архівні матеріали особового фонду М. Лукаша, що зберігаються в 
Національному музеї літератури України, містять рукописи інших, не 
публікованих досі рецензій, зокрема й на лексикографічні праці. Се
ред них -  підготовчі матеріали до рецензії на Українсько-російський 
і російсько-український словник власних імен людей (Вид-во 
АН УРСР, К., 1954; за ред. І. М. Кириченка), рецензія на Польсько- 
український словник (Вид-во АН УРСР, К., 1958-1960; за ред. 
Л. Л. Гумецької). Це зразки дуже детальних, скрупульозних рецензій, 
які демонструють надзвичайну обізнаність й ерудицію автора. На
приклад, у п’ятнадцятисторінковій рецензії на Польсько-український 
словник, укладений науковими співробітниками Львівського філіалу 
АН УРСР, М. Лукаш наголошує на необхідності належного й повного 
розкриття лексичних скарбів української мови, її багатої синоніміки і 
фразеології, щоб у користувача не склалося враження, ніби наша мова 
набагато поступається в цьому перед польською. Для цього потрібно 
уникати зайвої описовості, чітко розмежовувати різні значення слова, 
враховувати спільність фразеології та словотворчих моментів.19 Окрім 
великої кількості прикладів невдалих варіантів перекладу, згаданих в 
основній частині рецензії, М. Лукаш вміщує додаток обсягом у майже 
вісімдесят сторінок, у якому наводить перелік слів із їх перекладом, 
якими варто розширити корпус словника, а також ті лексичні одиниці, 
у вживанні чи перекладі яких допущено помилки. Окремо рецензент 
пропонує список абревіатур та їх пояснення.20

19 НМЛУ. -  Особовий фонд М. О. Лукаша. -  Спр. 300. -  С. 1-15.
20 Там само. -  С. 16-111.
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Не менш цікаві для нас численні видавничі рецензії М. Лукаша на 
рукописи інших перекладачів. У них він виклав свої погляди на прин
ципи перекладу, зокрема на важливість адекватного відтворення мовно
стильових особливостей першотвору. Серед перекладознавчих студій 
М. Лукаша -  рецензії на плановані видання “Вибраних поезій” Віктора 
Г ю ґо  (переклад за редакцією Миколи Терещенка) та Гайнріха Гайне 
(переклад за редакцією Леоніда Первомайського), рецензії на переклад 
поеми класика чуваської літератури Костянтина Іванова (1890-1915) 
“Нарпсі” (перекладач Ярослав Шпорта), на переклад повісті болгарсько
го письменника Любена Каравелова “Дончо” (перекладач Петро Ново- 
хацький), на збірку “Сучасне німецьке оповідання”, на підрядковий 
переклад казок, які написав Мар Пінчевський мовою їдиш, на переклад 
поеми Петра Нєгоша “Гірський вінець” (перекладач Олесь Жолдак), 
на антологію афоризмів “Енциклопедія думки”, яку уклав С. Добро- 
вольський, та інші критичні матеріали. Деякі з них уже опубліковано 
[Лукаш 1992; 1997а, б, г], більшість же, за інформацією Максима Стріхи, 
Леоніда Череватенка, досі не оприлюднені і зберігаються в архіві пере
кладача [Стріха 1995: 130; цит. за: Савчин 2001: 322].

Перші рецензії датовано 1952 роком -  ще до перекладацького 
дебюту М. Лукаша [Лукаш 1997а, б]. Однак вони засвідчують доб
ре розуміння мовленнєвих, стилістичних, граматичних, образних, 
ритміко-інтонаційних особливостей оригінальних поезій та їх пе
рекладів. Микола Лукаш вказує на численні неточності, помилки 
чи просто невдалі місця в перекладах, інколи навіть пропонуючи 
власні перекладацькі рішення, як, наприклад, при аналізі поеми 
“Німеччина” Г. Гайне в перекладі Леоніда Первомайського: “При
казки і прислів’я, з яких складається прикінцева репліка Барбаросси 
в главі 15, оформлені в перекладі не зовсім «приказково».

А Ротбарт мені сміючись відповів:
Навіщо нам поспішати?
Рим не збудуєш протягом дня,
Добра слід довго ждати.

Певніш вчорашнього завтрашній день.
Не швидко дуб зростає.
«Хто ходить повільно, той мусить прийти», -
Так римське прислів Уя навчає.
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Замість дослівного перекладу німецьких приказок краще під
шукати до них українські відповідники (розуміється, без зайвої 
нострифікації, не підмінюючи Риму Москвою або Києвом), а 
італійську приказку залишити в оригінальній формі (як це було в 
первісній редакції), приміром так:

Тут Барбаросса посміхнувсь:
Навіщо нам спішити?
Не зразу будувався Рим,
Спішити — людей смішити.

Доб ’юся свого не тепер, то в четвер,
А поки що діяти рано.
У Римській історії приказка є -  
«Chi va piano, va sano».

Це тільки одне з можливих рішень; не подобається -  можна знайти 
інші підходящі прислів’я («Що скоро, то не споро», «Швидка робота 
погана», «Поспієм з козами на торг» і т. д.)” [Лукаш 19976: 147].

Багато перекладознавчих рецензій М. Лукаша ще не відомі 
читачам і чекають свого часу в його архіві. Серед них -  рецензія 
на іспанський переклад Івана Борисюка драматичної поеми Лесі 
Українки “В катакомбах”, рецензія на збірку дитячих віршів лати
ноамериканських поетів “Малий Хосе” в перекладі Тамари Юкової 
і Анатолія Довгоноса.

У доробку М. Лукаша-критика, крім перекладознавчих рецензій, 
є й ґрунтовні статті -  літературознавчі, перекладознавчі, мовознавчі. 
Особливо багато цих останніх [цит. за: Савчин 2001: 322]. Вони зде
більшого ще не публікувалися, за щасливим винятком серії з трьох 
статей, які М. Лукаш написав у зв’язку з полемікою навколо його пере
кладу “Фауста” Й.-В. Ґете: “Хто такі були двораки”, “Про змішування 
західно-європейських реалій з польськими та про тінь Франца-Йосифа”, 
“Opus tertium atque ultium: Про зниження стилю та про скривдженого 
Мефістофеля” [Лукаш 1997; 1997в, ґ]. Максим Стріха назвав їх “ма
леньким Лукашевим шедевром” [Стріха 1995:130], оскільки вони стали 
безперечним свідченням глибоких енциклопедичних знань переклада
ча, виявили той величезний обсяг літературних, історичних, культуро
логічних джерел, якими він оперував. Відповідаючи, зокрема, на закиди 
щодо вживання деяких слів, невластивих українській мові {дворак, пан
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брат, цісар), М. Лукаш аргументовано й переконливо доводить свій 
вибір, наводячи десятки прикладів з української художньої та пере
кладної літератури, фольклору, світових лексикографічних джерел, 
історичних студій. Серед його посилань -  “Лексикон” Єп. Славинець- 
кого (сер. XVII ст.), “Ізборник Святослава” (1073), “Повість временних 
літ”, “Мука Христова” (XV ст.), “Похвала Витовтові” (XIV ст.), “Історія 
флорентійського собору” Клірика Острозького (кінець XVI ст.), “Лі- 
карство на оспалый умысл” Дем’яна Наливайка (1607), “Пересторога” 
Юрка Рогатинця, “Посланіє” Львівського братства (поч. XVII ст.), 
“Тестамент Василя Македонянина” (поч. XVII ст.), “Палінодія” За
харі! Копистенського (1622), “Драма про Олексія, чоловіка Божого” 
(1673), “Ключь розумінія” І. Галятовського (1659), “Римські діянія” 
(1660), “Історія Туреччини” А. Кримського... Микола Лукаш ілюструє 
вживання слів у діахронному аспекті -  від початків писемності аж 
до сучасності. Глибока обізнаність та ерудиція перекладача вияви
лась і в історичних та етимологічних довідках, коментарях стосовно 
стилістичних особливостей першотвору. Ці статті свідчать не тільки 
про глибину знань М. Лукаша, а й про виважену роботу над кожним 
словом чи зворотом. Тому справедливі його слова: “Лукашеві можна 
шити які завгодно гріхи, але цього -  незнання рідної мови, -  мабуть, 
таки не варто. Коли ж я її не знаю, то при мені лишається бодай гірка 
втіха, що я поділяю це незнання з Франком, Кримським та Грінченком” 
[Лукаш 1997ґ: 154].

1.6. МИКОЛА ЛУКАШ -  РЕДАКТОР ПЕРЕКЛАДНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

94и просто вв<щаємо, що мова перекладник 
творів повинна бути українською.

УАиіфла Яу*@ш

Про редакторську роботу М. Лукаша знаємо небагато. Відомо, 
що він співпрацював із видавництвами “Дніпро”, “Радянський 
письменник”, “Молодь”, “Дитвидав УРСР”, входив до редколегій



Літературна діяльність Миколи Лукаша 61

із підготовки до друку 12-томного видання Джека Лондона та 
8-томного видання Ґі де Мопассана, редагував українські перекла
ди Марчелло Вентурі, Джанні Родарі, Дені Дідро та ін. На жаль, 
більшості правлених текстів, які б демонстрували Лукашевий стиль 
редактора, не виявлено.

Одним із щасливих винятків є переклад сербської народної казки 
“Золота яблуня і дев’ять пав” у виконанні Світлани Колодезної21 
[Золота яблуня], редагований примірник якого відшукав у Лука- 
шевому архіві Борис Черняков. Дослідник оприлюднив фрагмент 
цього перекладу у двох варіантах -  до і після редакторської правки 
[Микола Лукаш 2009: 38-40], що дає нам змогу висловити деякі 
спостереження щодо особливостей Лукашевого редагування.

Навіть із короткого фрагмента чітко простежується намаган
ня М. Лукаша максимально залучити традиційні мовні елементи 
народнопоетичної (зокрема казкової) стилістики. Він експлікує 
символіку магічних чисел: “Отак довго ідучи по світу, він дійшов 
однією дорогою до озера” (переклад С. Колодезної) -  “Ішов він день, 
ішов другий, а на третій день дійшов до якогось озера” (редакція 
М. Лукаша). Щоб передати казковий час, зокрема для позначення 
тривалості шляху, зазвичай використовують числові вказівки, серед 
яких число три характеризується особливою частотністю. У казках 
формули на позначення дії, як правило, повторюються тричі, нада
ючи розповіді динамічності. Для формули шляху характерне також 
поєднання однакових дієслів доконаного і недоконаного виду, що 
й пропонує М. Лукаш: ішов, ішов, дійшов. Зредагований варіант 
набув відчутних ознак казкового тексту ще й завдяки уведенню 
неозначеного займенника якийсь (“дійшов до якогось озера ”), що 
посилює географічну невизначеність казкового простору. Цьому ж 
сприяє граматична заміна однини множиною у вживанні лексеми 
світ: “ . . . із  одним слугою пішов у  світ” (переклад С. Колодезної) -  

. . і з  одним слугою пішов у  світи” (редакція М. Лукаша).
Серед інших правок М. Лукаша -  уведення повторів, плеонас

тичних сполук, що теж є важливими компонентами казкового дис- 
курсу: “Там знаходився великий і багатий палац, а в ньому була одна

21 Золота яблуня і дев'ять пав : серб. нар. казка / пер. з серб.-хорв. С. Коло- 
дезна; Мал. Н. Лопухової; Ред. М. Лукаш. -  К. : Дитвидав УРСР, 1957. -
24 с.: іл.
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баба...” (переклад С. Колодезної) -  “Там стояв великий і багатий 
палац, а в ньому жила стара баба” (редакція М. Лукаша) -  атрибу
тивне плеонастичне словосполучення стара баба (баба не може не 
бути старою) підсилює стилістичні функції тексту; “ . ..царський син 
і тужив, і плакав” (переклад С. Колодезної) -  “ ... бідний царенко 
знай тужив-плакав ” (редакція М. Лукаша) -  дієслівне повторення 
тужив-плакав із сурядним відношенням компонентів підкреслює 
тривалий негативний емоційний стан героя і є експресивнішим 
завдяки сконденсованості граматичної форми й увиразненню три
валості дії часткою знай. Такі конструкції характерні для народно
поетичного мовлення (пор.: став він думати-гадати, стала вона 
тоді гірко плакати-ридати). Повтор є основою побудови діалогу 
в наступному прикладі:

Переклад С. Колодезної Редакція М. Лукаша
Він запитав бабу:
-  Чи ти нічого не знаєш про 
дев’ять пав?
А баба почала йому розповідати:
-  Е... мій синку, я про них знаю: 
вони кожного полудня приліта
ють сюди на це озеро і тут ку
паються...

Він запитав у баби:
-  Скажи мені, бабусю, чи не знаєш 
ти чогось про дев \ять золотих пав? 
А баба й каже:
-  Знаю. синку, чом не знати: вони 
кожного полудня прилітають сю
ди на озеро купатися.

У редакції М. Лукаша трикомпонентний граматичний повтор діє
слова знати з ініціальною позицією у репліці-відповіді увиразнює 
характерну для казки формулу-діалог і створює відповідний ритм 
фрази. Типова казкова медіальна формула а баба й каже посилює 
цей ефект. Оскільки апелятивність є також важливим елементом 
формул ініціації діалогів, М. Лукаш уводить звертання-демінутив 
бабусю із виразним емоційним компонентом, чим посилює праг
матичний ефект висловлювання.

Чимало виправлень М. Лукаша спрямовані на усунення пере
кладацьких неточностей, мовленнєвих чи стилістичних огріхів. 
Порівняймо:
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Переклад С. Колодезної Редакція М. Лукаша
Коли настав ранок, царський син 
встав і вирядився на озеро. шука
ти пав. А баба підкупила його слу
гу. дала тому мішок і сказала:
-  Бачиш оией мішок? Коли ви 
вийдете на озеро, ти трохи по
дмухай крадькома йому за комір, 
він засне і не зможе розмовляти 
з павами.
Нещасний слуга так і зробив: 
коли вийшли на озеро, він вибрав 
слушний час і подмухав своєму 
господареві за комір з того мішка, 
і той, сіромаха, зразу ж заснув, 
як мертвий. Ледве він заснув, 
прилетіли ті дев’ять пав; вісім 
знизились на озеро, а дев ята до 
нього на коня і почала обнімати 
його і будити:
-  Вставай, сокіл, вставай зараз.

Коли настав ранок, царський син 
устав і вирядився на озеро, шу
кати пав. А баба підкупила його 
слугу, -  дала йому міх той. що ним 
вогонь роздмухують, і сказала:
-  Бачиш оцей міх? Коли ви ви
йдете на озеро, ти дмухни своєму 
панові нишком за комір, він засне і 
не зможе розмовляти з павами. 
Невірний слуга так і зробив: 
коли вийшли на озеро, він вибрав 
слушний час і подмухав своєму 
господареві за комір з того міха, 
і той бідолаха зразу ж заснув, як 
убитий. Ледве він заснув, приле
тіли ті дев'ять пав: вісім спусти
лись на озеро, а дев'ята до нього 
на коня і почала обнімати його і 
будити:
-  Вставай, голубе, вставай, со

вставай, любий! коле, вставай, орле!
А він нічого не чує, немов би мерт
вий.

А він нічого не чує, немовби мерт
вий.

Заміна царський син встав на царський син устав пояснюється 
вимогами милозвучності і намаганням уникнути збігу чотирьох 
приголосних. Заснув, як убитий, що є синонімічним відповідником 
фразеологізму заснув. як мертвий, усуває повтор лексеми мертвий, 
вжитої ще й наприкінці цього фрагмента. Семантично точніший 
Лукашевий варіант бідолаха, який, окрім семи “бідність”, що спільна 
для лексем бідолаха і сіромаха, вказує ще й на нещасливу людину і 
точніше характеризує царського сина. Слуга в Лукашевій редакції 
став невірним, що знову ж таки точніше з огляду на контекст. Ціл
ком виправданою є заміна лексеми мішок. Микола Лукаш пропонує 
вжити у цьому контексті міх, яке, попри синонімічну близькість 
до слова мішок, має ще одне значення, не властиве останньому, а 
саме: “Обладнання, пристрій для нагнітання повітря, що викорис
товується у ковальському, скляному виробництві для роздування
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вогню, а також для приведення в дію деяких музичних інструментів” 
[СУМ 4: 757]. Оскільки слугу просять подмухати за комір, вживан
ня лексеми мішок може спантеличити читача. Редактор вдається 
до уточнення -  міх той, що ним вогонь роздмухують, надаючи 
перекладові ясності та логічності. Серед граматичних огріхів пере
кладу -  вживання звертання в називному відмінку: Вставай, сокіл. 
вставай зараз, вставай, любий! Микола Лукаш справедливо вво
дить кличний відмінок, інтенсифікуючи його трикратним повтором 
фольклорем-звертань: Вставай, голубе. вставай, соколе. вставай, 
орле! Отже, редакторські виправлення М. Лукаша поліпшили текст 
із мовностилістичного боку, зняли перекладацькі огріхи, надали 
йому природності звучання й увиразнили казковий колорит.

* * *

Окрім співпраці з видавництвами, Микола Лукаш два роки (1958—
1960) завідував відділом поезії журналу “Всесвіт”. Можна припустити, 
що, готуючи поетичні переклади до друку, М. Лукаш їх редагував. 
Про це, зокрема, свідчить український переклад поезії Джона Міль- 
тона “Порохова змова”, опублікований у журналі “Всесвіт” 1958 р. 
[Мільтон 1958а] за підписом Тараса Франка. На якомусь етапі цей 
переклад став загадкою для літературознавців. Річ у тому, що голова 
Комісії з літературної спадщини М. Лукаша Леонід Череватенко 1998 р. 
оприлюднив у “Всесвіті” віднайдений в архіві М. Лукаша переклад 
“Порохової змови” Дж. Мільтона [Мільтон 1998], ідентичний тому, 
що був надрукований у тому ж таки “Всесвіті”, але 40 роками раніше. 
Цього разу “Порохову змову” подано як переклад М. Лукаша. Стосовно 
ж авторства “Порохової змови”, то досі в лукашезнавчих розвідках 
звучали лише припущення, що існування двох ідентичних перекладів 
можна пояснити тим, що М. Лукаш, працюючи тоді у “Всесвіті”, го
тував переклад Тараса Франка до друку і ґрунтовно його доопрацював 
[Череватенко 1998:154; Черняков 2001а]. Для остаточного вирішення 
цієї текстологічної колізії Б. Черняков пропонує опрацювати матеріали 
архіву Т. Франка в надії знайти початковий варіант перекладу. У своїх 
припущеннях Л. Череватенко допускається помилки: “Вірш Джона 
Мільтона переклав був колись, наскільки я поінформований, Тарас 
Франко, син Івана Яковича. Переклад «приплив» до Миколи Олексійо-
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вича, -  здається, через журнал «Всесвіт», в редакції якого Лукаш тоді 
працював заввідділом поезії. То було ще за часів О. Полторацького. 
Лукашеві переклад не припав до смаку, і він заходився звіряти його з 
першотвором, уточнювати, підправляти -  і непомітно переписав весь 
вірш Джона Мільтона. Від першого слова до останнього. Переклад 
Тараса Івановича було відхилено як недосконалий. Але чому, через 
які обставини Лукаш не опублікував свій варіант перекладу -  про це 
нині можна тільки здогадуватися. Причин могло бути чимало -  як 
об’єктивних, так і суб’єктивних” [Череватенко 1998: 154]. Як було 
зазначено вище, М. Лукаш опублікував свій варіант перекладу, але 
під прізвищем Тараса Франка. Припущення про те, що він може на
лежати М. Лукашеві, з’явилося тоді, коли наприкінці 1990-х років в 
архіві Миколи Лукаша вдалося знайти ідентичний текст, але вже за 
його підписом. Розвіяти всі сумніви щодо авторства цього перекладу 
допомогли матеріали, що зберігаються в архіві Григорія Кочура в 
Літературному музеї перекладача в Ірпені. У папці, на якій рукою 
Г. Кочура написано “Микола Лукаш”, мені пощастило знайти серед 
інших матеріалів три аркуші, що проливають світло на цю загадкову 
проблему. Це, насамперед, два варіанти перекладу авторства Тараса 
Франка, які відрізняються лише заголовком (“Зрадлива змова порохо
ва” і “Про стрільний порох”) та початком першого рядка. Під обома 
перекладами -  підпис: “3 латинської мови переклав Т. Ф.”. На одному 
з них рукою М. Лукаша зроблено численні виправлення: з 12 рядків 
поезії незмінним залишився тільки один. На третьому аркуші -  пере
клад цієї ж поезії, переписаний рукою Григорія Кочура, але під назвою 
“Порохова змова” та підписом “переклав М. Лукаш”. Цей, останній, 
переклад тотожний виправленням, які зроблені на перекладі Т. Фран
ка. Три примітки Т. Франка до тексту виправлено і замінено однією 
приміткою М. Лукаша. Т. Франко висловив припущення, що ім’я 
Яків, згадане на початку твору, стосується винахідника пороху Якова 
Шварца, а звідси і заголовок його перекладу -  “Про стрільний порох”. 
М. Лукаш же говорить про короля Якова І, проти якого організували 
змову англійські католики 1605 р. А отже, і заголовок вірша змінено 
на “Порохову змову”.
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П 1 - 0  С Т Р І Л Ь Н И *  П О Р О Х

І/
Я к ів  к а з а в  см Імчись , що вогон ь очищав нам душу .

Як б е з  вогн »  ти  дійдеш  певно до дому б о г ів  ?
2/Трьома в інцям и пишалася з р а з у  П екельна п отрораЗ/

Г р ізн о  впровадж ує в р$х д е с я т ь  аж р о г ів  страши»..*

Жертви не давши мені , ти , б ев  помсти не будеш , Британе !

Обряд покинувши м ій  , к ару  одержиїт з а  т е  !

Якщо досягнеш  колись , у м айбутнім  , ти  зоряни х за м к ів  , 

Т іл ьк и  отво р и ть  вогон ь шлях н евесел и й  туди  1 

Як же правдиво  в га д а в  Ти найблжчі часи  д л я  людини .

Л едве с л о в а  т і  Т вої буд уть  колись  б е з  ваги  !

Майже п ідзем ним  вогнем  р о зк о л и сан а  з н я л а с я  вгору  

І в  п о в іт р я н і к р а ї сл а л а с ь  з а в і с а  ди м ів

І /  Може Я к ів  Шварц , н іби  ви н ах ід н и к  с т р їл ь н о г о  п ороху , 

2 /  Мабуть н атяк  на три ск л ад о в і части н и  с т р іл ь н о г о  поро -  

ху : с ір к у  , с а л і  тру , в у г іл ь  „

З  /  З д а є т ь с я  д е с я т ь  р о г ів  пороху

З  л а т и н с ь к о ї мови п ер ек л ав  Т * Ф *

Джон Мільтон. “Про стрільний порох”. 
Переклад Тараса Франка
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Джон Мільтон. “Про стрільний порох”. 
Переклад Тараса Франка. Редагування Миколи Лукаша
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Джон Мільтон. “Порохова змова”.
Переклад М и к о л и  Лукаша. Записано рукою Григорія Кочура
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Ось результат Лукашевого редагування перекладу Тараса Франка:

Переклад Тараса Франка Редакція Миколи Лукаша
Про стрільний порох

Яків казав сміючись, що вогонь 
очищає нам душу.
Як без вогню ти дійдеш певно до 
дому богів?
Трьома вінцями пишалася зразу 
Пекельна потвора,
Грізно впроваджує в рух десять 
аж рогів страшних.
Жертви не давши мені, ти, без 
помсти не будеш, Британе! 
Обряд покинувши мій, кару одер
жиш за те!
Якщо досягнеш колись, у майбут
нім, ти зоряних замків,
Тільки отворить вогонь шлях не
веселий туди!
Як же правдиво вгадав Ти най
ближчі часи для людини.
Ледве слова ті Твої будуть колись 
без ваги!
Майже підземним вогнем розко
лисана знялася вгору 
І  в повітряні краї слалась завіса 
димів.

Порохова змова
Яків сміявся з вогню, що ніби 
очищує душу,
1 що без нього ніяк нам не діста
тися в рай.
Заскреготала зубами римська по
твора в тіарі,
Грізно наставила враз десять 
жахливих рогів.
“Ти мій зневажив обряд, тепер 
начувайся, Британе:
За маловірство твоє жде тебе 
кара страшна:
Якщо досягнеш колись, у майбут
нім, ти зоряних замків,
Шлях невеселий туди будеш вер- 
стать крізь вогонь ”.
/  за малим не справдилось твоє 
лиховісне пророцтво,
Хоч і ведеться словам не надава
ти ваги:
Ще одна мить -  і знялась би, під
хоплена виром вогненним,
У височінь до небес змучена по- 
лум 'ям тінь.

* * *

Численні приклади Лукашевих записів (близько 80) знаходимо 
на берегах його примірника “Дон Кіхота” в українському перекладі 
Василя Козаченка та Євгена Кротевича [Сервантес 1955]22. Хоча ці 
виправлення не мають характеру редакторського втручання (адже 
йдеться про виданий переклад), а радше були заготовками для 
майбутнього Лукашевого перекладу цього твору, вони є яскравою 
ілюстрацією Лукашевого почерку редактора і перекладача. М. Лу
каш вносить зміни і до прозової частини перекладу, і до віршів у
22 Цей примірник зберігається у фондах Літературного музею Григорія Ко

нура в Ірпені.
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його виконанні23. Більша частина цих варіантів увійшла без жодних 
змін до Лукашевого перекладу “Дон Кіхота” [Сервантес 1995], деякі 
зазнали певних трансформацій, ще інші були замінені в остаточній 
редакції на вдаліші (на думку перекладача) відповідники. Існування 
кількох варіантів перекладу дає змогу зазирнути у творчу лабора
торію перекладача, відчути процес пошуку найточнішого, найдо
речнішого відповідника.

На що вказують Лукашеві правки-заготовки? Передусім вони 
свідчать про його увагу до звучання фрази. Перекладач намагається 
уникнути занадто розлогих описових конструкцій, шукає лаконічніший 
відповідник у фондах української мови, опираючись на традиції укра
їнської літератури. Приміром, біля фрази “зброєносець, який вдавався 
до ослиного способу пересування” [Сервантес 1955:40] Лукаш залишає 
коротенький запис -  джури-ослоїзди, -  що звучить значно лаконічніше і 
природніше. Сам М. Лукаш був дуже задоволеним зі своєї знахідки, про 
що писав у листі до Григорія Кочура: “А чи хвалився я тобі, як старий 
Панько24 допоміг мені перекласти один Сервантесів «hapax», оказіональ
ний словотвір, що зустрічається тільки в нього і тільки в цьому одному 
місці, де Д[он]. К[іхот]., наймаючи Санча за джуру, пригадує si algun 
caballero andante habia traido escudero caballero asnalmente. У Любимова 
тут «оруженосец, который прибегал к ослиному способу передвиже
ния» -  іронія збережена, але надто багато слів і самого “hapax”a немає; 
я ж, пригадавши, що в «Чорній Раді» козаки дражнили Брюховецького 
свиноїздом, сміло написав: «чи були вяких-небудь мандрованихрицарів 
джури-ослоїзди». Хоч цього слова немає в жодному словнику (це вже 
річ абсолютно певна), сподіваюся, що маси його зрозуміють. Правда, 
не всі, може, зрозуміють, що таке куксовата коняка, але очевидно не 
всі іспанці теж знають, що за cuartos мав Росинант, коли в ісп.[анських] 
виданнях до цього місця дається примітка: «una enfermedad larga que 
suelen padecer las caballerias en los cascos de pies у manos». Хоч я й не 
мав під руками «Скотолічебника» Корольова25, але цілком випадково 
натрапив на назву цієї хвороби (патологічні нарости, що деформують

23 Відомо, що В. Козаченко та Є. Кротевич перекладали “Дон Кіхота” Сер
вантеса не безпосередньо з оригіналу, а з російського перекладу Н. Лю
бимова. Вірші до роману переклав з іспанської М. Лукаш.

24 Пантелеймон Куліш.
25 Василь Костьович Королів-Старий -  автор популярної книжки про до

гляд за тваринами “Скотолічебник”.
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копито, вивертають його) у словнику Грінченка26. Переклад виходить, 
одне слово, дуже український, але, мабуть, так і треба, коли оригінал 
дуже-дуже іспанський. Тут я не боюсь ніяких переборів” [Лукаш -  Ко- 
чурові, 12.02.1965].

Варіант куксовата і ґанджовита понад Гонеллину коняку (мала 
більше всякого ґанджу, аніж...) Лукаш занотовує біля такого речення 
у перекладі В. Козаченка і Є. Кротевича “Потім він оглянув свою 
шкапу і, хоч вона й кульгала на всі чотири ноги і ваду неї було більше, 
ніжу конякиГонелли..У [Сервантес 1955:20]. Із невеликими змінами 
цей варіант увійшов до остаточної редакції “Дон Кіхота”: “Тоді огледів 
свою шкапу і, хоч вона в нього була куксовата й мала більше всякої 
ґанджі, ніж горезвісна Гонеллина коняка...” [Сервантес 1995: 26]. 
Як і в попередньому прикладі, Лукашева знахідка куксовата значно 
влучніша за описову конструкцію кульгати на всі чотири ноги.

Микола Лукаш пропонує замінити описову фразу одним словом 
і в наступному прикладі, де йдеться про жінок легкої поведінки. У 
В. Козаченка і Є. Кротевича вони -  “незаміжні жінки з числа тих, 
що, як говорять, ходять по руках” [Сервантес 1955:22]. Микола Лу
каш залишає на берегах книжки варіант похожалі, який в остаточній 
редакції замінив колоритнішим -  мандрьохи, майстерно обігравши 
його зі спільнокореневим дієсловом мандрувати: . .двімолодички,
з тих, що називають мандрьохами, -  вони справді мандрували до 
Севіль'Г [Сервантес 1995:29]. Ця лексема має літературну традицію 
завдяки “Енеїді” І. Котляревського, що була авторитетним джерелом 
питомої української лексики для М. Лукаша:

Були і тії там панянки,
Що наряжались на показ;
Мандрьохи. хльорки і діптянки,
Що продають себе на час [Котляревський: 121].

Попереднім варіантом похожалі перекладач скористався в іншо
му місці тексту: “Дон Кіхот спитав, як її на ім % бо він же мусить 
знати, кому завдячує таку велику ласку і кому має віддати частину 
слави, що здобуде потужною правицею своєю. Вона відповіла сми
ренно, що зветься Похожала...” [Сервантес 1995: 35].

26 За Грінченком, кукса -  “животное съ изуродованнымъ оть нароста копытомъ 
или самое изуродованное копыто”, куксоватий -  “съ вывороченными 
копытами” [Грінченко 2: 321].
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Ще одна заувага М. Лукаша цікава для дослідників тим, що за
свідчує глибокі традиції Лукашевого слововжитку, ретельне опра
цювання різномовних джерел та уважний пошук кожного слова, 
але залишає при цьому нез’ясовані запитання. На початку роману, 
знайомлячи читачів із Дон-Кіхотом, Сервантес розповідає про звичне 
харчування свого героя. У В. Козаченка і Є. Кротевича це звучить 
так: “Олья, частіше з яловичиною, ніж з бараниною, вінегрет, який 
майже завжди заміняв йому вечерю, яєчня з салом по суботах, со- 
чевщя по п ятницях, голуб, як додаткова страва по неділях, -усе  це 
забирало три чверті його прибутків” [Сервантес 1955: 17]. На полях 
М. Лукаш залишить запис -  шарпанина з овечої отрібки. А у листі до 
Г. Кочура від 21 листопада 1964 р. він поділиться своїми знахідками- 
заготовками для перекладу роману. Одній із них, а саме згаданій вище 
шарпанині, М. Лукаш присвятить ледь не третину листа: . .Ось уже
четвертий день, як я знову почав уважно читати «Д[он].К[іхота].». І 
уже дещо знаю. Знаю, наприклад, як я перекладу назву страви, що їв 
преславний ідальго по суботах. В оригіналі стоїть duelosу  quebrantos 
(дослівно «жалі і шкоди»); коментатори пояснюють: «У Маигі був 
звичай використовувати для домашніх потреб м’ясо і навіть потроще
ні кістки овець, що їх вовки пошарпали, або тих, що з скелі впали». 
М’ясо йшло, звичайно, на олью, а потрохи були єдиною скоромною 
стравою, дозволеною до вжитку в суботу, -  бо субота, на честь пере
моги над маврами при Лас Навас 1212 р., була оголошена «пісним 
днем». Любимов переклав назву цієї страви яичница с салом. Чому? 
Бо так було в попередньому російському] перекладі (не знаю, чий 
він власне -  значиться «под редакцией Кржевского»27), і в Козач. 
[енка] і Кротевича, але і в М. Іванова28, чий скорочений переклад теж 
дуже залежить від російських версій. Поляки пишуть zalosne szczqtki, 
німці -jämmerliche Knochenreste. Я ж, із властивою мені геніальністю 
(ускладненою небезпечним нахилом до надмірної архаїзації та укра
їнізації), пропоную натомість шарпанину з овечої отрібки. Тут мені

27 Кржевський Борис Аполлонович (1887-1954) -  російський літературо
знавець, історик літератури перекладач з французької та іспанської. Оче
видно, М. Лукаш мав на увазі видання “Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский” : [перев. под ред. Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова; пре- 
дисл. А. И. Белецкого]. -  Л. : “Молодая гвардия”, 1935.

28 Микола Олексійович Іванов -  автор скороченого українського перекладу 
“Дон Кіхота” (1927; 1935).
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допоміг батько Котляревський, у якого троянці їли, між іншим, «і 
отрібки бабу-шарпанину». Шарпанина бувала на Україні і м’ясна, і 
рибна. Голубий словник перекладає цю назву «<скобленка» -  не знаю, 
чи це буде цілком правильне. У всякому разі, така страва була, а назва 
шарпанина натякатиме на аварійне походження м’ясива і нутрощів” 
[Лукаш -  Кочурові, 21.11.1964]. Цей лист підтверджує нашу думку 
про те, що М. Лукаш часто звертався до “Енеїди” Котляревського 
в пошуках найвиразніших питомо українських відповідників. Під 
час роботи над перекладом М. Лукаш порівнював свої варіанти з 
російськими, польськими, німецькими, англійськими інтерпрета
ціями “Дон Кіхота” і намагався бути несхожим на них, знайти свій 
індивідуальний ключ до відтворення того чи того образу. Однак з 
невідомих причин шарпанина з овечої отрібки так і не з’явилася в 
Лукашевому перекладі. Натомість перекладач звернувся до вже тра
диційного варіанта відтворення цієї страви -яєшня з салом, образно 
назвавши його попередньо “бите-різане”: “Душенина на щодень 
(частіше яловичина, ніж баранина), на вечерю здебільшого салатка 
м ’ясна, суботами “бите-різане ” (тобто яєшня з салом), п ятницями 
сочевиця, неділями ще якесь голуб ’ятко на додачу, -  все це поглинало 
три чверті його прибутків” [Сервантес 1995: 24].

Значна частина Лукашевих зауважень стосується українських 
провербіальних відповідників. Взявши за основу російський пере
клад, В. Козаченко та Є. Кротевич часто калькували з російської 
прислів’я та приказки, якими всіяний текст оригіналу. Микола Лу
каш намагається відшукати необхідні відповідники в українській 
мові. Ось лише кілька прикладів:

Переклад Козаченка, 
Кротевича (1955)

Виправлення 
М. Лукаша

Переклад 
М. Лукаша (1995)

-  Іч які він к у л і  від Курзю-верзю. горох Курзю-верзю. горох
ливає! -  сказав на те м о л о ч у ! /  курзу -  вер молочу! -  сказав на те
цирульник [с. 239] зу. кошелі плету! цилюрник [с. 306]
... ти, мила Тересо, 
не засмучуйся: козла

пустили иапа в ка та не журись, Тере- 
зонько: хто б ’є в дзвопусту /  ш у к у  вкинули

пустили в город, і на у річку на. в того є схорона, із
посаді губернаторами 
своє візьмемо [с. 399]

губернаторства щось 
нам та капне [с. 508]
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Витри ніс сусідському Знайся кінь з конем, а Не дурний то приказку 
вигадав, що чухайся.синові та бери його віл з волом

собі в зяті [с. 283] каже, віл з волом, а
кінь з конем [с. 361].

Вислів відливати кулі не властивий українському ідіоматичному 
мовленню, на відміну від його російського розмовного прототипа лить 
/отливать пули, який означає “верзти нісенітниці, говорити неправду” 
і має майже двохсотлітню традицію вживання в російській художній 
літературі, зокрема у творах П. Єршова, О. Островського, М. Гоголя29. 
На берегах книжки М. Лукаш залишає два розмовні синонімічні варі
анти зі значенням “говорити нісенітницю”: курзю-верзю, горох молочу! 
і курзу -  верзу, кошелі плету!, що входять до реєстру провербіальних 
одиниць збірника Матвія Номиса [Номис: 185]. Перший із них зали
шився без змін в остаточному варіанті перекладу.

Аналогічну заміну спостерігаємо і в другому прикладі, де замість 
дослівної кальки типово російського фразеологізму пустити козла в 
город (рос. Пустить козла в огород) М. Лукаш пропонує українські від
повідники зі схожим значенням та розмовно-іронічними конотаціями: 
пустити цапа в капусту і щуку кинути у  річку. Щоправда, до Лукаше- 
вого перекладу вони не увійшли, поступившись місцем стилістично 
ближчій до оригіналу кальці хто б ’є в дзвона, в того є схорона,0.

Останній приклад свідчить, що Лукашеві не до вподоби було по
компонентно кальковане іспанське прислів’я витри ніс сусідському 
синові та бери його собі в зяті <— Вытри нос соседскому сыну и бери 
его себе в зятья (Любимов) <— Al hijo de tu vecino, limpiale las narices 
y  métele en tu casa31 (Сервантес). Адже серед українських паремій є 
еквівалентні вислови, у яких висловлюється порада людям триматися 
свого стану. Зокрема, Іван Франко у праці “Галицько-руські народні 
приповідки” подає такі варіанти: Знай ся кінь з коньом, віл з волом, свиня 
з свинею, рівня з рівнею; Кінь з конем, віл з волом, а свиня об тин, коли
29 Наприклад, у “Мертвих душах” М. Гоголя читаємо: “И наврет совершен

но без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой- 
нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, так что 
слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уж 
начал пули лить»” (т. 1, гл. 4).

30 У Сервантеса тут вжито прислів’я que en salvo esta el que repica (дослів
но -  той у  безпеці є, хто дзвонить у  дзвони).

31 Дослівно: Синові свого сусіда вмий носа і бери його до себе в дім.
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нема з ким; Чухай сі кінь з коньом, віл з волом [ГРНП 2: 340; 341; 343]. 
Микола Лукаш спершу пропонує приказку Знайся кінь з конам, а вії 
з волом, а згодом підсилює розмовний струмінь твору за домогою її 
модифікованого варіанта Чухайся віл з волом, а кінь з конем.

Нотатки М. Лукаша в зіставленні з остаточним варіантом пере
кладу дають змогу простежити хід його пошуків українських про
вербіальних відповідників. Часто перекладач занотовує по кілька 
варіантів, з яких іноді жоден не потрапляє до остаточної редакції 
“Дон Кіхота”. Порівняймо:

Переклад Козаченка, 
Кротевича (1955)

Виправлення 
М. Лукаша

Переклад 
М. Лукаша (1995)

Зброєносцям, видно, 
на роду написано, по- 
хмелятися на чужому

Хто кисличку з ’їв. а на а джупі -  дуля з маком
кого оскома напала 
Хто їв яблука, а кому

[с. 97]

бенкеті [с. 81] оскома
За благе мовчання всі Хто мовчить. той за хто мовчить, той двох
тебе зватимуть Сан- двох санчить! (звер пересанчить [с. 532].
чо [с. 416]. ху надпис -  двох на- 

вчить)
Мовчи. язичку, кашки
дам!
Мовчи. Санчо. дам по
маранчу!
їж юшку з грибами.
тримай язик за зу
бами.

Дон Кіхот йому на це 
заперечив: - Т и -  Сан- 
чо. та не той: ти не

То, мабуть, про ін
шого Санча мова, бо 
тобі що не дай. то

-  Ну, ти, Санчо, не з 
таких,- сказав Дон 
К іхот .- не знаєш .

тільки не благий мов- не будеш мовчати та то таке мовчок, не
чальник. ти паскудний перебаранчати. вилазиш із балачок
базікало і паскудний А тільки із тебе не [с. 532].
упертюх [с. 416]. мовчун. а торохтій і

лепетун.
талапай і не навчиш
нікого ні мовчанням
сво'ім. ані бурчанням
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Впліт ай, нанизуй, 
накручуй прислів'я -  
ніхто тебе за язик 
не держить! Мати з

в'яжи, нижи сім мі
хів горіхів (гречаної 
вовни)
Хоч ти мене. мати.

-  Громадь , горни, 
нижи приказки, ніхто 
тебе не впинить! Убий 
мене. мамо, я зроблю

батогом, а я собі все лай.
А я собі талалай!
Хоч ти мене. мати.

так само! [с. 531]
із дзигою! [с. 416].

бий,
А я собі тулубій. 
Мати з нугою, а я собі 
все з дзигою.

Як видно із цих та багатьох інших прикладів, М. Лукаш звертав особ
ливу увагу на внутрішню структуру паремійного вислову, на ритм фра
зи. Серед запропонованих варіантів важко віднайти паремії, де контраст 
не увиразнювався б внутрішньою римою. Вносячи навіть незначні зміни 
до приказкових відповідників у перекладі В. Козаченка і Є. Кротевича, 
М. Лукаш надає їм особливої ритмомелодики й стрункості:

Переклад Козаченка, 
Кротевича (1955)

Виправлення 
М. Лукаша

Переклад 
М. Лукаша (1995)

Недарма ж кажуть: 
“За хрестом стоїть 
сам диявол ” [с. 36]

За хрестом сам чорт 
із хвостом

... недарма кажуть: 
“За хрестом сам дия
вол з хвостом ” [с. 44]

Сеньйоре, -  запере
чив Санчо, -  в кожній 
країні свій звичай... 
[с. 294]

Що край, то обичай Знаєте, пане, -  за
перечив Санчо, -  воно 
як де: що край, то 
обичай [с. 377]

Ні, ми теж собі на 
умі, “скільки маєш, 
стільки ти й вартий ” 
говорила моя бабуся, 
з людиною великого 
достатку сваритися 
несолодко [с. 416]

3 дужим не борись, а 
з багатим не судись!

... скільки маєш, стіль
ки стоїш,-каже, було, 
моя бабуся; з дужим 
не борись, а з багатим 
не судись [с. 532]

Ану, подобру-поздорову, 
і з дружиною моєю ні 
півслова! [с. 417]

До чужої жінки зась, а 
з чужого коня злазь.

Геть із хати, не руш 
меї жінки, -  що одка- 
жеш на такі дотинки? 
[с. 532]
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Цікаві й Лукашеві пошуки значущих імен, часто представлені 
кількома варіантами:

Переклад Козаченка, 
Кротевича (1955)

Виправлення 
М. Лукаша

Переклад 
М. Лукаша (1995)

Злазьте з богом, ваша 
милость, ми й без цієї 
Поганди зуміємо вас 
вилікувати [с. 35]

Дурганди Злізайте з Богом, до
бродію, запевняю вас, 
що і без тої Дурганди 
вас на ноги поставимо 
[с. 42]

Той же Амадіс, назвав
шись Похмурим Красу
нем [с. 70]

Beltenebros -  Гарно- 
сум, Сумовид, Ми
лосум

А той же самий Ама
діс, прозвавшись Ми- 
лосумом... [с. 86]

А зовуть його, коли 
пам ’ять мені не зра
джує. чи то Дон Коло- 
брод. чи то Дон Без-

Дон-Сміхот, Дон- 
Хихот, Чухот, Дон- 
Піхот, Хіхот

... а звати його, дай 
Боже на пам ’ять, чи 
то Дон Чухот. чи то 
Лон Сміхот [с. 189]

глуздот [с. 155]
Тіки-так [с. 259] Дармоук, Дзелень- 

Бом, Дармограй
Дармограй [с. 333]

дуенья Горевана 
[с. 398]

Горопаха /  Побідаха дуенья Гореслава 
[с. 507]

Трифальдін Біла Боро Білобородько Трихвост Білобородий
да [с. 399] [с. 509]

Перекладач замінює описові кальки влучними лаконічними 
відповідниками оказіонального характеру або взятими із фондів 
української мови {Похмурий Красунь —* Милосум, Біла Борода —> 
Білобородий). Йому більше до вподоби назви з виразно українським 
звучанням (Дармограй, Гореслава).

Інші Лукашеві виправлення також засвідчують пошук відпо
відників в українській літературній традиції. Зокрема М. Лукаш 
пропонує замінити характерне для російської військової традиції 
звання генерал-адмірал у перекладі В. Козаченка і Є. Кротевича 
[Сервантес 1955: 199] на капудан-баша -  слово, якого не фіксує ні 
СУМ, ні Словник Грінченка. Цю знахідку, турецьку реалію, взято
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з Кулішевого “Байди, князя Вишневецького”32, про що М. Лукаш 
напише Г. Кочурові у листі від 5 березня 1966 р.

Ще одну лексему Кулішевого вжитку М. Лукаш запропонує для 
такого перекладу В. Козаченка і Є. Кротевича: І передати це куди 
делікатніше чотириногеу  володіння своєму зброєносцеві [Сервантес 
1955:40]. Слово чотириноге стало об’єктом Лукашевої критики ще 
1956 р., коли перекладач виступив із доповіддю про українські пере
клади західноєвропейської літератури на республіканській нараді 
перекладачів. Серед кількох десятків зауважень до щойно виданого 
тоді у видавництві “Молодь” українського “Дон Кіхота” Сервантеса 
перекладач наводить і таке: “То було найкраще з травоїдних (20), з 
чотириногих. В російській мові травоядные и четвероногие -  тут 
маються на увазі тварини, а в українському перекладі -  невідомо 
що” [Лукаш 2009: 203]. На полях перекладу 1955 р. М. Лукаш за
нотовує свій варіант: дати йому під верх благороднішого ступака, 
який увійшов без жодних змін до його перекладу [Сервантес 1995: 
50]. СУМ ілюструє лексему ступак зі значенням кінь, що йде до
брою ступою контекстом із “Чорної ради” П. Куліша {Як ось чує 
Петро -  тупотять коні... Усе ближче, ближче. Розпізнає нешвидку 
ристь двох ступаків [Куліш 1: 85]), а Словник Грінченка додає ще 
й покликання на “Марусю Богуславку” того ж таки П. Куліша (Два 
бахмати, /Гривасті ступаки, іиїли під ними [Куліш 2: 68]). Отже, 
М. Лукаш послідовно звертається до слововжитку П. Куліша і на
магається активізувати його мовностилістичні надбання.

Загальний характер виправлень М. Лукаша, залишених на 
берегах попереднього перекладу “Дон Кіхота”, демонструє його 
бажання позбутися буквалізму та штучності в перекладі, надати 
вислову природності й легкості, підтримувати органічний зв’язок 
із українськими мовними та літературними традиціями.

32 У П. Куліша читаємо: Б 'ємось ми велетнями за галеру, /  Що в капудан- 
баїиі взяли на морі [Куліш 2: 322].
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2.1. ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ М. ЛУКАША У СВІТЛІ 
ТЕОРІЇ ПОЛІСИСТЕМИ

^Якби хтось захотів побачити, почути, а якою 
була букраїнська мова, коли б вона функціонувала 

й розвивалася нормально, мас прочитати 
іМиколу Яукаша, -  і все стане зрозумілим.

Леонід ‘Череватенкр

У кожній національній культурі в різні періоди її існування пе
рекладові відводилась неоднакова роль. Це залежало від багатьох 
чинників, серед яких -  функціональне призначення перекладу, його 
мета й місце в усій системі національного культурного розвитку. 
Хоча інколи переклад був на периферії літературних систем, за 
певних умов він ставав важливим чинником літературного, куль
турного та -  ще ширше -  національного розвитку, зміщуючись, 
відповідно, до центру системи. В українському перекладознавстві 
цей процес пояснюють “націєтворчою місією перекладу” [Стріха 
2002: 11], визначаючи художній переклад як “чинник формування 
нації*” [Зорівчак 20016: 129]. Проблема перекладу в нашій державі 
є не лише мовною та літературною, а й національно-культурною 
і державно-політичною [Кононенко: 11]. Детально умови, за яких 
переклад може посісти центральне місце в літературній системі, 
аналізує ізраїльський дослідник Ітамар Івен-Зогар у дослідженні 
“Праці з історичної поетики” [Еуеп-7оЬаг 1978]. Учений наводить 
три основні типи політичних умов, які можуть вплинути на роль 
перекладної літератури в конкретному суспільстві: 1) коли оригі
нальна література -  “молода” чи перебуває у процесі становлення; 
2) коли оригінальна література є на периферії системи, чи коли вона 
слабо розвинена, або при поєднанні обидвох цих чинників; 3) коли 
оригінальна література перебуває у стані кризи чи в літературі є не- 
заповнений вакуум [Еуеп-гоЬаг 1978:24; Еуеп-гоЬаг 2000:193-194].
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Така класифікація виникла на основі попередніх спостережень, 
припущень, узагальнень та розуміння системного (точніше -  полі- 
системного) характеру літератури, культури в усіх виявах їхнього 
існування. Для демонстрації своєї теорії І. Івен-Зогар впроваджує 
термін “полісистема” як глобальну систему систем, що включає усі 
літературні системи -  головні та другорядні, -  що існують у пев
ній культурі [Сеп^іег: 116]. Перекладна література є невід’ємною 
частиною цієї полісистеми. Системи оригінальної чи перекладної 
літератури є підсистемами вищих рівнів. Отже, полісистема певної 
національної літератури розглядається як компонент, що утворює 
більшу соціально-культурну полісистему, що, окрім літературної, 
охоплює й інші полісистеми -  наприклад, художню, релігійну чи по
літичну [81шії1є\уоі1]і: 177]. Таке розташування літературної системи 
в широкому соціально-культурному контексті дає підстави тлума
чити літературу не просто як набір текстів, а значно ширше -  як 
сукупність чинників, що впливають на створення, функціонування 
і сприйняття цих текстів. Теорія полісистеми, власне, і намагається 
пояснити функціональне призначення різних видів писемних тек
стів, зокрема й перекладних, у межах конкретної культури. З цього 
погляду, як зазначає Оксана Дзера, “важливою є не лише відпо
відність перекладу до оригіналу, але також функціонування пере
кладного тексту в умовах культури-сприймача та співвідношення з 
усім комплексом її оригінальних та перекладних творів” [Дзера: 19]. 
Лоренс Венуті наголошує, що кожен крок у перекладацькому про
цесі -  від вибору текстів оригіналів і до реалізації перекладацьких 
стратегій -  позначений впливом різноманітних цінностей цільової 
культури, що перебувають у певній ієрархії [Уепигі: 308]. Про вплив 
так званих зовнішніх стратегій (суспільної, культурної, політичної, 
літературної, економічної та ін.) на вибір тексту для перекладу гово
рить і Антон Поповіч, наголошуючи, що принципи добору текстів 
оцінюються, насамперед, відповідно до культурно-політичних по
треб цільового середовища [Поповіч: 56].

Намагаючись з’ясувати роль перекладу в літературній полісисте- 
мі та вплив тої на нього, Ітамар Івен-Зогар проводить дослідження 
у двох напрямах: а) вплив цільової культури на добір творів для 
перекладу; б) засвоєння перекладними текстами літературних 
норм та функцій цільової мовної системи [Еуеп-гоЬаг 1978: 22].
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У результаті аналізу вчений доходить до важливих висновків 
стосовно кожного напряму дослідження: 1. Добір текстів для 
перекладу проводиться з урахуванням їхньої сумісності з тими 
формами, які потрібні полісистемі; причому соціально-літературні 
умови цільової культури визначають пріоритетні для перекладу 
тексти. І. Івен-Зогар говорить про “вакуум” у межах літературної 
системи (на рівні форми, методу, навіть жанру), який може бути 
заповнений відповідними перекладними творами, забезпечуючи, 
таким чином, цілісність та багатогранність цільової полісистеми. 
2. Говорячи про норми перекладу, дослідник зазначає, що у разі, 
коли перекладна література посідає центральне місце в полісисте
мі, межа між перекладними й оригінальними текстами стає менш 
чіткою, а саме визначення перекладу розширюється, включаючи, 
поряд із власне перекладом, адаптації, наслідування, варіації на 
тему [Сепггіег: 119].

Детальніше норми перекладу та їх вплив на конкретні перекла
дацькі рішення проаналізував Ґідеон Турі, який, узявши модель 
Ітамара Івена-Зогара за основу, зосередив свою увагу суто на пе
рекладі як компоненті полісистеми, намагаючись створити власну 
теорію перекладу [Тоигу 1980]. Розглядаючи переклад із погляду 
цільової культури та у мовно-культурному контексті, Ґ. Турі до
водить, що будь-який перекладний текст залежить від множини 
соціально-історичних та літературно-культурних чинників, які 
впливають на нього та на конкретні перекладацькі рішення. Ці чин
ники він називає “нормами перекладу”, виділяючи “доперекладні”, 
“стратегічні” й “операційні” норми. “Доперекладні” норми -  це 
чинники, що впливають на вибір твору для перекладу та загальну 
перекладацьку стратегію в межах полісистеми, “стратегічні” -  на 
вибір перекладача стосовно орієнтації на мовні та літературні нор
ми оригіналу чи перекладу або їх поєднання, “операційні” норми 
визначальні для конкретних перекладацьких рішень [веп^іег: 130; 
Тоигу 2000: 202-203]. Модель Ґ. Турі про “норми перекладу” зна
ходить своє обґрунтування теорією полісистеми І. Івена-Зогара: 
щодо “стратегічних норм”, то на ставлення перекладача до тексту 
оригіналу впливає місце, яке посідає цей текст у літературній по
лісистемі цільової культури; стосовно “операційних” норм, то на всі 
перекладацькі рішення впливає місце -  центральне чи периферійне -



84 Розділ 2

перекладної літератури загалом у полісистемі культури-сприймача 
[Сепгііег: 131].

Теорія полісистеми, яку вперше запропонував І. Івен-Зогар та 
поглибив його колега Г. Турі, була побудована на прикладі літе
ратури Ізраїлю, що розвивалася під впливом німецької, російської 
та англо-американської літератур. Її метою було довести, що роль 
перекладної літератури може бути різною за різних суспільних та 
політичних обставин, але, якщо нація тривалий час була позбавле
на державності, що в результаті негативно вплинуло на розвиток 
оригінальної літератури та культури загалом, саме переклад стає 
чинником національного відродження, заповнюючи всі прогалини 
літературної та культурної полісистеми конкретної нації. Хоча ця 
теорія стосувалася передусім Ізраїлю, його літератури та культури, 
соціально-культурні й історико-політичні умови України дають 
підстави екстраполювати її на нашу ситуацію. “Наша історія скла
лася так трагічно, -  зазначає Роксолана Зорівчак, -  що українська 
мова і література -  головні чинники формування нації в умовах 
бездержавності -  майже ніколи не функціонували в нормальних 
умовах” [Зорівчак 20016: 129]. Упродовж віків українське слово ме
тодично й цілеспрямовано витіснялося з різноманітних державних 
і громадських інституцій, зі школи й науки, церкви й письменства. 
Ось лише деякі укази, пов’язані з діяльністю російського уряду, 
який, керуючись великодержавними, шовіністичними принципа
ми, неухильно проводив політику русифікації українських земель, 
заборони української мови і культури: 1720 р. -  указ Петра І про 
заборону книгодрукування українською мовою; 1763 р. -  указ 
Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво- 
Могилянській академії; 1769 р. -  указ Синоду про вилучення в на
селення українських букварів та українських текстів з церковних 
книг; 1817 р. -  закриття Києво-Могилянської академії; 1862 р. -  
закриття недільних українських шкіл; 1863 р. -  циркуляр міністра 
Валуєва, яким заборонялося друкування літератури українською 
мовою; 1876 р. -  Емський указ Олександра II про повну заборону 
українського письменства; 1892 р. -  заборона перекладати книжки 
з російської українською мовою; 1908 р. -  указ Сенату Російської 
імперії про визнання українськомовної культури й освітньої ді
яльності в Україні шкідливими для безпеки Російської імперії;
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1914 р. -  указ Миколи II про ліквідацію всієї української преси... 
За часів радянського режиму хоча й не було офіційних указів, які б 
забороняли українську мову як таку, однак простежується чітка й 
цілеспрямована політика русифікації, мовної деформації -  “уніфі
кації*” української мови з російською, коли зі структури мови, а по
декуди й із лексики, вилучалося все, що не мало аналогу в російській 
мові. “Насамперед, -  звертає увагу Максим Стріха, -  було офіційно 
заборонено використовувати кличний відмінок, проскрибовано 
давноминулий час, боролися з «націоналістичною» лексикою. 
У міфічній «Спілці визволення України» ГПУ виділило спеціальну 
«мовознавчу» секцію. Заарештованим провідним ученим-філологам 
закидали «словникове шкідництво». ... Коли в українській мові іс
нувало декілька синонімів, то визнавався канонічним лише один, 
той, який мав російський відповідник. Інші слова синонімічного 
гнізда проскрибувалися як «націоналістичні викривлення», як 
«намагання відірвати українську мову від братньої російської»” 
[Стріха 2002: 84].

Як зазначають упорядники збірника “Українська мова у XX сто
річчі: історія лінгвоциду”, більшовицька партія здійснювала мовно- 
культурну асиміляцію в значно жорстокіших формах, ніж колишня 
царська адміністрація, і, на словах засуджуючи Валуєвський цирку
ляр, виданий колишнім царським урядом, у своїй мовно-культурній 
політиці здійснювала його практичну реалізацію [Укр. мова: 5-6]. 
На суттєву відмінність між особливостями втручання у мову цар
ської адміністрації й радянського уряду вказує Юрій Шевельов. 
Якщо у першому випадку таке втручання обмежувалося засобами 
зовнішнього тиску на рівні заборон уживати мову цілковито або 
частково, то у другому -  встановлено контроль над структурою 
самої мови, що виявлявся у забороні певних слів, синтаксичних 
конструкцій, граматичних форм і пропагуванні інших, ближчих до 
російських. Тобто “на радянській Україні конфлікт між українською 
й російською мовами перенесено з зовнішньої, позамовної сфери в 
середину самої мови” [Шевельов: 264].

Відповідно до теорії полісистеми, за обставин, коли оригіналь
не письменство певної нації перебуває в тіні іншого, більшого і 
владнішого, центральне місце в літературній полісистемі посідає 
переклад, який перебирає на себе функцію каталізатора мовного,
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літературного та культурного розвитку. Перекладна література, 
отже, постає не просто невід’ємною ланкою літературного про
цесу, а могутнім джерелом збагачення національної літератури та 
культури. Історія української літератури підтвердила правомірність 
цієї теорії: “Після Другої світової війни, -  зазначає Роксолана Зо- 
рівчак, -  завдяки повноцінній школі українського художнього пере
кладу, очолюваній спершу М. Рильським, а після його передчасної 
смерті у 1964 році -  Г. Кочуром, перекладна література входить у 
національну культуру. Художній переклад постає на повний зріст 
як своєрідна адекватна компенсація трагічно руйнованої у своєму 
історичному розвитку оригінальної української літератури” [Зо- 
рівчак 2001а: 11].

Такий історико-теоретичний екскурс дає підстави по-іншому 
поглянути на перекладацький доробок М. Лукаша, зрозуміти його 
перекладацьку концепцію. А концепція загалом, на думку англій
ських теоретиків перекладу Б. Гатіма та І. Мейсона, невід’ємно 
пов’язана з соціокультурним контекстом, у якому відбувається 
переклад. А отже, і розглядати перекладацьку діяльність можливо 
лише в межах цього контексту, бо появі самого перекладу повинна 
передувати потреба його появи [Нагіт-МаБоп: 12]. На вплив загаль
ного контексту перекладу на інтерпретаційну позицію перекладача 
звертає увагу Олександр Чередниченко, виокремлюючи такі типи 
контекстів, як національно-культурний, загальнолітературний, 
жанрово-стилістичний, індивідуально-творчий [Чередниченко 
1993: 279]. Тепер цілком умотивованою й обґрунтованою вида
ється робота Майстра над добором творів для перекладу. Серед 
них -  найкращі зразки світового письменства, що можуть стати 
окрасою будь-якої літератури. Привласнення світових шедеврів 
через високохудожні переклади сприяє збагаченню національної 
літератури, забезпечує цілісність літературної полісистеми. Анато
лій Свідзинський зазначав: “Лукаш перекладав те, чим пишалося 
людство, та передусім таке, чого українська література не мала, 
не встигла витворити -  з тих або інших причин. Перекладав, щоб 
прискорити процес інтелектуального розвитку народу -  але й про
цеси політичної активізації суспільства теж. Щодо цього не повин
но бути жодних сумнівів” [Свідзинський: 176]. Розмаїття жанрів, 
стилів Лукашевих перекладів, про які вже згадувалося в першому
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розділі, компенсували брак чи недорозвиненість певних стилів, на
прямів, течій в оригінальній українській літературі, заповнювали 
той “вакуум”, про який говорив І. Івен-Зогар. Цікаві спостереження 
щодо особливостей Лукашевого добору творів для перекладу ви
словив Леонід Череватенко: “По-перше, М. Лукаша цікавили твори, 
аналогії яким він не знаходив у поезії українській. По-друге, твори, 
пов’язані з народнопісенною, фольклорною стихією. По-третє, він 
послідовно шукав, обирав твори, які б -  хай непрямо -  натякали на 
обставини тодішньої похмурої дійсності: гноблення, утискування, 
переслідування, арешти, вбивства” [Череватенко 2001г: 139]. Перше 
зауваження Л. Череватенка вже пояснено через теорію полісистеми 
вище; останнє теж пояснюється логічно: у час, коли творив М. Лу
каш, в оригінальній українській літературі зі зрозумілих причин 
мотивів “похмурої дійсності” не було, тож його переклади не просто 
заповнювали “вакуум”, виконуючи культурно-естетичну функцію, 
а були виявом громадянської позиції перекладача, чи не єдиним 
способом висловити те, що боліло. Як не згадати тут його переклад 
коротенької “Пісні в пустині” чеського поета Ундри Лисогорського, 
значення якого виходить за межі вузького розуміння перекладного 
тексту без урахування всіх вертикальних контекстів:

Ніщо тому війни і гази,
Хто з предківських пив глибин.
Мої пісні -  то оази 
В пустині страшної доби.
Пісня вкладеться тінню 
На жах полум яних днів...
Хто був ополудні в пустині,
Знає, що мені спів [Б-А: 9].

Такий переклад підтверджує думку ізраїльських теоретиків, що 
саме історичні та соціально-літературні умови цільової культури ви
значають пріоритетні для перекладу тексти. Ще одне спостереження 
Л. Череватенка стосується творів, близьких до фольклорних. Справді, 
серед перекладів М. Лукаша є чимало таких, де народнопісенна стихія 
особливо відчутна. Очевидно, їх вибір не був випадковим. З одного 
боку, тонке відчуття мелодики тексту, музичне обдарування пере
кладача привертали увагу М. Лукаша саме до пісенних творів. Однак
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не можна відкидати й того факту, що саме у творах фольклорного 
спрямування містяться потужні лексичні резерви -  народна фра
зеологія, розмовно-просторічні форми, діалектні та рідковживані 
елементи. Для перекладача, котрий прагне вирівняти здеформовану 
систему мови, вибір таких творів дає змогу оперувати тією лексикою 
та структурами, на які було накладено табу в оригінальній літературі. 
На це звертав увагу і Юрій Шевельов, говорячи про силу спротиву 
безнастанному тискові над українською мовою як джерело появи 
нових лексичних та синтаксичних засобів [Шевельов: 264].

Останнє твердження важливе тим, що торкається іншого ас
пекту перекладацької концепції Майстра, потрібного для повно
цінного сприйняття та розуміння його перекладацької спадщини: 
М. Лукаш глибоко усвідомлював роль і місце української мови в 
загальнослов’янському та світовому контексті, відчував її вели
чезний потенціал і був переконаний, що в неї -  велике майбутнє. 
Саме українська мова стала центром тяжіння усіх його перекладів, 
кінцевою метою яких було довести, що нею можна передати абсо
лютно все: найтонші особливості будь-якого стилю, манери, епохи. 
За умов, коли українську мову офіційно вважали безперспективною, 
обмежували “домашнім ужитком”, М. Лукаш намагався довести, 
що вона -  самодостатня, у ній є необхідні резерви й потенціал, як у 
будь-якій іншій національній мові. Щоправда, не все є на поверхні, 
треба вміти відшукати свої пракорені, у яких закладено генетич
ний код нації. Коментуючи думку М. Лукаша, Марина Новикова 
яскраво зображує ці поклади у вигляді “тонких шарів”: “У кожній 
національній літературі, в кожній національній мові є все. Все, що 
накопичили, опрацювали, відшліфували й чим законно пишаються 
інші, найвишуканіші й найблагополучніші національні письменства. 
Тільки в літературах із «гіркою долею» (мовлячи по-дантівському 
й по-шевченківському), з окраденою та обкраяною національною 
історією це «все» присутнє у вигляді «тонких шарів».

Чим гіркіша доля, тим тонкіші шари. Наче кільця в дерев -  в 
роки нестачі й негоди.

Але слід пам’ятати (й Лукашів голос це наголошував) не так про 
те, що шари тонкі, як про те, що вони -  є. Є приховані поклади всіх 
«великих стилів» ... великої європейської літератури” [Новикова 
1995: 63].
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У своїх перекладах М. Лукаш демонстрував ці “тонкі шари” 
української мови, усі її потенційні можливості, досягнувши вільно
го, невимушеного, органічного звучання. Мова перекладів М. Лука- 
ша -  феномен, вартий окремого дослідження, -  яскраво вирізнялася 
своєю природністю, соковитістю, браком усякої штучності на фоні 
тієї ситуації, яку описав він сам: “наші письменники, у тому числі й 
перекладачі, деколи пишуть так, що просто дивуєшся: слова начеб
то українські, а самої мови української -  нема” і, перефразовуючи 
слова Андрія Малишка, додавав: “Лишилась мова словникова, / 
А української нема!” [цит. за: Игнатенко: 117].

Результатом цих міркувань стали переклади, у яких відчувається 
незмірна любов і повага до української мови, прагнення відроди
ти її первісну красу, показати її могутність і глибинність. Своїми 
перекладами Майстер довів, що мертвої, віджилої лексики нема, а 
є жива, повнокровна, барвиста мова, у кожному слові якої -  чи то 
діалектному, чи розмовному, архаїзмові чи просторіччі -  заховано 
генетичний код нації. Тому й вважав своїм обов’язком берегти 
кожне слово як невід’ємний елемент мовної системи, звертатися до 
найглибших пракоренів української мови, піднімати на поверхню 
й вертати з небуття втрачені уже скарби. М. Лукаш не випадково 
звертався до творчості українських письменників XIX -  поч. XX сто
річчя як до багатого джерела лексичних та синтаксичних резервів 
української мови. Адже, за словами Лариси Масенко, “до 30-х років 
XX століття глибинні шари української мови лишалися здоровими, 
неушкодженими, а відтак могли виконувати свою роль постійного 
життєдайного джерела для відновлення верхнього, культурного, 
кодифікованого варіанта національної мови” [Масенко 2004: 128]. 
В інтерв’ю з Анатолем Перепадею М. Лукаш наголошував, що “нам 
треба гребти лопатою мовні скарби, надбані нашими попередниками, 
пускати їх в обіг, переводити з пасиву в актив” [Десята муза: 412]. 
Ілюструючи цю думку, перекладач звертає увагу на багатство мови 
Михайла Старицького: “От я читаю роман «Перед бурею» Михайла 
Старицького, написаний російською мовою, але скільки тут укра
їнського мовного матеріалу -  лексичного добра, фразеологічних 
знахідок, ідіом! На це ніхто з дослідників не звертає уваги” [Десята 
муза: 412-413]. У цьому ж інтерв’ю М. Лукаш вказує на необхідність 
видати переклади П. Куліша: “Це такий знавець мови, як рідко хто
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був” [Десята муза: 412]. Подібну думку висловлює М. Лукаш у листі 
до Г. Кочура від 5 березня 1966 р.: “Дуже мені допомагає гарячий 
Панько -  ніхто все-таки краще за нього нашої мови не знав!” Тут же 
перекладач ділиться секретами своєї перекладацької майстерності, 
в основі якої лежить якнайширше залучення мовних скарбів наших 
попередників -  класиків української літератури: “Коли перекладав 
вставну новелу «Повість невольника», я взяв із Кулішевого «Байди» 
не тільки деякі турецькі реалії (капудан-баша -  зам. командуючий 
флотом, замковий ага -  комендант фортеці, райз капітан (в ісп. 
транскрипції агтаег) тощо), а й цілі отакі вирази -  «звелів їм братись 
поуз саму скелю», «від берега щодальше одвертаймо», «керуймо 
деменами до лиману» тощо. Старицький теж у великій пригоді став: 
його велика російська проза на укр.[аїнську] тематику думана вся 
по-нашому, і там цілі поклади маловивченої лексики та фразеоло
гії. ... Від Старицького -  перекидний міст (зам. «звідний», що теж, 
звичайно, вірно), і вже зовсім розкішне, зам. модерного «енергійно 
працювати веслами» або народного та досить зужитого «налягти на 
весла» -  «гребці рвали хвилі з усіх сил». От як обкрадає класик кла
сиків!” Справді, переклади М. Лукаша багатоголосо перегукуються 
з українською літературою. Наприклад, Терпелнха [Сервантес 1995: 
574] із “Дон Кіхота” асоціюється у нас із “Наталкою Полтавкою” 
Івана Котляревського, козир-дівка [Сервантес 1995: 395] -  із повіс
тю Григорія Квітки-Основ’яненка, у реченнях “...люди все веселі, 
шутковиті, вигадливі і на все зле проворні” [Сервантес 1995: 95] 
та “...приятель наш ізнову тягу дасть” [Сервантес 1995: 348] від
гукується “Енеїда” Котляревського. Шевченкове слово відлунює у 
“Фаусті”: “Простеляться лани широкополГ [Ґете 2001: 407]. Отож, 
справедливими видаються слова Анатоля Перепаді про те, що “Лу
каш вернув мові смак, аромат, первородство, повнокровність, само- 
цінність і самодостатність, красу і велич, словом, зреформував її, 
зреформував завдяки наближенню до лексики і синтаксису народної 
творчості, несподіваному перегуку чужого з найпитомішим своїм, 
завдяки такому феномену, коли перекладна фраза озивається рядком 
Кобзаря, Котляревського, народної пісні чи думи” [Перепада 1999: 
7]. Ігор Мойсеїв пояснює цю унікальну особливість Лукашевої твор
чості ефектом “збільшувального скла”, духовним резонансом, коли 
ті риси оригіналу, що відповідають-резонують близькому досвіду
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українському, просто мимоволі знаходять найточніші, найвиразніші, 
найяскравіші відповідники в мові перекладу [Мойсеїв: 44]. Саме тому 
на сторінках перекладу “Дон Кіхота”, присвячених життю і пригодам 
іспанця, що потрапив у турецьку неволю, лунають такі слова, як не
віра, невірні, недовірки, ясир, бранці, яничар, потурнак, побусурма
нився, поламав віру, посадити на палю та інші, що до болю знайомі 
українському читачеві. Використовуючи їх, перекладач торкає струни 
українських невольничих плачів, українських дум. Однак уживання 
їх, мабуть, доречне і природне в такому контексті, бо турецька не
воля була сумною реалією не лише української, а й іспанської історії. 
Аналогічно М. Лукаш виявляє паралелі у світовій поезії, яку він 
перекладав, та сюжетах, образах українського фольклору, звідки й 
брав відповідники. М. Лукашеві належать цікаві спостереження про 
спорідненість звичаїв, культурних та історичних особливостей різних 
народів [Десята муза: 412; Новикова 1989а: 150-151; Сергєєва: 69]. 
“У нас з Європою більше спільного, ніж ми собі гадаємо, -  говорив 
М. Лукаш. -  Всі ці аналогії в культурі й мові, я повторюю, дуже 
важливі для перекладача” [Десята муза: 412].

У такий спосіб, виявляючи спільне у звичаях, побуті, долі різних 
народів, М. Лукаш употужнює ці аналогії, “перекладає” ситуацію оригі
налу в українську, збуджує важливі для сприйняття оригіналу асоціації. 
Говорячи про силу його творчості, Валентин Корнієнко стверджує, 
що диво Лукашевої мови, потужна моральна сила Лукашевого слова 
в тому, що “воно торкається глибинних генетичних шарів твоєї істоти, 
аби сколихнути їх. ... Воно вирівнює, відроджує з руїн викривлену й 
здеформовану нашу ідентичність.... В цьому розумінні можна сміливо 
проводити паралель між ним і Великим Кобзарем” [Корнієнко: 6].

Микола Лукаш добре розумів функціональне призначення художньо
го перекладу в “дефектних”, за термінологією І. Івена-Зогара, полісисте- 
мах. Збереження, відродження та збагачення української мови засобами 
перекладу було серед найважливіших стратегічних завдань Майстра. 
Таке розуміння перекладу та його значення було в Миколи Лукаша ще 
задовго до його активної перекладацької діяльності, про що свідчить 
такий запис із довоєнного архіву майбутнього перекладача: “Мета пере
кладу (як в арзамасців) -  не так відтворення оригіналу, як збагачення 
мови, якою здійснюється переклад” (Литературное наследие. -  № 31- 
32. -  C. 11) [Цит. за: Череватенко 2001г: 155]. Цей постулат був визна
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чальним для усієї подальшої творчості М. Лукаша. Своїми перекладами 
М. Лукаш намагався забезпечити цілісність літературної полісистеми, 
повноцінне функціонування української мови, підпорядковуючи цій меті 
й загальну стратегію перекладача, і конкретні перекладацькі рішення. 
Ці другі, як покаже далі аналіз, можуть бути суперечливими, але логіч
ними з погляду перекладацької концепції Миколи Лукаша, зумовленої 
конкретними соціально-історичними умовами.

2.2. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ПЕРЕКЛАДІВ МИКОЛИ 
ЛУКАША. УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ 
ТРАДИЦІЇ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЛУКАШЕВОЇ ТВОРЧОСТІ

Спосіб і стиль Яукаиіеви^ перекладів, яг̂ жрден 
перекладацький доробок^тієї доби, наочно поєднали 

в собі мовно-літературний досвід української класики X IX  ст. 
та живомовні процеси другої половини минулого століття.

Шетяна їСимбалюКг, Олександр Скопненкр

Вивчення перекладацької спадщини митця -  а тим паче такого не
пересічного таланту, як М. Лукаша, -  передбачає цілісне осмислення 
його творчості в усій множині синхронних і діахронних контекстів. 
Виявлення художніх традицій, на які опирався у своїй перекладацькій 
майстерні М. Лукаш, типологічних взаємозв’язків і паралелей дає 
змогу наблизитися до розгадки унікального феномену Майстра.

У перекладах М. Лукаша виразно простежується генетичний 
зв’язок із широкими пластами фольклору та українського красно
го письменства. Перекладач звертався до найглибших пракоренів 
української мови, максимально активізуючи мовностилістичні ре
сурси своїх попередників. Такий підхід М. Лукаша пояснює широкі 
міжтекстуальні зв’язки його перекладів, наявність асоціативних та 
алюзійних проекцій на цільову культуру. Із цього погляду Лукашеві 
переклади ще вимагають глибокого аналізу, як і окремих типологіч
них досліджень на зразок “Лукаш -  Котляревський”, “Лукаш -  Шев
ченко”, “Лукаш -  Куліш”, “Лукаш -  Франко”, “Лукаш -  Старицький”, 
“Лукаш -  Тичина” чи “Лукаш -  український фольклор”.
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Поодинокі спостереження з цього приводу вже висловлювали 
перекладознавці та літературознавці. Зокрема Михайло Москаленко, 
редактор-упорядник і публікатор Лукашевих перекладів, звертав 
увагу на генетичний зв’язок між п’ятистопними ямбами численних 
віршів і поем Івана Франка, поетичної драматургії Лесі Українки й 
Лукашевими перекладами драм В. Шекспіра, Ф. Лопе де Веґи, І. Ма- 
дача; іскрометними ямбами “Енеїди” Івана Котляревського й доско
налими чотиристопниками Миколи Лукаша; стильовим розмаїттям 
Лукашевого перекладу “Декамерона” Дж. Боккаччо й художніми 
особливостями літописів Грабянки та Величка, “Странствованій” 
Василя Григоровича-Барського, “Автобіографії*” Іллі Турчиновсько- 
го [Москаленко 1990: 6]. Намагаючись пізнати загадковий феномен 
Лукаша, дослідник доходить висновку, що “праоснова його поетич
ного світу -  це кілька століть української літератури, фольклору та 
напівфольклору, вся множина забутих, напівзабутих та й, нарешті, 
добре відомих словесних жанрів” [Москаленко 1990: 5].

Цю ж тезу розвинув й обґрунтував Леонід Череватенко. Працю
ючи над відновленням автентичного тексту Лукашевого перекладу 
“Декамерона”, він знайшов чимало свідчень того, як перекладач 
шукав паралелі в рідній літературі. Це дало підстави дослідникові 
стверджувати, що “Лукашів переклад увібрав у себе пошуки україн
ських літераторів не одного десятиліття” [Череватенко 2006:11]. Ро
ман Гамада, ретельно дослідивши мову Лукашевого “Декамерона”, 
назвав його хрестоматією української літератури або ж “Великим 
цитатником” з огляду на неймовірну концентрацію всього найкра
щого з українського письменства в одній книзі [Гамада: 431].

Спостереження Л. Череватенка та Р. Гамади є ще одним підтвер
дженням чи не найприкметнішої риси Лукашевого почерку. Адже те, 
що так виразно простежується у мові українського “Декамерона”, є 
не унікальною особливістю тільки цього перекладу, а характерною 
ознакою Лукашевого мовотворення. У перекладах М. Лукаша з 
різних мов і літератур, різних літературних традицій і стилів відлу
нює слово Тараса Шевченка й Івана Котляревського, Івана Франка 
й Лесі Українки, Пантелеймона Куліша й Павла Тичини, багатьох 
інших знаних і маловідомих майстрів красного письменства, десят
ків фольклорних, історичних, культурологічних джерел. Лукашеві 
тексти -  скарбівня творчо засвоєних лексичних та образних знахідок
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української літературної традиції, оновлених завдяки новим інтер- 
претаційним контекстам. Це видно з таких прикладів:

Українські фольклорні та 
літературні джерела Переклади Миколи Лукаша

Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету, -
Тут тобі й смертьі (укр. народна
казка Коза-Дереза)

Молітеся, пані, Богові, бо тут вам 
і смерть І
(Боккаччо, Декамерон).

Стали вони думати-гадати, як 
позбутися того лиха, що неждано- 
негадано впало на місто. {Казка 
про Змія і Кирила Кожум ’яку); 
Ох, тут уже вовки злякались: ста
ли вони думати-гадати, як відціля 
втікати... (укр. народна казка 
Цап та баран)

... як уже оклигав Дон Кіхот після 
тієї дряпанини, став він думати- 
гадати, що життя, яке він у сьому 
замку провадив, суперечить пра
вилам того рицарського закону... 
(Сервантес, Дон Кіхот)

Гуси-гуси, гусенята! Візьміть мене 
на крилята. Та понесіть до батень
ка, А в батенька їсти, й пити, Ще 
й хороше походити\ (укр. народ
на казка Івасик-Телесик)

.. .не потурав собі зроду ні смачно 
з 'їсти, ні добре спити, ні хороше 
походити
(Боккаччо, Декамерон)

Бо вже я потурчилась, побусурме
нилась
Для розкоші турецької,
Для лакомства нещасного\ (Дума 
про Марусю Богуславку)

Зле ти вчинив, негаразд себе 
поводив, погано слухався своїх 
хазяїв, процвиндрив на лакомство 
нещасне стілько грошей! 
(Боккаччо, Декамерон)

Ой на Чорному морі,
На білому камені,
Ой то там сидить ясен сокіл- 
білозірець:
Низесенько голову склонив,
Та жалібно квилить-проквиляє... 
(дума Буря на Чорному морі)

Проїхав отак трохи, аж чує -  з 
правої руки, з гущавини лісової, 
щось ніби квилить-проквиляє, 
тихо так та жалібно 
(Сервантес, Дон Кіхот)
... до його слуху долинув плачли
вий голос, що квилив-проквиляв 
такими словами 
(Сервантес, Дон Кіхот)
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Побило мене в полі три недолі: 
Перва недоля -  безхліб'я,
Друга недоля -  безвіддя,
Третя недоля, що своїх братів 
рідних не догнав. (Дума про 
втечу трьох братів з Азова)

... безвіддя й безхліб'я, стужа і 
нужа, -  якого тільки лиха не ви
падає йому на віку!
(Сервантес, Дон Кіхот)

А вже весна, а вже красна! 
Із стріх вода капле. 
Молодому козакові 
Мандрівочка пахне 
(укр. народна пісня)

Як же він не захоче, щоб я їхала, 
то хай сповістить зарані, бо вже 
мені тая мандрівочка пахне 
(Сервантес, Дон Кіхот)

Еней був парубок моторний 
І хлопець хоть куди козак, 
Удавсь на всеє зле проворний, 
Завзятіший од всіх бурлак 
(Котляревський, Енеїда)

...люди все веселі, шутковиті, 
вигадливі і на все зле проворні 
(Сервантес, Дон Кіхот)
Примас був великий латинник і 
завзятійший над усіх віршуваль
ник (Боккаччо, Декамерон)

Він, взявши торбу, тягу дав... 
(Котляревський, Енеїда)

... приятель наш ізнову тягу дасть 
(Сервантес, Дон Кіхот)

Гай, гай! ой, дей же його кату\ -  
Еол насупившись сказав... 
(Котляревський, Енеїда)

-  Дей же його кату! -  вигукнув 
Санчо. -  Сучий син буде, хто з 
нею зразу ожениться... 
(Сервантес, До« Кіхот)

Щоб лани широкополі, 
І Дніпро, і кручі 
Було видно... 
(Шевченко, Заповіт)

Простеляться лани широкополі. 
(Ґете, Фауст)

Та недосвіт перед світом 
В садочок укрався. (Шевченко, 
Барвінок цвів і зеленів...)

Зсушив, зв’ялив, оббив мій лист 
Злий вітер-недосвіт...
(Берне, Нещаслива доля)

І потече сторіками
Кров у синє море... (Шевченко,
І мертвим, і живим...)

І кров сторіками текла 
У грізну ту добу. (Шиллер, Ебергар 
Грімач, граф Вюртемберзький)

Душе моя убогаяі 
Лишенько з тобою. 
(Шевченко, Сон) 
Душе моя убогая, 
Чого марне плачеш 
(Шевченко, Сон)

Душе моя убога,
Відкіль цей тужний біль... 
(Верлен, Душе моя убога...)
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Караюсь, мучуся... але не каюсьі.. 
(Шевченко, УУ.ТУ. (О думи мої! о 
славо злая!))

Караюсь я і мучуся без меж 
(Сервантес, Дон Кіхот)

А ти, моя Україно,
Безталанна вдово,
Я до тебе літатиму 
3 хмари на розмову.
На розмову тих о су мну,
На раду з тобою;
Опівночі, падатиму
Рясною росою. (Шевченко, Сон)

Ти його, друже, вславить зумієш 
У тихосумних святих піснях,
Ти його душу світу розкриєш, 
Сльозу пророниш на його прах. 
(Міцкевич, Олександрові Ходзь- 
ку)

Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом 
(Шевченко, Заповіт)

Тихе слово в краю підневільнім 
(Міцкевич, До Матері-Польки)

Не нам на прю з тобою стати\ 
(Шевченко, Кавказ)

Во псалтирі і тимпані 
Воспоєм благая,
Яко бог кара неправих,
Правим помагає.
(Шевченко, Псалм 149)

На прю з ним стане царський суд 
неправий
(Міцкевич, До Матері-Польки)

І вражою злою кров ’ю 
Волю окропіте. 
(Шевченко, Заповіт)

Не скропить волі кровію живою 
(Міцкевич, До Матері-Польки)

Широкії ріки-сльози 
Тебе полили, 
їх славою лукавою 
Люде понесли.
(Шевченко, В казематі (Чого 
ти ходиш на могилу?..))

Лукава слава, їй же право! 
(Верлен, Література)

А ще співа про мир і спокій,
Про славу щиру, нелукаву... 
(Верлен, “Послухайте цю ніжну 
пісню...”)

Мені тринадцятий минало 
(Шевченко, N.14. {Мені тринад
цятий минало))

Та ось підріс Джаннотто, вже 
йому шістнадцятий минало... 
(Боккаччо, Декамерон)
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Зареготались нехрещені... 
Гай обізвався; галас, зик, 
Орда мов ріже. 
(Шевченко, Причинна)

Молоді плакали й лементували, 
гості та челядь домашня кричали 
й собі, у всьому домі зчинився 
неймовірний зик і галас 
(Боккаччо, Декамерон)

Даєш ти, Господи єдиний,
Сади панам в Твоїм раю,
Даєш високії палати.
Пани ж неситії, пузаті,
На рай Твій, Господи, плюють 
І нам дивитись не дають 
3 убогої малої хати. (Шевченко, 
Не молилася за мене. . .)

Веселі здалека палати,
Бодай ви терном поросли! 
(Шевченко, Княжна)

...Амур радше витає в веселих 
палатах та в розкішних кімнатах, 
аніж в убогих хатах. .. 
(Боккаччо, Декамерон)

Там батько, плачучи з дітьми 
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині!.. А ми 
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята. (Шевченко, Якби 
ви знали, паничі...)

... діти дрібнії розлізлися хто куди 
межи людьми 
(Боккаччо, Декамерон)

А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п’яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого. 
(Шевченко, Я  не нездужаю, 
нівроку...)

... чоловік удатний до свого ре
месла, а більше, бачиться, ні до 
чого
(Боккаччо, Декамерон)

Б’ємось ми велетнями за галеру, 
Що в капудан-баші взяли на морі 
(Куліш, Байда, князь Вишне- 
вецький)

... і високо пішов -  став алжир
ським деєм, а згодом капудан- 
башею, себто третім найвищим 
достойником у царстві 
(Сервантес, Дон Кіхот)
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Агов, рушаймо!..
Від берега щодальше одвертаймо, 
Безкраїм морем певну путь вер
стаймо! (Куліш, Байда, князь 
Вимневецький)

... проте старались ми од берега 
щодальше одвернути і вийти в 
чисте море
(Сервантес, До« Кіхот)

Додому, панове браттє! Керуймо 
деменами до лиману! (Куліш, 
Байда, князь Вишневецький)

Вони поплили в чисте море, 
керуючи деменом до протоки... 
(Сервантес, До« Кіхот)

Звелів їм братись поуз саму 
скелю} (Куліш, Байда, князь Ви
шневецький)

... море зашпувало, і годі нам було 
плисти, куди намірились, мусили 
повз самий берег в Оранському 
напрямі братись 
(Сервантес, До« Кіхот)

Замковий ага
(Куліш, Байда, князь Вишне
вецький)

... живе там багатий і знакомий 
мавр на ймення Хаджі-Мурат, 
колишній замковий ага в укріпле
ному місті Пата, а то в них вва
жається дуже високою посадою 
(Сервантес, Дон Кіхот)

А шкода пускати на світ такого 
гріховода: і так уже чор’знає на що 
переводиться славне Запорожжє 
(Куліш, Чорна рада)

Той гріховода,
Старий, плюгавий 
Та ще й кульгавий,
Летить за нами
Немов без тями (Ґете, Фауст).

Здоров був, братику! Бач, як гарно 
в нас трактують гостей? 
(Куліш, Чорна рада)

... він посадив своїх гостей до 
столу й почав трактувати їх най- 
виборнішими наїдками 
(Боккаччо, Декамерон)

-  Не діжде свиноїзд над нами геть- 
мановати! (Куліш, Чорна рада)

... чи були в яких-небудь ман- 
дрованих рицарів джури-ослоїзди 
(Сервантес, Дон Кіхот)

І ножака блиснув 
Проти зір, і очі,
Від ножа лютіші, світять 
В сутемряві ночі 
(Куліш, Маруся Богуславка)

Уже світанок, прогнавши сяєвом 
своїм сутемряву ночи, перемінив 
синяву восьмого неба на ніжний 
блакит
(Боккаччо, Декамерон)
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Всі одвернулися од правди, 
всі зледащіли, розопсіли... 
(Куліш, Псальма XIV)

Од сього вони зледащіли та розо
псіли, як і городяне...
(Боккаччо, Декамерон)

Ахил звелів міні сказати: шкода, 
Коли що поважнійте, ніж забава 
Подвигнула твоє царське величчє 
Из благородним почтом завитати 
До него. (Куліш, Троіл та Крес- 
сида (переклад))

Ахілл мені велів сказати: жаль, 
Коли щось інше, а не власна 
втіха,
Подвигнула твою високу гідність 
Прийти сюди із почтом благород
ним. (Шекспір, Троїл іКрессіда)

Рогач шчепивсь из рогоробом. 
(Куліш, Троіл та Крессида (пе
реклад))

0, зчепились уже, рогонос із ро
горобом.
(Шекспір, Троїл і Крессіда)

Досвітні огні, переможні, урочі, 
Прорізали темряву ночі...
(Леся Україн ка, Досвітні огні)

Любив я очі ці ясні, 
Мов зорі ночі, осяйні, 
Любив урочі їх вогні 
(Верлен, Streets).

Ти, музо винозора, не сліпи 
Мене вогнем твоїх очей безсмерт
них! (Леся Українка, То beornot 
to be?..)

Тобі цей вірш, тобі, утіхо ви
нозора
3 душею чистою і доброю, тобі... 
(Верлен, Тобі)

Та вгору не пнуся, бо сили не 
маю... (Франко, Червона калино, 
чого в лузі гнешся?..)

Я вгору п явсь, я гінко ріс... 
(Берне, Нещаслива доля)

Ще як літо, то півбіди біда. 
(Франко, Добрий заробок)

Як є їда, то ще півбіди бідаї 
(Сервантес, Дон Кіхот)

Земле, моя всеплодющая мати, 
Сили, що в твоїй живе глубині, 
Краплю, щоб в бою сильніше 
стояти,
Дай і мені! (Франко, Земле, моя 
всеплодющая мати...)

Таж земля, всеплідна мати, 
Родить співи з віку в вік 
(Ґете, Фауст)

Думу-думу в його було, як того 
шуму на морі, та все об дівчині, 
усе об неї.
(Марко Вовчок, Павло Чорно- 
крил)

Було того думу, як на морі шуму, 
а якого, про що -  годі вимовити, 
неможливо висловити 
(Сервантес, Дон Кіхот)
... і було йому в голові думу, як на 
морі шуму
(Боккаччо, Декамерон)



100 Розділ 2

Сонце почало повертать на ве
чірній пруг. (Нечуй-Левицький, 
Кайдашева сім ’я)

...сонце вже зверне на вечірній 
пруг, жарота спаде...
(Боккаччо, Декамерон)

Надворі тюжить дощ, і через 
стелю чвіркають десь на парту 
краплі води
(Степан Васильченко, Талант)

Тюжить дощ все дужч і дужч, 
Я ізмок увесь, як хлющ... 
(Шиллер, Сільська серенада)

-  А шкода дівчини. Цей студент
-  відомий бабонюх. Я чув про 
нього
(Степан Васильченко, Талант)

...те диво, бачиться, достається 
саме бабонюхам.
(Шекспір, Троїл і Крессіда)

Нікого так я не люблю, 
як вітра вітровіння 
(Тичина, Вітер з України)

Жовтий вітер 
несе подзвін,
жовте вітровіння (Лорка, Дзвони)

Розпрозорились озера!
(Тичина, Енгармонійне. Сонце)

В дзеркалі очей твоїх -  лазурно 
Розпрозорених озір 
(Шиллер, Захоплення Лаурою)

Думами, думами -
Наче море кораблями,
переповнилась блакить
Ніжнотонними
(Тичина, Арфами, арфами...)

Наприкінці свого пророцтва ци- 
люрник підійняв раптово голос, а 
потім понизив його -  і зарокотав 
так ніжнотонно 
(Сервантес, Дон Кіхот)

... в кого пісня сонцебризна 
і правдивий сміх (Тичина, Плач 
Ярославни)

Звідки п’ю я щастя сонцебризне 
(Шиллер, Меланхолія)

І уже крізь золотії сльози 
Сонцебризно грає зір 
(Шиллер, Похоронна фантазія)

І стежив я, і я веснів 
(Тичина, Не Зевс, не Пан...)

Без любові й весни не весніють 
(Шиллер, Фантазія до Лаури)

В мене ж на душі цілий рік весніє 
(Верлен, Вже пройшла зима -  
широко йрозлого...)

Крик в міжзоряному лоні:
Ми б цвіли, пили б веселе! (Тичи
на, Міжпланетні інтервали)

Так в небес надзоряному лоні 
Серафими повстають 
(Шиллер, Лаура за клавесином)



Мовотворча функція перекладів Миколи Лукаша 101

... я володію аркодужним 
перевисанням до народів... (Тичи
на, Чуття єдиної родини)

У небі аркодужно
сім барв устало дружно
(Лорка, Пісня про сімох красунь)

Там тополі у полі на волі (Тичина, 
Там тополі у  полі на волі...)

У полі, на волі, 
танцюють
тополі (Лорка, Ірені Гарсії)

Не дивися так привітно, 
Яблуневоцвітно (Тичина, Не ди
вися так привітно...)

Ти там блукатимеш довіку,
Не люблений і самотинний, -  
Морозоцвітно-самотннии... (Аді, 
Заворожений палац цілунків)

Він хмари рукавом розмаяв, 
Піднявшись хвилями вершин, 
Окучерявлений Китаїв, 
Благоуханний сельний крин 
(Рильський, Китаїв)

Поглянь, як в сяєві прощальному 
блищать
Окучерявлені хатини...
(Ґете, Фауст)

Авторитетним джерелом був для М. Лукаша Словник Бориса 
Грінченка. Із нього перекладач черпав чимало розмовної і рідко
вживаної лексики, фразеологічних конструкцій:

Словник Грінченка Переклади Миколи Лукаша
Під меч положити. Изрубить. 
Скочу-поскочу за тими турки, 
гой як здогоню -  під меч положу. 
Kolb. І. 101.

... хто ж, пробудившись, до зброї 
хапався, тих усіх під меч поло
жили
(Боккаччо, Декамерон)

Ошанути, -ну, -неш, гл. Охватить. 
Такий нас ошанув страх, що не 
знаю. Грин. Изъ устъ 93.

Страх ошанув мене, голос зав’яз у 
гортані, от-от, здавалося, душі пу
щуся, та якось, добувши останніх 
сил, я спромоглась-таки на слово 
(Сервантес, До« Кіхот)
Такий мене перед тією карою 
страх ошанув, що я поклала не 
знатися більше з Тедальдом, не 
одповідати йому на листи й не 
приймати од нього посланців 
(Боккаччо, Декамерон)
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Проязичити, -чу, -чиш, гл. Разгла
сить, разболтать. Проязичили, що в 
його есть така книжка. Харьк. у.

Дійшли якісь поголоски й до отця 
Альберта, і він вирядився одної 
ночи до жінки, щоб вичитати їй 
за те, що проязичилась 
(Боккаччо, Декамерон)

Наведені в обидвох таблицях приклади свідчать, що М. Лукаша 
приваблювали влучні авторські новотвори, рідкісні, призабуті слова 
й колоритні вислови, звертання, парні синоніми, оригінальні автор
ські образи, до яких він звертався і в поетичних, і прозових пере
кладах. Деякі лексичні та образні знахідки майже дослівно увійшли 
до Лукашевих перекладів (лани широкополі; тихе слово; лукава 
слава; лакомство нещасне; мандрівочка пахне; тюжить дощ; на 
все зле проворні; сутемрява ночі; замковий ага та ін.), більшість же 
зазнали деяких адаптивних контекстуальних трансформацій (йому 
шістнадцятий минало; караюсь я і мучуся без меж ; злий вітер- 
недосвіт; ні смачно з 'їсти, ні добре спити, ні хороше походити; 
завзятійший над усіх віршувальник).

Використовуючи широкі інтерпретаційні можливості запози
чених образів, М. Лукаш творив власну поетичну систему на рівні 
оригінального поета. Він пересотворював ці образи за допомогою 
нових контекстів, розкриваючи несподівані грані їхніх значень, 
допомагав їм ставати основою нових образів. Наприклад, яскрава 
оказіональна пейзажна метафора Павла Тичини розпрозорились 
озера набула повторної метафоризації у перекладі Миколи Лукаша, 
де її вжито для опису очей коханої:

... Як твій вид колишеться безжурно
В дзеркалі очей твоїх -  лазурно
Розпрозорених озір (Шиллер, “Захоплення Лаурою”).

Схоже метафоричне переосмислення образу спостерігаємо в 
наступному прикладі:

Любив я очі ці ясні,
Мов зорі ночі, осяйні,
Любив урочі їх вогні (Верлен, “Streets”).
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Образ урочих огнів у Миколи Лукаша, що перегукується з відо
мими досвітніми огнями Лесі Українки, є компонентом розгорнутої 
метафори, що використовується для опису зовнішності людини.

Своїми перекладами М. Лукаш розширював межі сполучуваності 
індивідуально-авторських епітетів: музо винозора (Леся Україн
ка) -ут іхо винозора (Лукаш), пісня сонцебризна (Тичина) -  щастя 
сонцебризне (Лукаш), тихосумнарозмова (Шевченко) -  тихосумні 
пісні (Лукаш); розвивав словотворчий потенціал оказіоналізмів, 
використовуючи їх як базу для творення відприкметникових при
слівників: аркодужне перевисання (Тичина) -  устати аркодужно 
(Лукаш), пісня сонцебризна (Тичина) -  грати сонцебризно (Лукаш), 
думи ніжнотонні (Тичина) -  зарокотати ніжнотонно (Лукаш). 
Іноді чиїсь оказіоналізми ставали моделлю для творення власних 
оказіональних форм: яблуневоцвітно (Тичина) -  морозоцвітно- 
самотинний (Лукаш), свиноїзд (Куліш) -  ослоїзд (Лукаш).

Микола Лукаш часто увиразнював запозичені образи засобами 
ритмомелодики й багатого звукопису. Ось один із прикладів, де 
алітерація шиплячих ж, ч, ш підсилює звуковий образ шуму дощу: 
Тюжить дощ все дужч і дужч, /Я  ізмокувесь, як хлющ. У Лукашевих 
трансформаціях простежується увага до внутрішньої рими: Думу- 
думу в його було, як того шуму на морі (Марко Вовчок) -  Було того 
думу. як на морі ш у м у  (Лукаш), їх славою лукавою /Люде понесли 
(Шевченко) -  Лукава слава. їй же право (Лукаш), Ще як літо, то 
півбіди біда (Франко) -  Як є їда, то ще півбіди бідаї (Лукаш).

Хоча інтертекстуальні зв’язки Лукашевих перекладів відчувають
ся передусім на лексичному рівні, морфологічні та синтаксичні засо
би також ефективно використовуються з метою стилізації. Зокрема 
переклад “Декамерона” свідчить, наскільки глибоко інтегрована 
поетика української народної казки в систему художнього мовлен
ня М. Лукаша. Це відчутно не лише на рівні окремих мікрообразів, 
деталей, конструкцій, а й на стилістиці, побудові, звучанні фрази. 
У перекладі помітно і різноманітні повтори, інверсовані конструк
ції, традиційні казкові формули, сурядні сполучникові поєднання, 
характерне функціонування займенників та дієслів руху й бутгя, 
багатьох інших граматичних ресурсів виділення й підкреслення 
комунікативної значущості окремих одиниць. Ось деякі контексти 
з “Декамерона” (1996), які перегукуються з українськими казками:
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“не потурав собі зроду ні смачно з *їсти, ні добре спити, ш хороше 
походити” (259); “о т  жме він собі так скнаруючи та добро дбаючи, 
галі/ се приїхав до Генуї великий потішник” (259); “Чого се ви зажу
рилися? Чи коня стало жаль, чи одежі, и/о «в вернеться?” (282); 
“5  одному з тих містечок ... жме колись-то багатий-пребагатий 
чоловік” (290); “/ и/шв вш отак ..., и/шв *//лий день / цілу ніч” (292); 
“коли се де «е взялась перед нею козуля” (307); “отак жили-терпіли 
обидва хлопці не рік і не двсі” (309); “о т  служить собі Джаннотто у  
Куррада, аж туту дім до пана вертається дочка його” (310); “того 
неможна ні в казці сказати, ш пером списати” (315); “думала вона, 
думала, як би тому лихові зарадити” (648); “о т  ходить він, роздив
ляється, коли чує -  м/ось ніби ллаче «а вишці, т а  так  жалібно. О т 
він туди: -  А хто там нагорі плаче?” (714); “вш ду.же зрадів і подя
кував їй красненько” (741); “о т  /де вона собі, аж де взявся з гущини 
здоровенний та страшенний вовк” (775).

Отже, М. Лукаш цілеспрямовано залучав до перекладів творчі 
знахідки своїх попередників, використовував словесний досвід, що 
століттями формувався й акумулювався в українській фольклорно- 
літературній традиції. Розуміння тих художніх традицій, на які він 
опирався та які розвивав у своїй перекладацькій творчості, наближає 
нас до розгадки унікального феномену Лукашевих перекладів -  їх 
здатності сприйматись і функціонувати як самостійні твори в ці
льовій літературній полісистемі.

2.3. СТИЛІСТИЧНІ ДЕРИВАТИ У ПЕРЕКЛАДАХ МИКОЛИ 
ЛУКАША

(Вш зняв закони українського словотвору, 
тому міг дозволити собі вживати такі слова, 

які & іншіне навалилися.

<Володимир ЖитнщІ

Специфіка художнього твору вмотивовує широке використання 
лексичних, фразеологічних, словотворчих, морфологічних і синтак-
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сичних засобів. їх добір і організація зумовлені творчим задумом 
автора, особливостями його світосприйняття, його творчою інди
відуальністю. Серед особливостей творчого почерку письменника 
є використання засобів словотвору. З одного боку, талановитий 
митець часом відчуває брак виражальних засобів, що зумовлює його 
художні пошуки, невпинний процес “експерименту” в естетичному 
освоєнні світу; з іншого, українська мова характеризується висо
кою дериваційною спроможністю, що й стимулює процес творчого 
пошуку. Аналіз мови художнього твору дає змогу оцінити силу 
словотворчого арсеналу письменника, простежити особливості 
його авторського стилю.

Для М. Лукаша словотворення було чи не найважливішим 
елементом його мовного експериментаторства. Він переконливо 
демонстрував незаперечні можливості української мови, її орга
нічну здатність до слово- та фразотворення. Активно реалізуючи 
дериваційний потенціал, закладений у мові, та опираючись на 
продуктивні моделі словотвору, М. Лукаш увів до обігу чимало 
утворень оказіонального характеру, серед яких є і авторські ново
твори, і активізовані давно забуті форми.

Щоб досягнути належних стилістичних ефектів, М. Лукаш ви
користовував найрізноманітніші способи словотворення, але най
частіше звертався до афіксації та осново- і словоскладання. Харак
терною рисою його словотворення є розширення малопродуктивних 
і непродуктивних словотвірних типів, що доводить гнучкість мовної 
системи і демонструє словесну творчість перекладача. Утім, навіть 
продуктивні словотвірні моделі під пером М. Лукаша здатні значно 
увиразнити текст, посилити експресію вислову.

Перекладач застосовує активні моделі суфіксального творення 
для інтенсифікації художнього мовлення, “оновлення” семантики 
лексем, вносячи цим у твір додаткові експресивно-емоційні коно
тації. Таким є використання суфіксів здрібнілості й згрубілості, 
яке створює колорит живого усного мовлення та передає широкий 
спектр емоційно-експресивних відтінків.

Санчо Панса, наприклад, побивається за своїм вкраденим ослом 
цілком у дусі народних голосінь: “Ой ослику ж мій ріднесенький, 
у  моїм дворі зроджений і зрощений! Та з тебе ж була моїй жінці 
втіха, моїм діткам радощі, сусідам заздрощіГ [Сервантес 1995:
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132]. Стилізація під фольклор помітна й в іншому випадку, коли 
Санчо несподівано знаходить свого осла: “Як же тобі велося, мій 
Сіресенький, мій ріднесенький, маєточку мій милий, товаришу 
мій любий Г  [Сервантес 1995: 193]. Суфікси здрібнілості -есеньк-,
-очк- у словах Сіресенький, ріднесенький, маєточку є засобом сти
лізації під фольклор і містять конотації співчуття, голубливості, 
пестливості.

Ці ж суфікси можуть служити для створення пейоративного, 
іронічного чи гумористичного забарвлення, яке підтримується за
гальним контекстом. Наприклад: “... сама Клара таки справжні
сінька перла оріянська, як із правого боку глянуть, шо чиста тобі 
квіточка польова, а як із лівого, то вже не т ак-ліве око, бачите, 
од віспи витекло; та хоть рябо на виду, аби дівка до ладу: хто любе, 
той каже, що кожна в неї дзюбочка -  то душі закоханого ямка- 
могилка” [Сервантес 1995: 551]. Пестливо-здрібнілі форми в цьому 
контексті набувають виразно гумористичного забарвлення.

Іронічних відтінків сповнені суфікси здрібнілості в таких при
кладах: “7а знаєш ти, мізерний ліценціатику, що се в моїй силі... ?” 
[Сервантес 1995: 344] -  зменшено-пестливий суфікс -ик у лексемі 
ліценціатик контрастує з конотаціями зневаги означення мізерний 
із семами жалюгідності, нікчемності; “... покинь жезла свого змію- 
ватого, поки не одберете їм того малюсінького, малюпусінького 
розумця,якийунихіщ еєГ  [Сервантес 1995: 365]-відтінокзневаги, 
насмішки посилюється ампліфікацією демінутивних форм. Зміна 
емоційно-оцінних відтінків значення зменшувально-пестливих 
форм може бути зумовлена не лише контекстом, а ще й внутрішнім 
контрастом між основою лексеми та здрібнілим суфіксом. Напри
клад: “... рицарям меншої проти мене слави траплялося звершати 
трудніші подвиги, аніж убити якогось там великанчика” [Серван
тес 1995:242] -  у семантичній структурі лексеми великан закладено 
ознаку великого розміру, що контрастує зі зменшувальним суфіксом 
-чик. Умови для контрасту є і в демінутивній формі лексеми склян
ка -  “склянятко води” [Сервантес 1995: 33], оскільки іменники на 
-ятк- зазвичай називають малих істот і містять виразну конотацію 
голубливості: дитятко, голуб'ятко, козенятко. Схожий стилістич
ний ефект створює й лексема островенята: “...в тих островах та 
островенятах Санчо не зневірився” [Сервантес 1995: 159].
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Зі зменшено-пестливою суфіксацією в експресивно-стилістичному 
плані контрастує суфіксація згрубілості, яка інтенсифікує ознаки 
пейоративності, сатирично забарвлює текст. Микола Лукаш створює 
ампліфікаційні ряди за однотипною словотвірною моделлю: “... по
сміховиська аптекарям, поштурховиська джурам і осудовиська 
пажамГ [Сервантес 1995: 520], “Слухай же тепер, Санчисько, що 
я тобі скажу: друге таке лайдачисько, як ти, навряд чи знайдеться 
ще в цілій ГишпаніГ [Сервантес 1995:43] -  словотвірна модель утво
рення збільшено-згрубілих назв поширилася й на власну назву.

У художньому творі зі стилістичною метою вживаються не лише 
суфікси суб’єктивної оцінки. Навіть нейтральні суфікси спроможні 
створити помітний стилістичний ефект та посилити експресію ви
слову. Справжній митець, використовуючи традиційні засоби сло
вотвору, намагається “відсвіжити” словник, реалізувати потенційні 
можливості мови. У результаті виникають своєрідні дериваційні 
парадигми узуального й оказіонального характеру, що підпорядко
вуються завданням тексту. Ефект виникає внаслідок мимовільного 
зіставлення лексеми з традиційним словотвірним оформленням і її 
“оновленого” варіанта, вжитого у творі.

Принцеса в устах Санчо Панси стає принцизною [Сервантес 1995: 
182], а королева -  королицею [Сервантес 1995: 241], що створює 
комічний ефект. Розмовні конотації, створені спеціальним добо
ром засобів суфіксації, помітні й в інших прикладах: сумнитися 
[Сервантес 1995:] (у знач, сумніватися), поступінно [Сервантес 
1995: 122] (замість поступово), жизняний і смертяний (замість 
життєвий і смертний): “на всю жизняну дорогу аж до останньої 
смертяноїзупинки товариша собі вибирає” [Сервантес 1995:425], 
“А котра з них кращіша, до того я не мішаюсь, мать що обидві 
гарні” [Сервантес 1995: 191], “котрий із двохмертвіщий” [Боккач- 
чо 2006: 304] -  розмовно-просторічні конотації лексем кращіша і 
мертвіщий зумовлені ненормативним утворенням вищого ступеня 
порівняння прикметника за допомогою суфікса -іщ- від суплетивної 
форми прикметника гарний -  кращий та прикметника мертвий, що 
називає абсолютну ознаку. Схожі конотації виникають при зміні 
нормативного роду іменників за допомогою суфіксів. Наприклад, 
суфікс -иц- утворює лексему жіночого роду від іменника острів: 
“... викинь із голови всі оті острови й островиціГ [Сервантес 1995:
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348]. До речі, М. Лукаш не тільки “провідміняв” цей іменник за 
родами: острів [Сервантес 1995: 521], островиця [Сервантес 1995: 
348], островеня [Сервантес 1995: 159], а й піддав його префіксаль
ній трансформації переострів [Сервантес 1995: 521] та утворив від 
нього дієслово островувати [Сервантес 1995: 362].

Перекладач часто використовує експресивно забарвлені су
фіксальні форми іменників-назв осіб: ницак [Боккаччо 1996: 259], 
нищун [Боккаччо 1996: 338], глушко [Боккаччо 1996: 377], скупар 
[Боккаччо 1996:259], жерун [Боккаччо 1996:233], німтур [Боккаччо 
1996: 377], загреба [Боккаччо 1996: 244].

Микола Лукаш застосовує й інші активні моделі суфіксального 
творення для “оновлення” семантики лексем, вносячи у твір до
даткові експресивно-емоційні конотації: “Чи міг я таке зрадецтво 
передбачити?” [Сервантес 1995: 164] -  лексема зрадецтво порів
няно із загальновживаним варіантом зрада значно інтенсифікує 
розповідь, збільшує вияв експресивності. Відчутне увиразнення 
семантики помітне і в інших утвореннях: роботизна [Боккаччо 
1996: 376], вічиста (у знач, вічна): “О юнь моя, зелений гай! Гада
лось, будеш ти вічиста” [Б-А: 491], ночистийлистопад [Б-А: 367], 
вечоровість [Б-А: 290]. Перекладач активно реалізує закладені в 
мові потенційні можливості творення множинних іменників на
-ощі, створюючи низку слів, одні з яких звичніші, інші -  відбивають 
індивідуальну мовну практику: зеленощі [Сервантес 1995: 74], тай- 
нощі [Сервантес 1995: 195], біднощі [Сервантес 1995: 247], болещі 
[Сервантес 1995: 139], недбалощі [Сервантес 1995: 572], темнощі 
[Сервантес 1995: 589], смілощі [Сервантес 1995: 434], джурощі 
[Сервантес 1995: 511], чарощі [Сервантес 1995: 522],милощі [Б-А: 
13], буйнощі [Б-А: 130], мерзощі [Сервантес 1995: 202]. Активізує 
перекладач і утворення із суфіксом -ив- зі значенням збірності: 
їстиво [Сервантес 1995: 62], чутиво [Сервантес 1995: 118\ліпливо  
[Сервантес 1995: %1\робливо [Сервантес 1995:418],хмариво [Б-А: 
234], жевриво [Б-А: 339].

Задля прислівникових новотворів М. Лукаш звертається до вже 
традиційної моделі творення прислівників від прикметникової 
основи за допомогою суфікса -о. Таких утворень у нього багато: 
мільярдна [Б-А: 396], громовинно [Б-А: 388], картинно [Б-А: 389], 
фокстротно [Б-А: 399], щуряно, мишано, вошно і блішно [Б-А: 399],
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джазко [Б-А: 387], туберозно [Б-А: 387]. Експресивне забарвлення 
таких прислівників зумовлене не тільки лексичним значенням, а й 
способом словотвору: всі вони утворені не від якісних, а від від
носних прикметників. Цим Микола Лукаш продовжує традицію 
Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, для кого 
прислівники на -о від відносних прикметників були одним з улю
блених видів новотвору. Наприклад, Павло Тичина, як засновник 
такої моделі словотвору, подарував нам виноградно, дощоросно, 
прометейно, яблуневоцвітно, трояндно і багато інших.

У перекладах М. Лукаша широко залучені іменники, утворені 
безафіксним способом від дієслівних основ. Слова з нульовою 
суфіксацією виразно виявляють свої стилістичні властивості порів
няно з суфіксальними словами того ж кореня, посилюють емоційну 
насиченість слова, оскільки “відсутність суфікса ніби конденсує 
семантику цих лексем” [Коваль: 2], робить їх виразнішими. Лексеми 
з нульовою суфіксацією сприймаються як синоніми до суфіксальних 
слів і на їхньому тлі вирізняються новизною й незвичністю: загай 
і забара [Сервантес 1995: 197], перечит [Сервантес 1995: 25], ви- 
терп [Сервантес 1995: 129], надих поетичний [Сервантес 1995: 134] 
(від надихати), перевдяг [Сервантес 1995: 172], знахід [Сервантес 
1995: 181], осліп -  “В осліпі лютих ревнощів” [Сервантес 1995: 
222], спиток [Сервантес 1995: 207], порід [Сервантес 1995: 277] 
(у знач, пологи), заблуд [Сервантес 1995: 420], напомин [Б-А: 137], 
недосип [Сервантес 1995: 25] та багато інших. Широко реалізуючи 
дериваційні можливості української мови, Микола Лукаш добирає 
найвлучніше слово. Часто перекладач утворює його сам, іноді під
німає на поверхню із прадавніх глибин мови. І не важливо: створив 
його перекладач чи активізував давно забуту форму, -  якщо модель 
його продуктивна і звучить воно природно, це тільки на користь і 
збагачення мови. Про два такі слова -  у листі М. Лукаша до Г. Ко- 
чура від 12 лютого 1965 p.: “Пригадую, що надовго спинився був 
після такого: І  так наш ідальго у  те читання вкинувся, що, знай, 
читав, як день, так ніч, од рання до смеркання, а од смеркання 
знов до рання, і з того недосипу та з того перечиту мозок йому до 
решти висох -  ізсунувся бідаха з глузду.

Найбільше тут подобалось мені “з того недосипу та з того пере
читу” (del росо dormir у del mucho leer). У Козаченка та Кротевича
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тут стоїть «тому, що він мало спав і багато читав» (> оттого, что он 
мало спал и много читал), у Іванова: «через безсоння та постійне 
читання» (>от недосыпания и чрезмерного чтения), у поляків «z 
braku snu, a zbytku czytania». Я вважав спочатку, що перший ужив 
ці віддієслівні іменники, створивши їх за живою й продуктивною 
словотворчою моделлю, і справді, не знайшов їх у 6-томному слов
нику1, зате у Єфр.[емова]-Кримського2 викопав згодом недосип (Чи 
ти з недосипу забув, хто сам єси? -  М. Левиц.[ький]), а у Грінченка 
перечит (перечитом всю псалтирку знав -  тобто напам’ять, перечи
тавши багато разів, цитата з «Киевской Старины», здається, з вірша 
про Грицька мудрого родом з Коломиї). Та якби навіть я цих слів 
не знайшов, вони цілком природні, пор. «з переситу, з переїду, з 
перепою» (del mucho comer у del mucho beber)... А потім думав іще, 
що по-англійськи тут мають бути герундії (much reading, little? few 
sleeping), а потім угадував, як це могло звучати в спаленім Чекою 
Самійленковім перекладі.3 [...] Отак розтікаєшся, було, мислію по 
древу, а робота лежить. А тоді ще глянеш востаннє -  таки добре, 
і ритм той, що треба, і читання, читав, перечити цілком законно, 
адже у Михайла4 теж lectura, levendo, leer”.

Використовуючи високу дериваційну спроможність україн
ської мови, М. Лукаш створює своєрідні словотвірні синонімічні 
й антонімічні ряди. Ось як за допомогою суфіксації він створює 
синонімічний ряд семантичного поля “байдуже”: “Мені аби її 
тільки побачити, байдуже, чи то через огорожу, чи в вікно...” 
[Сервантес 1995: 372]; "... чудища підводні / Байдужно шастали 
між решток кораблів” [Б-А: 359]; “ ... мені про те байдужёчки” 
[Сервантес 1995: 373]; “ ... та байдемені про те” [Сервантес 1995:
426], “ ... ми собі спочатку байдужки, а тоді вже як розічхалося 
воно на всі заставки, ми здивувались непомалу” [Боккаччо 2006: 
568]. Микола Лукаш демонструє й синонімічні властивості пре-

1 Академічний Українсько-російський словник (т. 1-6, 1953-1963).
2 Академічний Російсько-український словник (т. 1-3, 1924-1933), підго

товлений під керівництвом А. Кримського у 4-х томах (т. 4 не вийшов).
С. О. Єфремов був головним редактором третього тому (1927).

3 Ідеться про український переклад “Дон Кіхота”, який спалили у 
Чернігові 1919 р. разом з іншими книгами іспанських авторів у бібліотеці 
В. Самійленка.

4 Міґель де Сервантес Сааведра.
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фіксів: “От доїхали вони до того заїзду і спитали в господаря, чи 
знайдеться їм де переночувати” [Сервантес 1995: 605]; “Довелося 
заночувати у  козопасів, що в полі куренями стояли” [Сервантес 
1995: 62]; “...якщо ваше добродійство хоче в нас підночувати, то 
вашець знайде тут усе, що треба” [Сервантес 1995: 30]; “Під вечір 
забились вони в саму нутрину Моренських гір, де Санчо радив сю 
ніч ізночувати” [Сервантес 1995: 132]; “...як шукав собі куточка, 
де б зручніше обночуватися, провалився раптом разом із Сірим у  
глибоку й темну я м у ..” [Сервантес 1995: 587]. Отже, виникає свого 
роду синонімічний префіксальний ряд до слова ночувати: перено
чувати, підночувати, заночувати, ізночувати, обночуватися.

Віртуозність Миколи Лукаша в оперуванні афіксами демонструє 
уривок із перекладу “Балу в опері” Юліана Тувіма:

А вже люди всюди встали:
Скот в різницях забивали,
Ятки з крамом розбивали,
Карабіни набивали,
Воріженьків убивали,
Ближнім зуби вибивали,
До хреста їх прибивали,
Руки, ноги одбивали,
Грошенята все збивали... [Б-А: 397].

Перекладачеві вдалося відтворити надзвичайно строкату гаму 
емоційно-експресивних відтінків і домогтися цього лише варіюван
ням префіксів за-, роз-, на-, у-, ви-, при-, од-, з- навколо формально 
незмінного кореня з суфіксами. На особливе логічне акцентування 
префіксів цього фрагмента звертав свого часу увагу Микола Мі
рошниченко, вбачаючи в цьому підтвердження того, що М. Лукаш 
спричинився до появи так званої філологічної школи в сучасній 
українській поезії [Мірошниченко 1999: 8].

Загалом префікси в М. Лукаша -  це потужний стилістичний за
сіб. Використовуючи різні варіанти одного й того ж префікса або 
вживаючи префікс у невластивій для нього функції, перекладач 
досягає потрібного стилістичного ефекту. Наприклад, послідовна 
заміна префікса від- його варіантом од- допомагає створити від
тінок книжності, архаїчності: “..я  одступаюсь і одстороняюсь
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од небезпеки” [Сервантес 1995: 131], оддячити й одомстити 
[Сервантес 1995: 181], одповідь [Сервантес 1995: 136], одчай душі 
[Сервантес 1995: 135\о д Ъ д  [Сервантес 1995: 195], оддам царство 
[Сервантес 1995: 190]; аналогічний ефект створює заміна префікса 
з- його варіантом із-: ізробити [Сервантес 1995: 250], ізготували 
[Сервантес 1995:200], ізмилосердився [Сервантес 1995:342], ізкаже 
[Сервантес 1995: 287].

Заміна ж префікса іншим, невластивим цій словотворчій моделі, 
створює розмовно-просторічні конотації: “небіжчик був багатий 
гідальго, ... вчився чимало літ у Саламанці і повернувся звідти до
дому чоловіком, мовляли, мудрим і очитаним” [Сервантес 1995: 67] 
(замість начитаним); “Доротея одповіла, що вона частенько в тих 
книгахрозчитувалась” [Сервантес 1995: 193] (замість вичитувала)., 
“вона вже прирозуміла, як їй вийти ціло й неушкоджено з тої за
падні” [Сервантес 1995: 223] (замість зрозуміла).

Відтінок урочистості, поетичності створює непродуктивний пре
фікс пра-, який вказує на дуже великий вияв ознаки або на давність, 
споконвічність: прачорна мати [Б-А: 289], прастара церковна 
цегла [Б-А: 274].

Часом М. Лукаш використовує префіксальні утворення поряд 
із відповідними непрефіксальними. Такий прийом експресивно 
увиразнює текст, оскільки зіставлення однокореневих лексем екс
плікується. Ось як, наприклад, створюється відтінок збільшеної 
ознаки: "...архіворожбит над усіма ворожбитами” [Сервантес 
1995: 525], “Будь ти хоч витязь і провитязь” [Сервантес 1995:429], 
“зажив він у  тих краях святістю свою великої слави і прослави” 
[Боккаччо 2006: 465], “Не признає мене ніякий там острів і пере- 
острів” [Сервантес 1995: 521], “нехай вона в тебе буде і чесна, і 
перечесна [Боккаччо 2006:349] чи, навпаки, зменшеної: ‘ Добре ще, 
як ся біда прйбідка буде” [Сервантес 1995: 588], “не лишиться од 
того ні сліду, ні прослідку” [Боккаччо 2006: 349], “довіку промене в 
сих краях ні слуху, ні прдслуху не буде” [Боккаччо 2006: 352], “хочу 
на своє виправданнє розказати не те щоб повість, а так собі при- 
повість” [Боккаччо 2006: 451], “не було такого і дня, щоб на нього 
не припадало якогось свята чи присвятна” [Боккаччо 2006: 358].

Значного стилістичного ефекту досяг перекладач у наступному 
прикладі, де ампліфікація оказіоналізмів у формі найвищого ступеня
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прикметників і прислівників та інших префіксально-суфіксальних форм 
створює значне гумористичне забарвлення: “..ми нема в сьому гроні, гур
ті й громаді найпренепорочнішого і найпреламанчішого рицаря Дон 
Кіхота і його найпреджурішого Панси? -  Найпрепансіший тутеч
ки, -  вихопився поперед усіх Санчо, -  і Найпрекіхотіший тож; отож 
найпрегореславніша розпродуеньє, кажіть чого ви найхотішете, а 
ми преготові єсьмо вас якнайслугіше розпропотішити” [Сервантес 
1995:513]. Посиленню ефекту сприяє контрастне використання лексем 
різного регістру: розмовних тутечки, тож й архаїзму єсьмо.

Семантика слова може набувати того чи того стилістичного 
забарвлення не лише внаслідок афіксації, а й за допомогою ви
користання складних слів. Різнотипне поєднання слів, основ і 
коренів у таких лексичних одиницях дає змогу уяскравлювати 
найрізноманітніші суб’єктивно-експресивні відтінки думки. Серед 
неологізмів, утворених способом складання, найбільшу частину 
становлять прикметники та іменники. Творячи складні слова, М. Лу
каш вільно оперує словесним матеріалом. Його складні новотвори 
відзначаються змістовою насиченістю і зазвичай функціонують 
як певні стилістичні цінності. Вони ніколи не є стилістично ней
тральною лексикою, а несуть у собі потужний емоційний заряд. 
Прикладом цього є влучні новотвори-іменники, утворені спосо
бом складання: ослобаран [Шекспір 1986: 414], биконос [Шекспір 
1986: 372], мотомехофіціанти [Б-А: 390], мертвовод [Б-А: 303], 
Грошозавр [Б-А: 399], ночоброд [Боккаччо 2006: 391; Б-А: 448], 
вікноскок [Боккаччо 2006: 391], древолаз [Боккаччо 2006: 391]. 
Микола Лукаш використовує складні новотвори-прикметники як 
один із засобів створення яскравого епітета, який часто замінює 
розгорнуте порівняння: німо-говорливий демон [Шекспір 1986: 
401 ], усежерущий вовк [Шекспір 1986: 348], буйноносий зброєно
сець [Сервантес 1995:404], буйнокровий біскаєць [Сервантес 1995:
58]. Серед новотворів М. Лукаша зафіксовано й складні дієслова: 
великоноситись [Сервантес 1995: 361 ], здонкіхотитись [Сервантес 
1995: 203]. Утворення такого типу мало поширені в українській 
мові. Остання ілюстрація цікава нам як приклад згортання власної 
назви в поєднанні з афіксацією.

Складні новотвори М. Лукаша не є чимось абсолютно новим у 
мові, невідомим досі жодним своїм словотворчим компонентом.
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Найчастіше вони будуються зі слів основного словникового за
пасу й за чинними вже в мові зразками, тобто за аналогією. На
приклад, активною моделлю українського словотвору є утворення 
складних прикметників, першою частиною яких є лексема золото: 
золотоверхий, золотоволосий, золотокосий, золоточолий. За цією 
моделлю М. Лукаш утворює прикметник золотолуский [Б-А: 399]. 
Перекладач використовує яскраві новотворирогороб [Шекспір 1986: 
431] та злороб [Сервантес 1995: 329], прототипами яких є іменники 
бракороб, землероб, винороб. За допомогою прикінцевої частинки 
завр, що містить вказівку на належність до викопних плазунів 

(ідинозавр, бронтозавр), утворено неологізм Грошозавр [Б-А: 399]. 
Оказіоналізм котомишодраківка [Боккаччо 2006: 725] теж мав свого 
попередника в українській літературній традиції -  “Жабомишодра- 
ківку” (відомий переспів з грецької Костянтина Думитрашка).

У словотворенні перекладач застосовує прийом парономазії, 
зіставляючи різні за значенням, але подібні за звучанням слова, 
досягаючи гумористичного ефекту. Наприклад, на паронімічно- 
му зіставленні слів секс і саксофон М. Лукаш утворює неологізм 
сексофонний [Б-А: 390]. Парономазія є основою творення слів, на 
яких будуються каламбурні ситуації. Такі деривати забезпечують 
звуковий перегук основ загальновживаного слова й похідного від 
нього новотвору: “То це він справді в такому настрої?-Н е  стільки 
там того настрою, скільки розстрою [Шекспір 1986: 392]; “Ти 
розпарок. а от Паріс у  парі” [Шекспір 1986: 405]; “/  все-таки він 
потягне фунтів на три більше за Гектора. -  Такий молодий і вже 
такий великий потягун?” [Шекспір 1986: 340]; “Поцінування-р іч  
не самовільна: /  Тут важить внутрішня ціна предмета / Не менш, 
ніж гідність поиінувача” [Шекспір 1986: 361].

Стилістичні деривати у перекладах М. Лукаша засвідчують 
творчий діапазон Майстра й надають його доробкові особливого 
звучання. Перекладач тонко відчуває та реалізує потенційні мож
ливості рідної мови, постійно розширюючи рамки словника. Ці 
деривати є мовним винахідництвом, яке ґрунтується на традиції 
загальнонародної мови. У них митець шукав найдосконалішої фор
ми для висловлення необхідних думок, настроїв, почуттів, нових 
виражальних засобів та яскравих стилістичних вартостей. Завдяки 
своїй образності, влучності, виразності внутрішньої форми вони є
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потенційним джерелом збагачення української мови, розширення 
її словникового запасу.

2.4. СИНОНІМІЯ ПЕРЕКЛАДІВ МИКОЛИ ЛУКАША

Ж Лук&ш мав надзвичайно глибоке знання 
синонімічного багатства української мови. Яа основі 

його перекладів мо^кна укласти не один словник

Оксана федунович-Швед

Перекладам Миколи Лукаша притаманне велике синонімічне 
розмаїття, що є одним зі свідчень і мовного багатства перекладача, 
і невичерпних можливостей української мови. Синоніми -  один із 
найважливіших складників арсеналу стилістичних засобів мови, а 
“багатство синонімів, -  за словами Максима Рильського, -  одна з пи
томих ознак багатства мови взагалі” [Рильський 1959:1 ]. Це повсякчас 
намагався підтвердити М. Лукаш, і не тільки своїми перекладами. 
Володимир Забаштанський згадував, як Микола Лукаш одного разу 
продемонстрував перед гуртом письменників багатство української 
мови. Брав якесь угорське слово й дошукував його синоніми. Зна
ходив п’ять-шість слів. Потім проробляв такі ж операції з відповід
никами того первісного слова російською, польською, англійською і 
наостанок -  українською мовою. Українське слово мало найбільше -  
до п’ятнадцяти синонімів. “Ви тільки погляньте, яким багатством є 
наша мова, -  казав захоплено М. Лукаш, -  за нею велике майбутнє” 
[Цит. за: Скорина]. Мріючи не лише продемонструвати мовне багат
ство, а й зберегти його для нащадків, перекладач усе життя збирав 
матеріали до словника української мови, фіксував у своїй картотеці 
величезну кількість лексико-фразеологічних одиниць, розписуючи 
твори письменників (ураховуючи й тих, що в Радянському Союзі 
були заборонені), періодику, а також записуючи фрази з народних 
уст. Ці мовні самоцвіти потім з’являлися в його перекладах. У листі 
до Г. Кочура від 5 березня 1966 р., розповідаючи про нові слова й 
вислови, що увійшли до його картотеки, М. Лукаш висловлює цікаві
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міркування і стосовно синонімів: “Старицький теж у великій пригоді 
став. [...] В нього я взяв “узнеб я” -  13-й синонім до слова “горизонт”, 
який так органічно вливається в групу слів для пейзажної характе
ристики - узлісся, узріччя, узгір 'я, узмор ’я, узвишшя і т. д. (у білоруса 
Мележа5 е узбдлатак-  не знаю, як переклав його Ол. Петровський, а 
я б сказав узболоття)” До речі, синонім узнеб я не зафіксований ні в 
Практичному словнику синонімів української мови Святослава Ка- 
раванського [ПССУМ], ні в двотомному академічному Словнику 
синонімів української мови [ССУМ].

Аналізуючи переклади М. Дуката, ми бачимо, наскільки вдум
ливо працював перекладач над добором кожного слова, як глибоко 
відчував найтонші нюанси значення. У цьому розумінні багато ін
формації дають рукописи перекладача, бо саме зіставлення різних 
варіантів перекладу дає змогу простежити процес пошуку та вибору 
найдоречнішого, найпотрібнішого відповідника.

Ось кілька прикладів синонімічної заміни, яка допомагає зберег
ти емоційно-експресивне забарвлення оригіналу (покликаюся на 
рукопис перекладу “Дон Кіхота” та остаточну редакцію твору):

Перша редакція Остаточна редакція
... і не шпигую за людськими 
вчинками...

... / не мишкую за людськими вчин
ками... [Сервантес 1995: 408]

Як почула дукиня. що говорила 
донья Родрігес...

Як почула дукиня. шо блягузкала 
донья Родрігес... [Сервантес 1995: 
564]

... спіткав я вас у цій дикій пущі, 
де вам товаришить лиш вітер 
нічний

... спіткав я вас у цій дикій пущі, 
де вам товаришить лиш вітер 
вночішній [Сервантес 1995: 392]

Як доведеться тобі розглядати 
справу ворога твого. забудь крив
ду. шо він учинив тобі, пам ятай 
саму лише правду

Як доведеться тобі розглядати 
справу ворога твого, пусти в 
непом \ять кривду, що він учинив 
тобі, май на oui саму лише правду 
[Сервантес 1995: 529] |

У необмеженості стилістичних можливостей і української мови, і 
самого перекладача, який бездоганно володів її ресурсами, пересвідчує

5 Мележ І. П. (1921-1976) -  білоруський письменник.
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мось і з інших прикладів. Відомо, що М. Лукаш переклав чималий масив 
японської класичної поезії, пропонуючи дві-три, рідше -  більше пара
лельних інтерпретацій одного й того ж вірша. Особливо це стосується 
перекладів хоку Мацуо Басьо. “Ці варіанти, -  зазначає Михайло Мос
каленко, котрому вдалося їх відшукати й опублікувати в газеті “Жива 
вода”, -  не мають характеру чернеток: судячи з усього, ці тексти повно
цінні й рівноправні” [Москаленко 1998: 6]. Ось кілька прикладів:

Мандрівник -  і все: 
це тепер моє ім я. 
Йде осінній дощ 
[Б-А: 80].

Подорожній я -  
це тепер моє ім я. 
Осеніє дощ 
[Мацуо Басьо: 7].

Подорожній я -  
це тепер моє ім я 
Осінь і сльота 
[Мацуо Басьо: 7].

А ось інше хоку:

Осінь-праосінь...
Як там живе сусіда?
Не знаю зовсім [Б-А: 79]

і його варіанти:

Осінь. Негодить.
Як там живе сусіда? 
Щось не заходить 
[Мацуо Басьо: 7].

Осінь. Сльота.
Як там живе сусіда? 
Піди, спитай 
[Мацуо Басьо: 7].

Осінь і мрячка,
Як там живе сусіда? 
Сиджу, мов крячка 
[Мацуо Басьо: 7].

І ще одне хоку в трьох варіантах:

Осінь із дощем... 
Навіть мавпа лісова 
вкрилась би плащем 
[Б-А: 77].

Знов осінній дощ. 
Навіть мавпі лісовій 
знадобиться плащ 
[Мацуо Басьо: 7].

Мжить осіння мжа. 
Навіть мавпа лісова -  
й та плаща бажа 
[Мацуо Басьо: 7].

Отже, М. Лукаш демонструє великий потенціал української 
мови. Зображуючи картину осінньої негоди, перекладач дібрав такі 
синонімічні конструкції: “йде осінній дощ”, “осеніє дощ”, “осінь 
і сльота”, “осінь-праосінь”, “осінь. Негодить”, “осінь і мрячка”, 
“осінь із дощем ”, “мжить осіння мжа”.

М. Лукаш був майстром творення слухових образів на основі 
багатих алітерацій та звуконаслідувальних слів. Залучаючи цілі
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синонімічні ряди, перекладач досягав значних стилістичних ефектів. 
Ось знову приклад перекладу хоку Мацу о Басьо:

Квіття горове 
Шелевіє-шелестить... 
Водоспад реве [Б-А: 81].

Квіття горове
шурх по вітрові, шиширх...
Водоспад реве [Мацуо Басьо: 7].

У цих двох варіантах одного хоку маємо такий синонімічний 
ряд, побудований на звукописі: шелевіє, шелестить, шурх по ві
трові, шиширх. Ще один цікавий приклад творення синонімічного 
ряду маємо в перекладі вірша Аттіли Йожефа: “...прання вилискує, 
лопоче, шамшить, вітрилиться, тріпоче” [Б-А: 489]. Або такий 
багатий образок із природи Поля Верлена:

О, цей шелест, шемріт, шепіт,
Воркіт, туркіт, цвіркіт, щебет,
Журкіт, муркіт, свист і писк,
Трав розмайних шелевіння,
Шум води по моховинню,
По камінню плеск та блиск... [Верлен 1968: 79].

Характерною ознакою почерку М. Лукаша є парне вживання 
близькозначних синонімів -  традиція, запозичена з фольклору. Але 
це -  не прямолінійне запозичення. Парні синоніми в М. Лукаша 
чітко підпорядковані ритмомелодиці тексту, емоційному посилен
ню висловленої думки. Для цього перекладач добирає синоніми з 
багатим звукописом, однаковими словотворчими моделями, інколи 
вдаючись до власного словотворення. Серед таких синонімів в узусі 
перекладача переважають дієслівні, іменникові, прикметникові, 
рідше -  інших частин мови. Наприклад:

-  іменникові синонімічні пари:
“безвіддя й безхліб9я, стужа і нужа, -  якого тільки лиха не 

випадає йому на вікуГ [Сервантес 1995: 72]; “... усякі свари та 
чвари мені осоружні” [Сервантес 1995: 53]; “Кажіть мені зараз без 
викрутів і вивертів, без загайки і без утайки” [Сервантес 1995 : 
551]; "... без усіх оцих рюмів та хлипів” [Сервантес 1995: 564]; 
"... по безконечних розпитках та розвідках” [Сервантес 1995: 515]; 
"... як ваша звага й одвага нас не порятують!” [Сервантес 1995:
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578]; “Всі знаю шляхи, підлази й підходи” [Б-А: 288]; хіба моя 
стара терпіла б була мої походеньки та поїзденьки з паном Дон 
Кіхотом?” [Сервантес 1995: 356]; і вже не оберешся пересудів
та перегудів” [Сервантес 1995: 362]; “оповідання про мандрованих 
лицарів -  то все вигадки та вимрійки” [Сервантес 1995: 364]; “ску
пощами да скнарощами безмірними заломив усіх на світі скупарів і 
скнарюг” [Боккаччо 2006: 259]; “всяку гидоту і мерзоту говорять” 
[Боккаччо 2006: 259];

-  дієслівні синонімічні пари:
“3 тих же то часів почало рицарство помалу-малу по різних 

землях і краях ширитися і розпросторюватися” [Сервантес 1995: 
71];"... десь поряд із ним або зразу за ним конче крутиться горе, 
що затемрює його та захмарює” [Сервантес 1995: 271]; буде 
партолити й партачити, як ото кравець перед Великодніми свя
тами” [Сервантес 1995: 357]; “не нагадувати йому й не ворушити 
пам’ят і про недавні поді'Г [Сервантес 1995: 340]; “одне одного 
паплюжать і ганьбують” [Боккаччо 2006: 259]; “вони другували 
й товаришували” [Боккаччо 2006: 498];

-  прикметникові синонімічні пари:
“... тільки безклепкий та безглуздий може таке говорити” [Сер

вантес 1995: 147]; “Ія  собі зблизька такий хмурний та хмарний” 
[Б-А: 331]; “Виїхали ми з тобою проти ночі, а вона ж западає темна 
та невидна” [Сервантес 1995: 372]; “Ходитьусе, лебедаха, сумний 
та думний” [Сервантес 1995: 425]; “Король, який доти був млявий  
та оспалий, ніби зо сну стрепенувся” [Боккаччо 2006: 261];

-  прислівникові синонімічні пари:
прослідкуймо за джурою, що не менш сумливо і думливо 

віддалився від свого пана” [Сервантес 1995: 380]; отак біжком, 
навстриб, навскач добігла дівчина до села” [Сервантес 1995: 565]; 
“Так вони і вчинили: без проводів, не гучно і не бучно подалися з 
Флоренції прямісінько до Англії” [Боккаччо 2006:284]. Остання пара 
синонімів перегукується з Кулішевими рядками: “Було гучно, було 
бучно, /  Та встав брат на брата” [Куліш 1: 270].

Серед аналізованого матеріалу зафіксовано й використання 
парних синонімів-дієприкметників: “ ... отой самий у  книжках
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оповіщений і обісторений Дон Кіхот з ЛаманчГ [Сервантес 1995: 
601]; “хто б на його не подивився, сказало б усяке, що то справді 
людина скалічена та збезвічена” [Боккаччо 2006: 275]. Отже, на 
відміну від фольклору, де парні синоніми вживаються здебільшого 
у формі прикметників, у перекладах М. Лукаша сфера їх вживання 
поширюється й на інші частини мови.

Інша особливість Лукашевих парних синонімів -  це найчастіше 
однакова модель їхнього словотвору (підлази -  підходи, походень
ки -  поїзденьки, вигадки -  вимрійки, затемрює -  захмарює, ви
крутаси -  видриґаси, дозвіл -  призвіл, сумливо -  думливо та багато 
ін.). Це, безумовно, увиразнює ритмомелодику твору, збільшує 
експресію вислову, адже, крім взаємодії синонімів, виникає ще й 
повтор афіксів. У результаті зростає смислова насиченість, а парні 
синоніми такого типу стають художнім стрижнем усього образу. 
Дотримуючись здебільшого однакової моделі словотвору в межах 
синонімічної пари, М. Лукаш часто вдається до власного слово
творення за аналогією (поїзденьки -  за аналогією до походеньки, 
затемрює -  до захмарює, вимрійки -  до вигадки, навстриб -  до 
навскач). Окрім однотипних словотвірних моделей, парні синоніми 
у М. Лукаша увиразнені фонетично завдяки звуковому перегукові 
основ: свари -  чвари, стужа -  нужа, гучно -  бучно, брехня -  бредня, 
судять -  гудять -  нудять, сумливо -  думливо, хмурний -  хмарний, 
сумний думний, пересудів -  перегудів і т.п.

Рідше зафіксовано вживання потрійних синонімів -  для згущення 
художніх барв. Ось деякі приклади: “ТаАнжеліка... була собі панянка 
легкодумна, вітролетна та трохи шалапутна” [Сервантес 1995: 
346]; “писав її абияк, навмання, на хибив-трафив” [Сервантес 
1995: 354]; “теперішні р еч і... міцніше врізуються, вкарбовуються 
і впечатуютьсяу  нашу пам ’ять” [Сервантес 1995: 362]; “намагав
ся притьмом посіяти розбрат, чвари і ворожнечу межи друзями, 
родичами чи ще ким” [Боккаччо 2006:233]; “такий же був радий та 
веселий, та втішний, таку ньому серце грало...” [Сервантес 1995: 
35]. Це вже невеликі ампліфікаційні ряди, у яких, функціонуючи у 
взаємодії, синоніми підсилюють й акцентують думку.

Виявом лексичного багатства Лукашевих перекладів є не лише 
синоніми вузького контексту. Якби розписати й покласифікувати 
всі лексичні та фразеологічні одиниці, які використав перекладач,
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то вийшов би унікальний словник мови перекладів М. Лукаша з 
надзвичайно широкими синонімічними рядами. Як свідчить аналіз, 
перекладач творчо збагачує синонімічні ряди, використовуючи, крім 
власне синонімів, лексичних та фразеологічних, ще й контекстуаль
ні синоніми, авторські новотвори, численні розмовно-просторічні 
форми. Ось як, наприклад, перекладач розширює синонімічний 
ряд до слова таємниця. Поряд із вживанням власне цього слова 
та його нормативних синонімів тайна й таїна, у Лукашевих пере
кладах маємо й інші синоніми: “Тільки присягнися перш, що будеш 
до самої моєї смерті тримати в тайності те, що я тобі зараз 
скажу... -  Тажея сказав, що присягаю, -  повторив Санно. -  Нікому 
тих таємнощів до кінця вашого віку не одкрию... ” [Сервантес 1995: 
91]; виніс на світло денне її тайнощГ [Сервантес 1995: 398]. 
Або ж синонімічний ряд до слова розбійник: грабіжник [Сервантес 
1995: 297], розбишака [Сервантес 1995: 611], гультіпака [Серван
тес 1995: 611], чухрай [Сервантес 1995: 611], зух [Сервантес 1995: 
127], одчаюга [Сервантес 1995: 127], лотр [Сервантес 1995: 125], 
харцизяка [Сервантес 1995: 125], латрига [Сервантес 1995: 128], 
розбишаки-опришки [Сервантес 1995: 611], опришок з битого шляху 
[Сервантес 1995:296] -  в останніх висловах перекладач використав 
ще й українську реалію.

При аналізі мовного багатства перекладів М. Лукаша увагу зо
середжено на найуживаніших словах й на їхній основі зроблено 
спробу побудови синонімічних рядів окремих лексем з урахуванням 
ще й їхніх фразеологічних еквівалентів. Ось деякі з них:

Синонімічний ряд семантичного поля:
сумний: відчайний, жалібний, жалісливий, жалобний, жур- 

ботний, журливий, журний, зажурений, засмучений, засумований, 
невеселий, невтішний, осмутнілий, печаловитий, печальний, по
витий жалем, скорбний, скорботний, смутен-невесел, сумливий, 
сумний, сумноустий, сумовитий, тихосумний, тужливий, тужний, 
хмарний, хмурний;

нерозумна людина: бевзь; безглуздий; безклепкий; без олії в 
голові; більше розуму в кулаці, ніж деінде; божевільний; вітер у  
голові ганяє; глупак; дурень; дурна дурнота; дурне сало; дурний, 
аж світиться; дурний, як гуска; дурний, як пень; дурний, як ступа;
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дурником підшитий; дурнолюбець; дурноверхий; дурник Марсів; 
заплішений дурень; йолоп; куций розум; над ослами осел; невіглас; 
не всі дома; не гурт олії в голові; не гурт розуму; недоум; немає 
третьої клепки в голові; неширокий лобом; носить розум у  череві; 
прицюцькуватий; розумаха бичий; телепень; темний на розум; 
скупий на розум; убогий на розум;

думати: вертиться на думці, гадати, думи обсіли, думка думку 
побиває, думка мучить, думка набігає, думка насувається, думка 
посіла, думка снується в голові, думки в голові шибаються, думки 
облягли, думки розбирають, думки рої дрібні роять, думки роять
ся, заглиблюватися в думки, затоплений у  думках, зводити собі на 
думку, здуматися, знести мислі (до чогось), кидати думкою, мати 
думку, мати на думці, міркувати, не виходити з думки, покласти 
думки, пориватися думкою, поринути в думки, поринути у  мірку
вання, поринути у  роздуми, розважати у  думці, розкидати думкою, 
стояти на думці;

дивуватися: бути спантеличеним, вразитися, диво бере, дивом 
дивувати, дивувати, дивуватись диву, жахнутися, зачудуватися, 
зчудуватися, мов ошелешені, не вийти з дива, не вірити своїм очам, 
оніміти з великого дива, остовпіти, отетеріти, пойнятися поди
вом, уразити великим дивом;

спати: задавати хропака, замгнути очі, затинати хропака, клю
вати носом, наринув сон, насунути заслонки на очі, пірнути у  браму 
сну, прикорхнути, склепити очі, сон зморив, сон пов ’язав язики, сон 
склеїв повіки, спати мертвецьким сном, спати як бабак, хропти на 
всі заставки. До речі, у словнику фразеологічних синонімів (укла
дачі -  М. Коломієць та Є. Регушевський) серед фразеологізмів зі 
значенням спати зафіксовано лише два з наведеного вище ряду, а 
саме: клювати носом та задавати хропака [СФС: 118]. Решта Лу- 
кашевих знахідок могли б поповнити видання такого типу.

Очевидно, ці синонімічні ряди ще не повні, оскільки вибірку 
зроблено не на основі всього перекладацького доробку Миколи 
Лукаша. Але навіть і таке неповне дослідження засвідчує, наскільки 
глибокою була робота перекладача над синонімією, як блискуче він 
володів словом і прагнув збагатити рідну мову.
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2.5. ФРАЗЕОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ МИКОЛИ ЛУКАША

^Хкш° до нього перекладачі оперували переважно 
лексикою, то Лукаш до свого арсеналу, разом із 

лексикою, підключив ще й українську фразеологію.
Себто найглибші, які тільки можуть бути, шари 

українського національного мислення, думання, уявлення.

Леонід ̂ Сереватенкр

Майстерні переклади М. Лукаша, як уже було продемонстровано 
вище, представляють найширший пласт української лексики в най
різноманітніших дериваційних моделях. До потужного лексичного 
арсеналу М. Лукаш долучив ще й українську фразеологію -  систему, 
яка фіксує та відображає праглибини українського національного 
мислення, творить специфічну мовну картину світу, є носієм лінг- 
вокультурної концептуальної інформації.

Більшість фразеологічних засобів, що їх використав М. Лукаш 
у перекладах, випливають з народних джерел і мають сильний 
емоційно-експресивний заряд. Творчо використовуючи мовні фор
мули, М. Лукаш органічно вводить фразеологізми у мовну тканину 
твору, інтерпретуючи їх відповідно до теми, контекстуально пере
творюючи, надаючи їм нових емоційних відтінків.

Фразеологізми завжди приваблювали М. Лукаша. Він занотову
вав колоритні народні вислови з різних писемних та усних джерел, 
мріяв укласти фразеологічний словник, вважав, що “фразеологія -  то 
не тільки вбрання, одяг, але й надійний кістяк кожної національної 
мови” [цит. за: Череватенко 2002: 720]. У Лукашевих книгах та 
літературних журналах -  десятки підкреслень червоним олівцем 
(саме так він виділяв фразеологічні та паремійні конструкції). Серед 
них -  чимало таких, що й досі не увійшли до реєстрів фразеологічних 
словників: п яні у  півсвиста; якби не “ох”, то давно б здох; запи
сати до чорного комина; мити поганим настоєм; коли вже пішла 
така мода, то мусиш по ній і постоли шить; заблудитись у  тещі 
на припічку; легше криницю випити та багато інших.

Заслуга М. Лукаша в тому, що він вводив фразеологічні одиниці 
(ФО), зафіксовані в його картотеці, у мовну тканину перекладу, да-
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руючи їм ще одне життя й потверджуючи невичерпні запаси нашої 
мови та культури. Про те, що М. Лукаш захоплювався українською 
фразеологією, активно послуговувався її багатством навіть у по
бутових розмовах, свідчать фрагменти з листа до колишньої одно
курсниці Єви Нарубиної: “А чому мені осточортіли мої студіозуси, 
так ось чому: на всю групу тільки дві студентки, які по-справжньому 
можуть і хочуть працювати над мовою, а дванадцятеро інших, -  
або працьовиті, та кебети чортма, або здібні, та страждають 
баглаями.... Хотілося б послати її під три чорти та під четвертий 
шум... Та ба! (Вигук у стилі Гулака-Артемовського)” [Лукаш 1996: 
124-125]. (Курсив наш. -  В. С.)

Творчість М. Лукаша вирізняється новаторством у вживанні 
фразеологічних одиниць, яке полягає в широкому використанні фра
зеологічного багатства української мови -  насамперед її розмовного 
пласту; новаторством, яке засвідчене численними оказіональними 
трансформаціями, що в комплексі сприяє адекватності перекладу. 
Перекладач зазвичай не обмежується лише інваріантом ФО, а 
застосовує різні варіантні компоненти. Приміром, у Лукашевих 
перекладах є такі варіанти фразеологізму ні слова не сказати зі зна
ченням “нічого не сказати, не промовити” [ФСУМ: 826]: і слова не 
сказати [Боккаччо 2006: 389], і словом не зайняти [Сервантес 1995: 
219-220], і словом не обізватися [Сервантес 1995:139], не вимовити 
ні слова [Сервантес 1995: 59], не говорити ні слова [Сервантес 1995: 
328], не зронити ні слова [Сервантес 1995: 216], не казати ні слова 
[Сервантес 1995: 34], не промовити ні слова [Сервантес 1995: 557], 
не сказати й двох слів [Флобер 1961: 119\  не сказати ні півслова 
[Боккаччо 2006: 356], не сказати ні слова, ні півслова [Сервантес 
1995: 191]. Значення “напружено, уважно прислухатися до чогось” 
[ФСУМ: 522] реалізується в таких фразеологічних варіантах: на
ставити вуха [Сервантес 1995: 391], насторожити вуха [Флобер 
1961: 31 ], насторочити вуха [Слин Пелин 1961: 18], насторошити 
вуха [Сервантес 1995: 108]. Зображуючи картину нужди, бідності, 
М. Лукаш добирає такі варіанти: злидні насіли [Мадач: 178], злидні 
посіли [Боккаччо 2006: 284], злидні присіли [Боккаччо 2006: 561], 
злидні прикрутили [Стіль: 35].

Зважаючи на те, що жоден словник не в змозі передбачити всі 
можливості використання фразеологізмів у контексті й подати всі ті,
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які постійно породжує людська думка, М. Лукаш творчо підійшов до 
їхнього вживання. Про це свідчать випадки і використання фразеоло
гізмів, не зафіксованих у сучасних фразеологічних джерелах (напр.: 
“ ...Санчові ковалики в грудях кували” [Сервантес 1995: 377]), і їхні 
численні індивідуально-авторські способи мовленнєвої актуалізації, 
під час яких вони розкривають різні свої приховані можливості.

Здебільшого, оновлюючи будь-який фразеологізм, автор пе
рекладу орієнтується на контекст, його стилістичну тональність. 
Потрібний ефект досягається через мимовільне зіставлення тра
диційного (узуального) та оновленого (оказіонального) вживання 
ФО, адже нетрадиційна реалізація фразеологізму увиразнює його, 
сприяє адекватному відтворенню певних контекстів першотвору. 
Микола Лукаш вдається до різноманітних трансформацій фразео
логізмів, змінюючи їхній компонентний склад (лексико-семантичні 
трансформації ФО), структуру (структурно-семантичні трансформа
ції ФО) або нормативне словесне оточення (семантичні трансфор
мації ФО). Такі перетворення фразеологізмів не тільки розширюють 
можливості української фразеології, а й допомагають адекватно 
відтворювати емоційно-експресивну картину першотвору.

Микола Лукаш дуже тонко відчував найдрібніші смислові від
тінки фразеологізму, що дало йому змогу розширяти семантичні 
можливості вислову чи окремих його компонентів. Це чітко про
стежується у семантичних трансформаціях ФО, коли перекладач, 
змінюючи нормативне оточення фразеологізму, демонструє його 
приховані сполучні можливості, актуалізує периферійні елементи 
семантичної структури. Вжитий у нетиповому контексті фразеоло
гізм набуває нових смислових відтінків, характеризує зображуване 
під іншим кутом зору. Це можливе тому, що “кожній ФО властиве 
узвичаєне сполучення з конкретними словами”, при зміні якого 
“компонентний склад фразеологізму... залишається в межах норми, 
але відбувається оновлення семантичної структури ФО, викликане 
особливостями контексту” [Цимбалюк 19966:114-115]. Наприклад, 
перекладач розширює семантичні зв’язки фразеологізмів, які типово 
вживаються з іменниками на позначення особи, застосовуючи їх для 
характеристики тварин, предметів чи абстрактних понять: “Отак 
бідкався Санчо Панса, а осел слухав і словечком не озивався, у  такій 
був, бідний, притузі та недузГ [Сервантес 1995: 588]; “Отак, пане
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медику, щоб і далі не старались для мене за всякі там лигоминки 
та пундики та всякі витребеньки, щоб шлунок мій із плигу, бува, 
не збився...” [Сервантес 1995: 558]; “Санно і не подумав спутати 
Росинанта, бо то був, як він гадав, такий смирняга і плохута, що 
його і всі кобили кордовських пасовищ не могли б на гріх підкусити” 
[Сервантес 1995 : 82]; То, може, з такими людьми буває, що само
сійки десь у бур яні вродились, -  одказав Санно, -  а не з такими, як 
я, що душа на нотири пальці щирохристиянським салом обросла” 
[Сервантес 1995: 590]. Зміщення окремих компонентів у семантич
ній структурі фразеологізмів збільшують експресивність висловів, 
допомагають відтворити дотепний гумор та комізм оригіналу.

Інколи словесне оточення фразеологізму сприяє одночасній 
реалізації і фразеологічного, і буквального значення виразу. Це 
можливо за умови, що внутрішня форма ФО прозора, а в мові (а 
отже, й у свідомості читача) зберігся її прототип. Двопланове спри
йняття фразеологізму (іншими словами, його подвійна актуалізація) 
створює контраст лексичного та фразеологічного плану значення, 
який допомагає відтворити різні стилістичні відтінки оригіналу. 
Наприклад, у “Дон Кіхоті”, описуючи сцену, де Дон Кіхот одягає 
шолом, у якому Санчо заховав сир, М. Лукаш вживає фразеоло
гізм на свою голову зі значенням “на шкоду собі” [ФСУМ: 186], 
контекстуально актуалізуючи його буквальне значення: “Потому 
він нахопив на себе ще й плаща верхового доброго сірого сукна, та 
попереду мусив вихлюпати п ’ять ни шість баняків води ..., одми- 
ваюни собі голову та облинчя, і то ще вода сироваткою мутніла 
нерез джуру-ненажеру, що купив клятого того сиру на благосло
венну панову голову” [Сервантес 1995: 418]. Контекст ситуації дає 
змогу сприймати вислів як фразеологізм, але реальні обставини, 
що супроводжують оповідь, -  як вільне словосполучення. Шкода, 
завдана Дон Кіхотові, очевидна, що й актуалізує фразеологічне зна
чення вислову, проте той факт, що сир справді побував у нього на 
голові, буквалізує вислів. Зіткнення двох значень можливе тому, що 
в мові існує вільне словосполучення покласти (надіти, принепити 
і т.д.) щось на голову. Таке обігрування значень відтворює комізм 
ситуації і зберігає стилістичне наповнення оригіналу.

Іншим способом оновлення фразеологізмів є лексико-семантичні 
трансформації висловів, що полягають у заміні компонентів ФО
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оказіональними елементами чи розширенні компонентного складу. 
Зміна першого смислового пласту ФО не створює значних зрушень 
у другому пласті, і фразеологізм зазвичай зберігає своє значення. 
Однак, як стверджують В. Ужченко та Л. Авксентьєв, оказіональ
ний елемент, стаючи часткою контексту, конкретизує узагальнене 
значення ФО, експресивно загострює й актуалізує його, унаслідок 
чого семантика ФО звужується, міцніше прив’язується до сюже
ту [Ужченко: 150]. Для Миколи Лукаша цей вид трансформації 
фразеологізмів надзвичайно поширений прийом, який допомагає 
уникнути їхнього стереотипного вживання, посилити чи уточнити 
їхнє значення, сприяє внесенню в контекст необхідного заряду 
експресії та збереженню стилістичного забарвлення оригіналу. Це 
ілюструють такі приклади:

Лексико-семантичні трансформації ФО на рівні 
першого смислового пласту

Нормативна
ФО

Трансформована 
ФО у М. Лукаша Значення ФО

Трансформація ФО за допомогою заміни компонентів
і духу не залишиться / 
мокрого місия не за
лишиться 
[ФСУМ: 311]

і кісточки цілої не 
лишиться [Серван
тес 1995: 381]/і вуха 
цілого не лишить
ся [Сервантес 1995: 
284]; не лишити цілої 
волосинки
[Боккаччо 2006: 778]

“Хтось буде вщент 
розбитий, розгром
лений”

і сліду не зосталося 
[ФСУМ: 433]

і попелу не зосталося 
[Сервантес 1995: 45]

“Абсолютно нічого 
не залишилося”

звестися нанівеиь 
[ФСУМ: 325]

звестися на хвоста 
[Боккаччо 2006: 529]

“Утратити значення, 
силу”

на вербі груші 
[ФСУМ: 200]

на терні помаранчі 
[Боккаччо 2006: 494]

“Щось нездійсненне, 
нереальне”

хто мовчить, той 
двох навчить 
[Номис: 81]

хто мовчить, той 
двох пересанчить 
[Сервантес 1995: 532]

“Надмірна балаку
чість може тільки за
шкодити”
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дасть Бог день -  
дасть і пожиток 
[Номис: 2]

дав Бог рану. дасть 
і ліки
[Сервантес 1995: 426]

“На всяку дію є про
тидія”

без шеляга за душею 
[ФСУМ: 962]

ані сантима за душею 
[Флобер 1961: 265]

“Зовсім без грошей”

рвати на собі волосся 
(патли, чуба) 
[ФСУМ: 732]

рвати на собі бороду 
[Сервантес 1995: 345]

“Упадати у великий 
відчай, розпач, дуже 
переживати, побива
тися”

лисом підшитий, псом
підбитий
[ПП 1:210]

дурником підшитий 
... хитриком та шкод
ником підбитий [Сер
вантес 1995: 602-603]

“Дуже хитрий”; 
у Лукаша -  “обме
жений, здатний до 
хитрощів та шкоди”

ударити лихом об 
землю
[ФСУМ: 911]

ударити журбою об 
землю
[Сервантес 1995: 385]

“Забувати біду, горе; 
не журитися, не втра
чати надії на краще”

з пісні слова не вики
дають
[ГРНП 2: 727]

із слова букв не ви
кидають 
[Ґете 1981:78]

“Не оминати увагою 
ні найменших подро
биць”

наробити ш у м у  

[СФУМ: 425]
наробити шелесту 
[Боккаччо 2006: 404]

“Привернути до себе 
загальну увагу”

Трансформація ФО за допомогою додавання нових елементів
без ножа різати 
[ФСУМ: 737]

різати без ножа й 
тарілки
[Сервантес 1995: 273]

“Завдавати кому-не- 
будь неприємностей”

брати в шори 
[ФСУМ: 49]

взяти в шори та шво- 
ри
[Сервантес 1995: 579]

“Приборкати, підко
рити кого-небудь”; 
у Лукаша -  “зв’язати”

і сліду не лишилося 
[ФСУМ: 433]

ні сліду. ні прослідку 
не лишиться 
[Боккаччо 2006: 349]

“Що-небудь безслід
но зникне”

Будь-які оказіональні трансформації ФО, яких є чимало у перекла
дах М. Лукаша, ніколи не є випадковими, а вмотивовані стилістично та 
контекстуально. Вони підтверджують думку В. Вакурова, що “основна 
причина будь-якої трансформації фразеологізмів -  конкретизація їх
нього значення, намагання прив’язати семантику, емоційне і стильове
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значення до конкретних, неповторних умов контексту’" [Вакуров: 112]. 
Перекладач цілеспрямовано трансформує фразеологізми, порушує їхні 
традиційні асоціативні зв’язки, щоб адекватно передати емоційно- 
експресивне наповнення оригіналу, зберегти його етнозабарвлення чи 
відтворити аналогічні перетворення ФО у першотворі.

Часом М. Лукаш бере за основу нормативну ФО й обігрує її 
в різних контекстах. Незважаючи на заміну компонентів, модель 
первісної / узуальної ФО та її асоціативні зв’язки зберігаються. 
Проте, на відміну від наведених вище трансформацій, де значення 
усталених і модифікованих фразеологізмів не змінювалося, цей вид 
перетворень спричиняє і зміни другого смислового пласту. Про
стежмо обігрування фразеологізму пошити /  пошитися в дурні та 
зміну його значення у перекладах М. Лукаша:

Лексико-семантичні трансформації ФО 
на рівні першого та другого смислових пластів

Нормативна ФО Оказіональна ФО Значення ФО
То скажіть же мені 
тепер, хто дурні
ший: чи той, хто 
дурним удався, чи 
хто самохіть у дур
ні пошився? 
[Сервантес 1995: 
405]

...не дай Боже, думаю, ще 
візьме та в церковники по
шиється...
[Сервантес 1995: 394]

Були колись у давнину 
праведні й святі монахи, а 
у тих, що тепер у  монахи 
шиються, нічого не має 
чернечого, опріч ряси, та 
й ряси ті вже не зовсім 
чернечі
[Боккаччо 2006: 412-413]

“Давати себе ошука
ти, обдурити”

Тут: “Стати архіє
пископом”

“Стати монахом”
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...бо одваги не маю, і в 
лицарі ще не пошився 
[Сервантес 1995: 521]

Не такий я дурний, щоб 
у  мандровані рицарі ши
тися...
[Сервантес 1995: 204]

Шукай заслуги не в сло
вах,
Не шийся в галасливі блаз
ні! [Ґете 1981: 26]

То ти, виходить, пошив 
Христа у  п ’яниці, ніби він 
такий голінний до вина, як 
твої братчики, пияки та 
корчемники?
[Боккаччо 2006: 254]

Скажи жмені, хто се тебе 
пошив у  хранцузи 
[Сервантес 1995: 583]

Щоб ганебне змить тавро 
й не пошитися в каліки, 
мусив спродать я на ліки 
майже все своє добро 
[ЛопедеВега 1962: 155]

‘Стати рицарем’1

Те саме

“Робити вигляд, що 
нічого не розумієш, 
не знаєш”

“Виставити кого-не- 
будь пияком”

“Змінити комусь зов
нішність із наміром 
видати за француза”

“Стати калікою”

Один із улюблених прийомів перекладача-трансформація фра
зеологізму за допомогою заміни його компонентів лексичними та 
контекстуальними антонімами, коли значення усього вислову змі
нюється на протилежне. Часто такі заміни продиктовані оригіналом і 
відображають специфіку мовлення персонажів (як, наприклад, пере
кручені прислів’я в устах Санчо Панси в “Дон Кіхоті” Сервантеса). 
Антонімічні трансформації створюють стилістичний ефект завдяки 
тому, що в мовленнєвій свідомості читача є одночасно і прототип
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фразеологізму, що дає змогу відчути контраст між усталеним та 
оказіонально вжитим висловом. Порівняймо:

Нормативна ФО Оказіональна ФО у М. Лукаша 
(антонімічні трансформації)

Що втратиш сьогодні, завтра 
не надолужиш; Що тепер 
страчу, то не нагоню за рік.

Не шукай біди, вона сама тебе 
найде.

До весілля заживе.

Пасти задніх.

Що сьогодні втратиш, надолужиш 
завтра
[Сервантес 1995: 48]

Не шукай біди -  щастя само тебе 
знайде
[Сервантес 1995: 197]

До весілля не заживе 
[Сервантес 1995: 519]

Пасти передніх 
[Сервантес 1995: 426]

У перекладах М. Лукаша спостерігаємо й інші види оказіо
нального вживання фразеологізмів, серед яких -  трансформації на 
структурному рівні. При таких перетвореннях компонентний склад 
ФО часто зазнає змін, однак, на відміну від попередніх видів транс
формацій, ідеться не про використання оказіональних елементів для 
заміни узуальних, а про опущення останніх чи накладання компо
нентів різних ФО. Як і інші модифікації фразеологізмів, структурно- 
семантичні трансформації ФО залежать передусім від контексту та 
задуму твору і спрямовані на збереження потрібного стилістичного 
забарвлення. Найчастіше М. Лукаш вдається до схрещування фра
зеологізмів, які мають спільний компонент: “Знаючи, що не минути 
йому за се тяжкої кари, чернець сильне засмутився, та не об \явився 
перед дівчиною своєю досадою, а почав крутити миком веремію, 
чи не знайде собі якого рятунку, та й вимудрував таку незвичайну 
каверзу, що обернула діло, куди йому треба” [Боккаччо 2006: 249]. 
Оказіональну ФО крутити мізком веремію утворено в результаті 
контамінації фразеологізмів крутити веремію (“викликати замі
шання, здіймати колотнечу, неспокій” [ФСУМ: 403]) і крутити 
мізком (“думати, мислити” [ФСУМ: 403]) зі спільним дієслівним 
компонентом крутити. Внаслідок взаємодії семантичних компо
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нентів відбувається “згущення смислів”, що сприяє конкретизації 
загального значення утвореної ФО (“напружено й швидко думати, 
шукаючи виходу зі складного становища” [ФПМЛ: 247]), міцнішому 
зв’язку з контекстом.

Протилежним способом трансформацій цього виду є еліпсис, 
що полягає в опущенні узуального компонента фразеологізму. За
звичай ядровий семантичний компонент ФО зберігається, що не 
спричинює змін другого смислового пласту вислову. Натомість -  
помітні смислова конденсація, лаконізм, експресивність, емоцій
ність висловлювання. Наприклад: “Нечиста сила лукава і такого 
тобі під ноги підсуне, що незчуєшся, як і спотикнешся” [Сервантес 
1995: 136] -  опущення нормативного компонента свиня (підсунути 
свиню -  “нишком чи ненароком завдавати кому-небудь прикрощів, 
робити неприємність, підлість або діяти підступно проти когось” 
[ФСУМ: 634]) посилює розмовний характер твору, створює широкі 
асоціативні можливості для умовного моделювання еліптичного 
образу.

Дослідження фразеології М. Лукаша засвідчує, що перекладач 
дуже часто вдавався до різноманітних узуально-оказіональних 
трансформацій ФО, щоб уникнути фразеологічних штампів, мак
симально пристосувати конкретну ФО до контексту, досягти по
трібного стилістичного ефекту. Найважливіше -  те, що М. Лукаш 
не тільки активізував усі пласти української фразеології (особливо 
народної, не завжди зафіксованої лексикографічними джерелами), 
а розширив можливості українських ФО, продемонструвавши ор
ганічну здатність української мови до фразотворення.

Деякі фразеологізми стали основою для творення складних лек
сем, які вживав М. Лукаш у своїх перекладах. Наприклад, оказіона
лізм Навербігрушія [Боккаччо 2006: 682] зберігає відчутний зв’язок 
зі своїм фразеологічним прототипом на вербі груші [ростуть]. 
У перекладах М. Лукаша натрапляємо на дієсловорозбогарадитиь 
[Боккаччо 2006: 338], яке цікаве нам як приклад згортання фразео
логізму в поєднанні з афіксацією. Утворення такого типу мало по
ширені в українській мові.

6 Лексема розбогарадити має давні традиції вживання в українській мові,
входить до реєстру Словаря української мови Б. Грінченка, отож ідеться
про активізацію рідковживаного новотвору в перекладах М. Лукаша.
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Фразеологічне багатство української мови, зафіксоване в Лука- 
шевих перекладах, не могло не привернути уваги дослідників. Ще 
1996 р. -  наступного по виході у світ Лукашевого “Дон Кіхота” 
з’явилася монографія Тетяни Цимбалюк “Мова перекладу Миколи 
Лукаша: Фразеологія роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон 
Кіхот»” [Цимбалюк 19966], а наступного 1997 р. дослідниця захис
тила кандидатську дисертацію “Зіставно-типологічна характеристи
ка семантико-стилістичних особливостей фразеологічних одиниць 
(на матеріалі роману Сервантеса “Дон Кіхот” у перекладі М. Лука
ша)” [Цимбалюк 1997]. Дослідження Т. Цимбалюк стало першим 
системним вивченням Лукашевого “Дон Кіхота” з погляду його 
мовної тканини, зокрема -  функціонування фразеологічних оди
ниць. Дослідниця провела зіставний аналіз семантико-стилістичних 
функцій ФО іспанського першотвору та українського перекладу, ви
світлила особливості перекладу просторічних, розмовних і книжних 
фразеологізмів, намагаючись саме через контрастивне зіставлення 
виявити своєрідності індивідуального стилю М. Лукаша. Значну ува
гу зосереджено на особливостях авторського вживання ФО та їхніх 
контекстуальних трансформацій у мові перекладу М. Лукаша. У до
даток до монографії Т. Цимбалюк винесла українсько-іспанський 
“Словник-покажчик фразеологізмів роману Сервантеса «Премудрий 
гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» в мові перекладу Миколи Лукаша” 
[Цимбалюк 19966:204-235]. Наступна праця Т. Цимбалюк у співав
торстві з О. Скопненком “Фразеологія перекладів Миколи Лукаша” 
(2002) стала першою в історії української лексикографії спробою 
подати систематизований опис усіх ФО з перекладів М. Лукаша 
(докладніше див. підрозділ 4.5.).

Отже, фразеологія перекладів Миколи Лукаша уже частково опра
цьована та осмислена. Подальші студії у цьому напрямі сприятимуть 
комплексному дослідженню мовностилістичного багатства перекла
дів М. Лукаша -  справжнього реформатора української мови.
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Монографія Тетяни Цимбалюк. 
(Київ: Видавництво “Довіра”, 1996)



РОЗДІЛ з

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ 
МЕТОД МИКОЛИ ЛУКАША

СКсвоїй чаклунській праці він сягнув тащи^вериіин, 
які ніколи не потьліяніють. Скільки щітгше українська 

мова, стільки часу відведено і на подивляння майстерності 
та винахідливості Миколи уіукаиіа.

(Омитро УТавличко



Микола Лукаш і ІМойсей Фішбейи



3.1. РЕА ЛІЇ

Найістотніша риса перекладів Ж  Яукаша 
полягає у  прагненні віддати ду^оригіналу 

засобами української поетики.
Лариса Мороз

Проблема відтворення в перекладі семантики іншомовних реа
лій -  одна з найважливіших і найскладніших у перекладознавстві. 
Її важливість зумовлено тим, що в реаліях закладено особливу ет- 
ноунікальну інформацію, від збереження якої залежить результат 
і якість перекладу. Складність же полягає в тому, що в цільовій 
мові не існує відповідників через відсутність позначуваного реалі
єю референта в культурі реципієнта (з одного боку) та відсутність 
тих відповідників, які б, окрім передачі специфічної інформації, 
відображали національний колорит, мали б у своїй семантичній 
структурі ті ж компоненти емоційного, смислового та стилістичного 
характеру, що властиві семантиці реалії оригіналу (з другого боку). 
Саме через широку фонову інформацію, яку містять у собі реалії, їх 
можна віднести до етнолексики, до одиниць, які створюють коло
рит, етноспецифіку твору, є “маркерами національно-культурного 
контексту” [Зорівчак 1989: 44]. Вони -  вагомі чинники, які безпо
середньо впливають на індивідуальний стиль перекладача, “бо від 
того, як поведеться перекладач з реаліями, чи не найбільшою мірою 
залежить, що вийде з-під його пера: переклад чи переспів, насліду
вання, травестія чи навіть пародія” [Зорівчак 1994: 104].

Проблему реалії в перекладознавчому аспекті розглядало багато 
дослідників. Серед важливих розвідок у цій царині -  дослідження 
Євгена Верещагіна та Віталія Костомарова про лінгвокультуро- 
логічний фон слова [Верещагин-Костомаров], Надії Кушиної про 
етномовний компонент українських народних казок в англомовних 
перекладах [Кушина] та Уляни Головач про етномовний компонент
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поетичного тексту давньогрецької трагедії [Головач], Павла Со- 
домори про реалії Гомерової “Одіссеї*” в українських перекладах 
[Содомора 2004а], Богдана Ажнюка [Ажнюк] і Наталії Любчук 
[Любчук] про етнокультурну специфіку англійської та німецької 
фразеології. Велику увагу реаліям та їхній класифікації приділено 
у працях Венедикта Виноградова [Виноградов 2001] та Сергія Вла- 
хова і Сідера Флорина [Влахов-Флорин]. Цій проблемі присвячено 
монографію Роксолани Зорівчак “Реалія і переклад” [Зорівчак 1989], 
де обґрунтовано дев’ять методів відтворення семантичних функцій 
лексичних реалій засобами цільової мови (транскрипція / транслі
терація, гіперонімічне перейменування, дескриптивна перифраза, 
комбінована реномінація, калькування, транспозиція на конотатив
ному рівні, уподібнення, ситуативний відповідник, контекстуальне 
розтлумачення реалій) і подано таке визначення реалії: “Реалії -  це 
моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне значення яких 
вміщає (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за 
ними комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної 
дійсності мови-сприймача у даний історичний момент” [Зорівчак 
1989: 58]. Цю дефініцію та класифікацію методів взято за робочі 
у дослідженні.

Для об’єктивної оцінки адекватності перекладу аналіз проведено 
з урахуванням особливостей семантичної структури реалії з визна
ченням обсягу інформації, збереженої в перекладі. Лексичні одиниці, 
як правило, мають містку семантичну структуру, компонентами якої, 
як вважають Є. Верещагін та В. Костомаров, є численні семантичні 
долі (СД) -  поняттєві й фонові [Верещагин-Костомаров: 15-27]. 
Останні є фіксаторами індивідуальної та суспільної інформації, яка 
передається в актах комунікації [Верещагин-Костомаров: 64]. Серед 
фонових семантичних доль є етномовні семи, які відображають са
мобутність певної національної культури, своєрідність національної 
ментальності. На думку М. Новикової, “половина будь-якого націо
нального словника -  це айсберг, на поверхні якого «просто слова», а 
в глибині -  їхній культурний фон, соціально- і національно-історична 
зумовленість” [Новикова 2005: 153]. Але якщо “семантика слів, що 
означають, здавалось би, повсюдно розповсюджені предмети і явища, 
як правило, не вичерпується міжмовними СД і містить, як мінімум, 
одну національно-культурну СД” [Верещагин-Костомаров: 68], то
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їхня кількість значно зростає в семантичній структурі реалії. Тобто 
культурна, етноунікальна інформація, закладена в реаліях, часто 
є найголовнішим компонентом їхньої семантичної структури. Бо 
“саме колорит робить із нейтральної, “незабарвлено'ї” лексичної 
одиниці реалію” [Влахов-Флорин: 116]. Цей колорит -  важлива 
частина конотативної семантики реалії і часто містить вказівку 
на конкретну місцевість (локальна інформація), історичну епоху 
(часова, історична інформація), традиції, культуру певного народу 
(національно-культурна інформація). Конотативне значення реалії 
(а, отже, і колорит) повинні знайти своє відображення у перекладі 
поряд із денотативною семантикою слова, оскільки “для читача пере
кладу втрата колориту виражається в неповному сприйнятті образу, 
тобто в його спотворенні” [Влахов-Флорин: 127].

Одна з важливих рис перекладацького методу М. Лукаша полягає 
у специфічному підході перекладача до проблеми реалій. Відтворю
ючи семантику цих одиниць, перекладач часто допускає зміну коло
риту, змішування різних національно-культурних інформацій.

Цю особливість перекладацького стилю особливо помітно в 
Лукашевих перекладах лірики Р. Бернса, позначеної виразним 
фольклорним, а отже, і національним забарвленням. Створити 
цей специфічний шотландський колорит допомагають численні 
реалії, що здебільшого є не просто номінативними одиницями, а 
важливими художніми деталями. Перекладач найчастіше відтворює 
семантику таких реалій методом уподібнення, що не зовсім дореч
но, бо втрачається національний колорит, специфічне забарвлення 
оригіналу, а в деяких випадках (як, скажімо, у заміні шотландських 
етнографічно-побутових реалій українськими) переклад навіть на
буває характерних ознак травестії.

Яскравим зразком такого підходу до чужомовних реалій є по
слідовна заміна шотландських реалій-топонімів українськими. 
Зокрема назву гірської місцевості на півночі й північному заході 
Шотландії (the Highlands) М. Лукаш передає назвою високогірної 
місцевості в межах Українських Карпат (верховина): “My heart s in 
the Highlands” [Bums: 337]~ “Моє серце в верховинГ [Б-A: 166]; “As 
to the north I  took my way” [Bums: 397] -  “Як ішов я та й на верхо
вину” [Б-А: 178]; “It was nae sae in the Highland hills” [Bums: 498] -  
“На верховині я жила” [Б-A: 175]. Низовинна місцевість Шотландії
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(the Lowlands) передана в перекладі назвою одного з низовинних 
районів України: “I  am соте to the low countriè” [Burns: 498] -  “При
йшлая на поділля” [Б-А: 175]. Відповідними реаліями відтворено 
і назви жителів цих місцевостей: “Bonnie Highland laddie” [Bums: 
497] -  “Бравий верховинець” [Б-A: 168]; “The Highland Widow's 
Lam ent [Bums: 498] - “Плач удови-верховинки” [Б-A: 175];“Bonnie 
Lowland lassie” [Bums: 497] -  “Люба подолянко” [Б-A: 168].

Реалії-топоніми верховина, поділля та похідні від них -  це укра
їнізми, яскраві національні слова. Для українця це не просто назва 
якоїсь місцевості, а цілий світ зі своєю неповторною природою, 
звичаями, традиціями. Ці художні образи викликають у душі укра
їнського читача такі ж дорогі, поетичні асоціації, як для шотландця 
the Highlands чи the Lowlands, зберігають колорит Бернсових образів. 
Однак така підміна стирає межу між народною українською й на
родною шотландською поезією, а сам переклад створює враження 
оригінального твору української поезії. Важливо ж, щоб читач 
відчував, що перед ним не просто високохудожній твір, а саме твір 
шотландського поета, за яким -  шотландський національний коло
рит, національні особливості душевного складу народу.

Відчутна українізація часто спостерігається при відтворенні 
етнографічно-побутових реалій: “Pidiéronle a la ventera una saya y  
unas tocas” [Cervantes: 190] -  “...вони добули в корчмарихи спідницю 
і очіпок з наміткою” [Сервантес 1995: 160]; “On his head a bonnet 
blue/Bonnie laddie, Highland laddie” [Bums: 497] -  “Укресані голубій 
/  Бравий хлопець-верховинець” [Б-А: 167]. В останньому прикладі 
перекладач замінив шотландський плаский берет (blue bonnet -  “а 
broad round horizontally flattened bonnet or cap of blue woollen material, 
formerly in general use in Scotland” [NED 2: 944]) гуцульською креса- 
нею. Але цілком очевидно, що шотландець не міг носити головного 
убору українського верховинця. Тут уява читача проектується на 
Україну, а не на Шотландію, що не зовсім доречно. Перекладач від
чував, що в цьому випадку українізація реалії надто сильна. Тому 
й виник інший варіант -  “у  шапчині голубій”, який М. Лукаш мав 
намір запропонувати при перевиданні своїх перекладів [Новикова 
1989а: 151]. Однак у виданій в 1990 p., уже після смерті Майстра, 
антології його перекладів “Від Боккаччо до Аполлінера” знаходимо 
первісний варіант відтворення цієї реалії -  кресаня [Б-А: 167].
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Інші приклади відтворення семантичних функцій реалій оригіналу 
методом уподібнення: “Here passes the squire on his brother -  his horse” 
[Bums: 364] -  “Пишається дідич, що коні баскГ [Б-А: 154]; “The Miller 
he hecht her a heart leal and loving; /  The Laird did address her wi ’ matter 
mair moving” [Bums: 350] -  “Давав тобі мельник своє щире серце, /  
А дука-суперник -  із грішми відерце” [Б-А: 173]. Реалії the squire (“а 
country gentleman or landed proprietor especially one who is the principal 
landowner in a village or district” [NED 9: 747]; “the main landowner in 
English village or country place” [LDCE 2: 1024]) та the Laird (“a landed 
proprietor” [NED 6: 30]; “a Scottish landowner” [LDCE 1: 584]) передані 
відповідно українськими аналогами дідич (“поміщик, великий земле
власник” [СУМ 2: 229]) і дука (“багата людина; багач, багатій” [СУМ 
2: 433]), які, хоча й забарвлені українським національним колоритом, 
але вдало передають значення шотландських реалій.

Ось зразок уподібнення іспанської реалії: “Pero escucha, que а 
lo que parece, templando esta ип laud о vihuela, у  segun escupe у  se 
desembaraza elpecho, debe deprepararsepara cantar algo” [Cervantes: 
476] -  “Та послухай-но, він, здається, настроює лютню чи тор
бан, прокашлюється і продирає горло, певне зараз співати буде” 
[Сервантес 1995: 391]. У першотворі вжито назви двох музичних 
інструментів, які були досить поширені на території Іспанії, -  laud 
(лютня) і vihuela (віуела). Якщо віуела (“старовинний іспанський 
щипковий інструмент, подібний до гітари” [СІС: 130], який “ви
користовувався як сольний чи для супроводу співу інструмент ... в 
Іспанії в XV-XVI ст.” [МЗС: 111]) є реалією в іспано-українському 
бінарному зіставленні, то лютня в цьому ж зіставленні як елемент 
і іспанської, й української музичної культури реалією не виступає 
[M3 3: 362-363]. М. Лукаш зберігає в перекладі не-реалію лютню, 
але замінює реалію віуелу торбаном. Оскільки торбан є різновидом 
басової лютні [M3 5:576], то така заміна зберігає оказіональну сему 
“подібність, схожість двох інструментів між собою”, яка актуалі
зується в контексті першотвору під дією розділового сполучника 
“о” (чи). Але торбан був поширений лише в Україні та Польщі 
(XVII-XIX ст.), тому в семантичній структурі реалії закладено різну 
з оригіналом національно-культурну інформацію.

До інших способів відтворення семантики іншомовних реалій 
М. Лукаш вдається рідше. Зокрема в перекладі вірша Р. Бернса
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“Bannocks o’ Barley” (“Ячні пироги”) зафіксовано застосування гіпе- 
ронімічного перейменування при відтворенні реаліїHighlandman: 
“Here's to the Highlandman’s /  Bannocks o ’ barley” [Bums: 480] -  
“Люблять горяни /  Пироги ячнГ  [Б-A: 175]. Гіперонім горяни 
добре відтворює семантичні функції реалії оригіналу, хоча певна 
національно-культурна інформація втрачена.

У цьому ж прикладі знаходимо ще одну яскраву реалію bannocks
0 ’ barley -  “the name, in Scotland and north of England, of a form in 
which homemade bread is made; usually unleavened, of large size, round 
or oval form, and flattish,without being as thin as “scon” or oat-cake” 
[NED 2: 658]. У перекладі M. Лукаша прісні коржі стали пирогами 
(“печений виріб із тіста з начинкою” [СУМ 6: 356]). Однак пере
кладач замінив шотландські ячмінні коржі не просто українськими 
пирогами, а пирогами ячними, тобто з того ж ячмінного борошна. 
З одного боку, означення ячні може видатися трохи дивним сучас
ному читачеві, котрий знає, що пироги як святкова чи обрядова 
страва пеклися з борошна одного виду -  здебільшого з пшеничного.
1 тільки при зіставленні перекладу з оригіналом стає зрозуміло, 
звідкіля взялося це означення. З іншого боку, у творі йдеться не про 
святкову, а про щоденну страву, до того ж -  про ті коржі, які хлопці 
брали зі собою в дорогу, у військовий похід. Тому саме означення 
ячні уособлює просту, невишукану їжу, зберігаючи цим семантичне 
наповнення оригіналу.

Цю особливість М. Лукаша-перекладача -  уміння поєднувати 
українське, органічно близьке й культурно чуже, віддалене -  ще 
чіткіше простежуємо в перекладі вірша Р. Бернса “Coming through 
the rye” (“Рвала Дженні золотунці”). У ньому перекладач українізує 
твір, замінюючи образ житнього поля українською асоціативною 
реалією верба: “coming through the rye” [Bums: 483] -  “де шумить 
верба” [Б-A: 169] та доповнюючи назву жіночого одягу деталлю- 
реалією лиштовки (“вишивка у вигляді прямої гладі” [СУМ 4: 
405]): “She draiglet а ’ her petticoatie” [Bums: 483] -  “5  тої Дженні 
спідничина -  / Лиштовки новГ [Б-А: 169], але водночас передає 
ім’я дівчини Jenny способом фонетичної транскрипції, чим зберігає 
сему чужинності. Синтез чужомовного й рідного звучить доволі 
незвичайно, відчувається якийсь внутрішній дисонанс у такому 
поєднанні.
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Дескриптивною перифразою розкриває М. Лукаш семантику 
часової реалії Lammas night: “It was upon a Lammas night, /  When 
corn rigs are bonnie” [Bums: 341] -  “Якось улітку, уночі. /  У саме 
переджнив я” [Б-А: 154]. Шотландське Lammas -  свято врожаю, яке 
святкували 1 серпня, -  не має аналогу серед українських свят, хоча 
у нас є обряди зажинок (12 липня) і обжинок (19 серпня). Оскільки 
в оригіналі реалія виконує суто часову функцію, то такий переклад 
досить вдалий.

Значення іншого свята -  Hallowmas (День усіх святих, що при
падає на 1 листопада) -  у перекладі не відтворено, але на часову 
атрибуцію реалії вказує вираз в зимову ж пору:

Hallowmas is соте and gane. Із вами ночі коротать
The night are long in winter, Sir; Було б моїм обов ’язком,
And you an * I  in ae bed' В зимову ж пору -  ніч як вік,
In troth I  dare па venture, Sir Подумаю, аж боязко

[Bums: 470]. [Б-A: 159].

До того ж перекладач допускає смислове відхилення при пере
кладі даної строфи, додаючи твору нових емоційних відтінків.

Відтворюючи реалію hodden-gray на позначення одягу з нефар
бованого грубого домотканого сукна, перекладач вживає описовий 
вираз вдягаємось убого : “ What though on hamely fare we dine, /  Wear 
hodden-gray, and a ’ that” [Bums: 328] -  “Хоч ми їмо черстві шмат
ки,, / Вдягаємось убого” [Б-А: 177]. У цьому випадку збережено за 
змогою смислову структуру реалії. Перекладач зумів донести до 
українського читача як денотативну інформацію (верхній одяг), так 
і конотативну (ознака бідності, нестатків).

При відтворенні реалій М. Лукаш звертається й до ситуатив
них відповідників, тобто відповідників оказійних, зумовлених 
тільки певним контекстом. Семантичне наповнення ситуативних 
відповідників максимально близьке до семантики іншомовних 
реалій, інколи перекладачеві навіть вдається повністю передати 
національно-культурну інформацію, зберігаючи цим етномовний 
компонент оригіналу. Наприклад: “Dio voces Zoraida que lo sacasen, 
y  asi acudimos luego todos y  asiéndolo de la almalafa, lo sacamos medio 
ahogado y  sin sentido...” [Cervantes: 325] -  “Зораїда на пробі гука
ла, щоб рятували; ми кинулись гуртом, схотіли потопельника за
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бурнус і втягли його, невладущого й ледве живого, в нашу фелюку” 
[Сервантес 1995: 270]. Ситуативний відповідник бурнус (“рід пла
ща з капюшоном” [Рудницький: 264]; “плащ із каптуром із цупкої 
вовняної матерії, що носять араби” [СУМа : 691]), який засвоївся в 
українській мові через запозичення з арабської мови за допомогою 
турецького, французького та польського посередництва [ЕСУМ 1 : 
303-304], адекватно відтворює семантику реалії almalafa (“альма- 
лафа (довгополий мавританський одяг)” [ИРФС: 58]; “manto largo 
que usaban los moros y cubria ei cuerpo desde los hombros hasta los 
pies” [Cervantes: 859]), зберігаючи при цьому національно-культурну 
інформацію -  “одяг арабів”.

Орієнтація на контекст дозволяє перекладачеві творчо підійти 
до вибору оптимального варіанту, шукаючи відповідників не тільки 
серед монолексем, а й серед усталених словосполук. Зокрема за до
помогою фразеологізму М. Лукаш відтворює семантику історичної 
реалії painted cloths: “Good traders in theflesh, set this in vour painted 
cloths” [Shakespeare: 135] -  “Торгівці живим м'ясом, намотайте це 
собі на вуса” [Шекспір 1986: 435]. Вислів painted cloths пов’язаний 
із традиціями епохи королеви Єлизавети, коли портьєри, гобелени 
в кімнатах часто були прикрашені цікавими висловами й цитатами. 
Поза контекстом ця реалія не має нічого спільного зі семантикою 
фразеологізму намотувати на вуса. Вибір ФО вмотивовано семан
тичним наповненням реалії в контексті: Пандар, Шекспірівський 
персонаж, якому належить цей вислів, бажає, щоб його маленький 
повчальний віршик з’явився на шторах будинку розпусти як по
стійне нагадування про невдячне ремесло звідників, одним із яких 
є він сам. Отже, в семантичному континуумі реалії з’являється сема 
“брати до уваги що-небудь”, яка входить і до семантичної структури 
фразеологізму “намотувати на вуса”.

Залежністю від контексту пояснюється різноманітність ситуа
тивних відповідників до однієї й тієї ж реалії оригіналу. Зокрема, 
відтворюючи семантичні функції реалії lord, перекладач застосовує 
такі ситуативні відповідники: “Sir, ту lord would instantly speak 
with you” [Shakespeare: 19] -  “Добродію, пан мій хоче з вами зараз 
поговорити” [Шекспір 1986: 344]; “A heart like a lord” [Bums: 350] -  
“Шляхетний, як лицар” [Б-А: 173]; “ Where 's ту lord?” [Shakespeare: 
88] -  “Де царевичі” [Шекспір 1986: 397]; “Who 's there? -  Thersites,
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ту lord” [Shakespeare: 47] -  “А хто тут? -  Терсіт, добродію” 
[Шекспір 1986: 366].

У перекладах М. Лукаша цю реалію інколи транслітеровано: “Ye 
see yon birkie, ca ’da  lord*' [Bums: 328] -  “Бундючиться вельможний 
лорд” [Б-А: 177]. Такий переклад доречний і не ускладнює розуміння 
тексту, оскільки ця англійська реалія з’явилася в українській мові 
ще раніше й уже відома читачам. Це стосується й наступного пере
кладу, у якому перекладач вдається до транслітерації реалії: “/  was 
the happiest o f the clan” [Bums: 498] -  “Найкращий в клані чоловік /  
Був Дональд...” [Б-А: 175]. У цих випадках метод транслітерації не 
порушує комунікативної мети перекладу, оскільки ступінь обізна
ності носіїв мови перекладу із цими реаліями досить високий.

До методу транскрипції / транслітерації перекладач вдається й 
у ситуаціях, коли в семантичній структурі іншомовних реалій на 
перший план виступає сема чужинності. Такі реалії є чужими дня 
читача оригіналу, тому транскрипція є найдоречнішим методом для 
збереження їхньої чужорідності в перекладі. На сторінках роману 
“Дон Кіхот”, де йдеться про мусульманські звичаї, життя й побут 
маврів, арабів, автор ужив чимало таких реалій. Часто вони супро
воджуються тлумаченнями, які роблять реалії маркованими в тексті, 
вказують на їхню чужинність: “En las gargantas de los sus pies, que 
descubiertas a su usanza traia, traia dos carcajes (que asi se llaman las 
manillas o aiorcas de lospies en morisco) depurisimo oro...” [Cervantes: 
316];“... acordamos que el renegado se desnudase las ropas de turco y  se 
vistiese ungileco o casaca de cautivo” [Cervantes: 329]; “porque todos los 
levantes y  genizaros ... tenian a punto su ropay pasamaques, que son sus 
zapatos” [Cervantes: 303]. Інколи реалія включена в саме тлумачення: 
“Соп esto entretema la vida, encerrado en una prisiôn o casa que los 
turcos llaman “bano ” [Cervantes: 307]. Транскрибування таких реалій 
і збереження авторських тлумачень цих одиниць у перекладі виділяє 
сему чужинності та сприяє високому ступеню адекватності перекла
ду: “На щиколодках ніг, одслонених по тамтешньому звичаю, яскріли 
дві щирозлотні каркаджі (ножані обручки чи браслети п о - ї х н ь о м у Г  

[Сервантес 1995:264] ; “... сказали потурнакові скинути з себе турець
ку одіж та перебратися в єлек, тобто каптанеиь невольнииький” 
[Сервантес 1995: 273]; “ .. .бо всі турки ... вже тримали напоготові 
манатки свої та башмаки (черевики б то по-їхньому)” [Сервантес
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1995: 253] -  тут М. Лукаш не транскрибує реалію pasamaques, а ви
користовує близьку їй за звуковим оформленням лексему баишакщ 
“Такою от надією і живя в своїй хурдизі, що турки банею називають” 
[Сервантес 1995: 257].

Транскрибує М. Лукаш і ті реалії, які є зовнішніми і для першо
твору, і для перекладу, але сема чужинності у структурі національно- 
культурної інформації не домінує над денотативною інформацією. 
Такі реалії зазвичай входять до периферії узусу, фіксуються у 
словниках і не потребують тлумачень автора чи перекладача. Тран
скрипція -  найдоцільніший спосіб відтворення їхньої семантики: 
“Tarantella, tarantella / Meteoröw serpentynq...” [Tuwim 1973: 219] — 
“Тарантелла, тарантелла / Метеорним током рине” [Б-A: 388]; 
“Rozigranq wbiega sforq /  Tlum rözowych swin z maciorq / 1 касіисщ  
і macziczq . [Tuwim 1973: 219] -  “Там біжать рожеві свинки /  
(Балетмейстера новинки!), / Вичеберюють ці чучі / Імачичі, і ка- 
чучГ [Б-А: 388] -  перекладаючи з польської українською, М. Лукаш 
транскрибував назви італійського та іспанських танців, досягнувши 
цим адекватності перекладу.

Микола Лукаш часто вживає реалії там, де їх немає в оригіналі. 
Ось кілька прикладів: “І сит, і п ян, живу, як пан” [Б-А: 159]. Реалія 
широкої семантики пан у цьому контексті вказує на легке, безтурбот
не життя чоловіка, що настало після смерті його сварливої дружини. 
Вона експресивно увиразнює думку оригіналу: “But to ту comfort 
be it spoke, /  Now, now her life is ended’ [Bums: 489]. Перекладач 
майстерно вплітає у твір цілі словесні комплекси фразеологічного 
характеру, які є реаліями в українсько-англійському бінарному 
зіставленні. Яскраву, образну реалію-фразеологізм вживає пере
кладач для відтворення англійського вислову “позбутися цноти”: 
“Ifye  hae only і о у є  fo r  me, /  О wrang па ту yirginitieГ  [Bums: 398]. 
Микола Лукаш вдається до символічного вислову позбутися вінка 
(“втратити дівочу честь” [СУМ 2: 662]), експресивно увиразнивши 
його зменшувально-пестливим суфіксом -очк- (віночок): “Коли ти 
мене по правді любиш, / То віночка мого не погубиш\” [Б-А: 179]. 
У цьому контексті лексема віночок набула асоціативного значення 
(як вінок з барвінку) і стала символом цноти, незайманості, чесного 
дівування. Із такими конотаціями вживається цей вислів і в коло
мийках, що зближує переклад з українським фольклором:
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Ой віночку-барвіночку, шовкова косиця,
Вчора була я дівчина, нині -  молодиця.
Ой віночку зелененький, з дрібного барвінку,
Чесно тебе доносила-м, золотенький вінку!
Чесно вінчик доносила-м, на стіл положила,
Та ні собі, ані мамці ганьби не зробила.
Ой чесно я дівочила на білім світочку,
Бо я тебе не втратила, дівочий віночкуі [Кондратюк: 51].

А в іншій народній пісні співається: “Удівонька свою дочку била: 
де ти, дочко, вінок загубила?” [Грінченко 1: 239].

У М. Лукаша є й така реалія-фразеологізм: “...how go maiden
heads?” [Shakespeare: 395] -  “Добре калина ламалась?” [Шекспір 
1986: 86]. Тут ті ж конотації, що й у попередньому прикладі, але 
вжито інший образ -  калини як символу дівочої краси, незайманос
ті, молодої вроди. Символічні образи калини та вінка з барвінку 
вдало розкривають семантику англійських словосполук, хоча ми 
відчуваємо, що не могли так говорити герої Шекспіра чи Бернса, на 
батьківщині яких барвінок і калина не мають ніякого символічного 
значення.

Микола Лукаш застосовує різні методи відтворення семантичних 
функцій реалій і при передачі назв грошових одиниць. Якщо виходити 
з твердження С. Влахова і С. Флорина, що “грошова одиниця настіль
ки тісно пов’язана зі своєю країною, щ о ... є її своєрідним символом” 
[Влахов-Флорин: 180], то очевидно, що заміна її валютою іншої 
країни призводить до втрати етномовного компонента. Однак ідеться 
тут тільки про ті грошові одиниці, що не втратили національного та 
історичного колориту й ужиті в тексті в точному вартісному зна
ченні. Проблема відтворення семантики назв грошових одиниць, які 
вже вийшли з обігу й використовуються зі значенням неконкретної, 
здебільшого незначної суми грошей, тобто стертих реалій (термін 
С. Влахова, С. Флорина -  [Влахов-Флорин: 183]), розглядається в 
аналізі способів перекладу фразеологічних одиниць, у складі яких 
вони найчастіше функціонують (див. підрозділ 3.4.).

Здебільшого при передачі назв грошових одиниць М. Лукаш 
застосовує метод фонетичної транскрипції або використовує тради
ційні форми вживання цих назв в українській мові: real [Cervantes:
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24] -р еа л  [Сервантес 1995: 31]; zoltans [Cervantes: 317] -  солтани 
[Сервантес 1995: 265]; doblas [Cervantes: 316] -  дублони [Сервантес 
1995: 264]; cianies [Cervantes: 308] -  зіяни [Сервантес 1995: 258]; 
ducados [Cervantes: 301] -  дукати [Сервантес 1995: 251]; інколи за
мінює назву однієї грошової одиниці іншою, але тієї ж країни: pesos 
[Cervantes: 222] -  песети [Сервантес 1995: 186]. Однак у Лукашевих 
перекладах зафіксовано випадки заміни грошових одиниць оригіналу 
українськими назвами (метод уподібнення): “I will buy nine sparrows 
for a penny” [Shakespeare: 36] -  “.. .за шага куплю дев \ять горобців” 
[Шекспір 1986: 357]. Переклад реалії точний у сигніфікативному 
аспекті: і шаг (“дрібна розмінна монета вартістю півкопійки; гріш; 
найменша грошова сума” [СУМ 11: 395]), і a penny (“the type of a coin 
of small value, or of a small ammount of money” [NED 7: 648]), позна
чають мізерні грошові суми, але містять різну національно-культурну, 
локальну інформацію. Таку ж втрату семи “чужинність” маємо й у 
цьому прикладі: “And thretty gude shillings and three” [Bums: 487] -  
“І  талярів тридцять ще й три” [Б-А: 164].

Реалією таляр М. Лукаш послідовно замінює назву іспанської 
грошової одиниці escudo (“antigua moneda de oro, que equivalia a unas 
diez pesetas” [DLE 2: 1117]) y перекладі роману “Дон Кіхот”: “ .. .уо 
os daré mahana dos mil escudos de oro” [Cervantes: 256] -  “Завтра я 
дам тобі дві тисячі золотих талярів” [Сервантес 1955: 214]; “Pues 
^vale esta canaheja diez escudos de oro?” [Cervantes: 672] -  “Хіба ж 
сяя тростинка варта десять золотих таляріві” [Сервантес 1995: 
542]. Обидві реалії є назвами високопробних монет, які карбувалися 
з XVI століття, а отже, були в обігу в час, коли Сервантес писав 
“Дон Кіхота”. Оскільки в семантичній структурі обидвох реалій 
наявна сема “перебування в обігу на території Іспанії”1, то заміна 
escudo таляром не призводить до зміни локального та історичного 
забарвлення реалії першотвору, а отже, і до втрати етномовного 
компонента. У цьому випадку можна говорити лише про накладання 
різних національно-культурних інформацій, зумовлене тим, що та
ляр (але не іспанський, а німецький, голландський) був поширений 
і в Україні, і для читача перекладу асоціюватиметься насамперед із 
таляром “українським”. Інакше кажучи, заміна escudo таляром -  це

1 Таляр був поширений у багатьох європейських країнах, зокрема й в Іс
панії, де він мав вартість 8 реалів [НС: 122].
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не підміна етномовних компонентів, як це буває при уподібненні 
реалій, не заміна однієї національно-культурної інформації іншою, 
а її двопланове сприйняття. Це не порушує адекватності перекладу, 
оскільки збережено функціонально-комунікативне навантаження 
реалії оригіналу. Для українського читача саме таляр, а не ескудо 
асоціюватиметься з високопробними грошима, адже “таляри були 
найбільш авторитетними монетами грошового обігу на україн
ських землях у XVI-XVIII ст.” [НС: 122]. До того ж М. Лукаш не 
упускає в перекладі означення espanoles, яким Сервантес подекуди 
уточнює локальну інформацію реалії: “...y de tener asimismo mas 
de doscientos mil escudos espanoles” [Cervantes: 316] -  “та ще й 
грошей готових понад двісті тисяч талярів гишпанської лічби” 
[Сервантес 1995: 264].

У перекладах М. Лукаша є випадки й гіперонімічного переймену
вання при відтворенні назв грошових одиниць. Ось кілька прикладів: 
“Bad luck on the penny, that tempted my minnie, /  To sell her poor Jenny 
for siller an ' ІапГ [Bums: 375] -  “Ти доню згубила, /їй  долю втопила 
/  За гроші-розкоші/Побив би їх грімГ [Б-А: 160]; “Without a penny 
in ту purse, /  То buy a meal to те” [Bums: 498] -  “Немає грошей і 
на хліб -  /Х оч  у  труну лягай” [Б-А: 175]. Хоча співвідношення а 
penny::гроші не адекватне, конотації англійської реалії збережено 
завдяки доречному вживанню лексеми хліб. Оскільки хліб -  най
важливіший харч кожної людини, і якщо вона не має змоги купити 
його, то це вказує на крайню скруту та бідність.

Цей же гіперонім гроші вжито і для відтворення іншої реалії 
на позначення грошової одиниці -  гінеї: “Then hey, for a lass w ï  
a tocher -  /  the nice yellow guineas for me/” [Bums: 425] -  “Давай 
одиначку-багачку / 1 гроші хороші мені/” [Б-А: 180]. При такому пе
рекладі втрачається певна частина пізнавальної вартості оригіналу, 
адже гінея -  це не просто гроші, а назва коштовної золотої монети 
(“an English gold coin... with the nominal value of 20 s.” [NED 4:498]). 
Тому вагоме семантичне наповнення містить означення yellow, що 
вказує на те, що монета вилита із золота. Щоб краще схарактеризу
вати цю реалію, М. Лукаш у наступних рядках вірша використовує 
український аналог дукат (“срібна, а потім золота монета, що була 
поширена в ряді європейських країн” [СУМ 2: 433]), який передає 
не тільки денотативну, а й конотативну семантику англійської реалії.
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Цікаво, що в оригіналі в цьому випадку маємо вже не саму реалію, а її 
описовий варіант: “But the sweet yellow darlings wi9 Geordie imprest -  /
The langer ye hae them, the mair they 're carest” [Bums: 425] -  “А мати 
дукати завжди не біда, /  Чим дальше, тим більше їх серце жада” 
[Б-А: 180].

У деяких випадках М. Лукаш вдається до дескриптивної пери
фрази: “lean win ту five pennies in a day” [Bums: 509]- “Нехай малий 
заробок мій” [Б-А: 171]. Англійська реалія a penny означає назву 
монети вартістю 1/12 шилінга (“an English coin of the value of 1/12 
of a shilling or 1/240 of a pound” [NED 7: 647]), що часто вживалася 
конотативно на позначення малої суми грошей (“in later use, often 
depreciative, ‘small money’, ‘coppers’, ‘small earnings’”; “the type of 
a coin of small value, or of a small amount of money” [NED 7: 647- 
648]). П’ять пенні на день, що їх отримує дівчина, -  сума досить 
мізерна. Це конотативне значення реалії й передано насамперед 
дескриптивною перифразою малий заробок (згадаймо оповідання 
Івана Франка “Добрий заробок”).

Отже, у перекладі назв грошових одиниць М. Лукашеві здебіль
шого вдається повністю (за допомогою транскрипції, традиційних 
форм вжитку назв грошей) або частково (за допомогою ситуативних 
відповідників) відтворити етномовний компонент оригіналу. Рідше 
перекладач вдається до уподібнення реалій, вплітаючи у тканину 
перекладу елементи з невластивим оригіналові національним 
колоритом і підмінюючи цим етномовний компонент оригіналу. 
Використання дескриптивної перифрази чи гіперонімічного пере
йменування не зберігає етномовного компонента, але за вдалого 
відтворення конотацій оригіналу досягає адекватності перекладу.

Аналіз перекладів М. Лукаша засвідчує своєрідний підхід пере
кладача до відтворення контекстуальної семантики іншомовних 
етнокультурних реалій. Цей підхід визначальний для характеристики 
творчого методу Майстра, особливостей його перекладацького стилю. 
Серед способів відтворення найактивнішим є метод уподібнення, що 
зумовив появу великої кількості українських реалій у перекладах. До 
цього методу перекладач вдається здебільшого в тих випадках, коли в 
українській мові існує відповідник іншомовній реалії, семантика яко
го містить інформацію максимально близьку до тієї, що передається 
реалією оригіналу. Цим переклад значно наближено до сприйняття і
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розуміння українського читача -  завдяки упізнаванню в тексті звич
них вербалізованих понять-реалій і легкому виникненню на цій основі 
потрібних асоціацій. Але при всій схожості понять, позначуваних 
реаліями, вони містять різну національно-культурну інформацію, а 
отже, вносять суперечність у тканину твору. Уведення в текст пере
кладу українських реалій призводить до небажаної українізації твору, 
втрати його специфічного національного колориту.

Утім, переклади М. Лукаша -  це аж ніяк не перелицювання. Про
тилежний за своїми властивостями уподібненню, метод транскрипції 
також застосовується часто. Перекладач транскрибує передусім ті ін
шомовні реалії, які характеризуються високим “ступенем знайомості” 
для носія мови перекладу і здебільшого вже зафіксовані в словниках. 
Вони можуть бути і “своїми” для мови оригіналу, і “чужими, зо
внішніми”. Транскрипція реалій цього типу не ускладнює розуміння 
і сприйняття тексту, а сприяє адекватності перекладу. Транскрибує 
М. Лукаш і зовнішні для мови оригіналу реалії з практично нульовим 
“ступенем обізнаності” для її носіїв, і для читачів перекладу. У таких 
випадках транскрипція зберігає сему чужорідності домінантною в 
семантичній структурі реалії. Комунікативна ж мета перекладу до
сягається збереженням авторських тлумачень “чужих” реалій, якими 
вони переважно супроводжуються.

Якщо ж “ступінь обізнаності” реалії для носіїв мови перекладу 
досить низький, і її значення не підказує контекст, або коли “для 
читача перекладу пропадає щось таке, що легко вловлює читач 
оригіналу” [Левый: 135], перекладач застосовує інші методи від
творення семантики реалій оригіналу: ситуативний відповідник, 
дескриптивну перифразу, гіперонімічне перейменування.

Отже, у перекладах М. Лукаша активно залучені й перепліта
ються два різні, протилежні підходи до перекладу реалій: метод 
уподібнення, що призводить до втрати етномовного компонента, 
і метод транскрипції (транслітерації) разом з іншими способами, 
які зберігають етномовний компонент повністю чи частково. 
Перекладач не переступає межі, за якою починається травестія, 
але відступає від життєвої правди, залучаючи до своїх перекладів 
реалії, які не сумісні з місцем і часом дії оригіналу. Внаслідок пе
рекладацького перетворення виникає незвичайний сплав чужого 
і свого, змішування національних колоритів, накладання різних 
національно-культурних інформацій.
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3.2. ХУДОЖНІЙ ОНОМАСТИКОН

Чомусь вважається, що при перекладав
з іноземної мови ніяк§ ім'я не мощ  

бути поставлено в кличній формі.
ТСа це питання можуть бути різні погляди.

Микола Яукаш

Власні назви (ВН) -  це велика частина лексикону кожної мови, 
де зафіксовано певні риси історії, життя народу, особливості побуту, 
матеріальної й духовної культури, зв’язки з іншими народами.

У художніх та публіцистичних творах власні назви є вагомим 
компонентом, невід’ємним складником стилю, важливим етномовним 
чинником, і проблема їхнього відтворення в перекладі досить складна. 
Пов’язана вона насамперед з національним колоритом, культурним 
фоном твору, адже ономастика є одним із засобів вираження само
бутності кожної нації. “Тісні зв’язки власних назв з певним народом, 
з національними традиціями і культурою, які роблять їх носіями 
національного (а деколи й історичного) колориту, -  зазначають бол
гарські теоретики перекладу С. Влахов і С. Флорин, -  споріднюють 
їх з реаліями” [Влахов-Флорин: 270]. Тому від того, який принцип 
обере перекладач при відтворенні ВН, -  цих своєрідних реалій, -  за
лежить, чи першотвір буде наближено до нашого сприйняття, чи, 
навпаки, його мова ніби віддалиться від мови перекладу.

Крім того, ономастична лексика художньої літератури має ще 
одну особливість. У художніх творах вона часто використовується 
як один із засобів художньо-стилістичного осмислення образів, як 
результат свідомого добору письменником різноманітних характе
ристичних імен і прізвищ для своїх героїв. “Для своїх персонажів, 
зазначає Михайло Худаш, автор твору часом спеціально обирає 
найменування (ім’я, прізвище, прізвисько або весь комплекс) не 
звичайне, а таке, яке має ті чи інші експресивні можливості, якесь 
стилістичне навантаження, чи то з уваги на структурні особливості 
особової назви відповідно до жанру і стилю, чи на образні і харак
теристичні функції, чи на народну репутацію” [Худаш: 18]. Завдяки 
цьому “ВН несе велике образне навантаження, [...], є могутнім
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стилістичним прийомом, який дозволяє створити комплексний і 
цілісний образ” [Ермолович: 74]. Завдання перекладача -  зберегти 
емоційно-експресивні відтінки імені, його асоціативні зв’язки та 
численні конотації.

Основою перекладознавчого аналізу є розуміння власної назви 
як повнозначної лексичної одиниці [Живоглядов: 4], яка хоч і від
різняється від загальної назви, проте має своє лексичне значення 
(набір семантичних компонентів, які утворюють структуру). Не ма
ючи власного денотативного значення в мові, ВН набуває множини 
значень у мовленні, тобто в художньому творі її можна сприймати 
й розглядати як повноцінну лексему. Говорячи про трансформацію 
змістового плану власної назви, Валерія Кухаренко зазначає, що 
“семантично порожнє в мові, ВІ (власне ім’я. -  B.C.) виступає ін
формаційно насиченою одиницею в мовленні кожного комуніканта, 
тому що, означуючи об’єкт, включає весь запас знань про нього” 
[Кухаренко 2004: 107]. План змісту власної назви як мовної одиниці 
допомагає вирізняти ВН із власне номінативною функцією та ВН 
з номінативно-характеризуючою функцією. У смисловій структурі 
одиниць першого типу закладено денотативну (предметно-логічну) 
і фонову (національну, культурну, історичну та ін.) інформацію, 
для збереження якої ці ВН у перекладі здебільшого транскрибують. 
У ВН другого типу на першому плані виступає їхня внутрішня 
форма -  “усвідомлена основа найменування”, за визначенням Олек
сандра Живоглядова [Живоглядов: 4], яка наче “оживає” завдяки 
зв’язку з певними одиницями лексичного оточення ВН. Від апеля- 
тива, який є основою для утворення ВН, відшаровуються окремі 
семи, що утворюють певний образ з денотативним значенням. Він 
супроводжується експресивно-емоційними конотаціями, внаслідок 
чого ВН виражає емоційно-оцінкове значення, функціонально на
ближаючись до тропів. Отже, йдеться про конотативну значущість 
ВН, про вторинні емоційно-експресивні та смислові нашарування на 
їхні власні антропонімічні (рідше топонімічні) значення. Зважаючи 
на прозорість внутрішньої форми, важливу роль у створенні образу, 
такі ВН здебільшого перекладають2. У мовознавчій літературі ВН 
такого типу відомі як “значущі”, “номінативно-характеристичні”, 
“оцінкові”, “волаючі” імена.

2 Ідеться тільки про ті ВН, що функціонують у художньому творі.
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Для того, щоб ВН “заговорила” в художньому творі, їй необхід
но володіти “а) внутрішньою формою, тобто якостями загальної 
назви, або б) алюзивністю, тобто здатністю наштовхувати думку 
читача на потрібні об’єкти, або, нарешті, в) своєрідною фонетичною 
формою, на якій можна було б, наприклад, побудувати комічний 
ефект, зберігаючи разом з тим відблиск її “унікальності” -  різницю 
від можливого “синоніма-загальноїназви” [Влахов-Флорин: 286]. 
Часто письменник не обмежується якимось одним із цих показників, 
скажімо, тільки виразністю внутрішньої форми, а “витискаючи” із 
імені максимум його виражальних можливостей, додатково наван
тажує ім’я відповідним граматичним і фонетичним оформленням, 
що робить його виразнішим” [Таич: 316].

Отож семантична структура значущих ВН істотно відрізняється 
від семантики інших онімів. Ця різниця зумовлена, насамперед, по
явою конотативного та функціонально-стилістичного компонентів 
у семантичній структурі ВН, які є найважливішими для передачі 
значення значущої власної назви. Оскільки конотації виникають 
завдяки асоціаціям лексичних одиниць, то “саме відтворення асо
ціацій поетоніма (тобто значущої ВН. -B .C .) в мові перекладу веде 
до збереження її конотативних зв’язків” [Смирнов: 4].

Окрім збереження асоціацій оригіналу -  головної умови вдалого 
відтворення ВН, -  важливою є інтенсивність експресії внутрішньої 
форми значущої ВН, заснованої на залученні формальних засобів 
створення стилістичного ефекту (фонетична організація, особ
ливості словотворення). Труднощі перекладу таких граматично 
увиразнених ВН полягають у тому, що не в кожній мові система 
афіксації розвинена однаково (напр., різноманітність суфіксів 
суб’єктивної оцінки в українській та іспанській мовах і їхня об
меженість в англійській). Інша проблема, на яку звертають увагу 
С. Влахов і С. Флорин, -  це те, що “суфікси, як категорія граматична, 
транскрипції не підлягають, але у власних назвах вони є чимось 
таким, що належить національному костюмові, і зберегти яке дуже 
бажано” [Влахов-Флорин: 276].

Отже, відтворюючи семантичні функції ВН, перекладач на
трапляє на проблеми, вирішення яких залежить як від об’єктивних 
(усталених у перекладацькій практиці принципів відтворення), так 
і від суб’єктивних (індивідуальних перекладацьких рішень) умов.
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Саме останні надзвичайно важливі для визначення специфічних 
рис стилю перекладача.

Аналіз перекладів Миколи Лукаша творів різних літератур і 
різних жанрів розкриває певні особливості та закономірності у спо
собах відтворення власних назв оригіналу. Зокрема при передачі 
ВН, які не мають вагомого семантико-стилістичного навантаження, 
М. Лукаш здебільшого реалізує принцип фонетичної транскрипції: 
Jenny [Bums: 350] -Дженні [Б-А: 169], Donald [Bums: 498] -Дональд 
[Б-А: 175], Findlay [Bums: 270] -  Фіндлей [Б-А: 155], Montgomerie ’s 
Peggy [Bums: 455] -  Пеггі Монтгомері [Б-А: 151], John Anderson 
[Bums: 236] -Дж он Андерсон [Б-А: 166], Nelly [Bums: 536] -Н еллі 
[Б-А: 150]. Транскрибуючи ім’я, перекладач підкреслює його іншо- 
мовність і цим зберігає у перекладі сему чужинності.

Інколи перекладач опускає ВН оригіналу. Трапляється це рідко і 
зазвичай у віршових творах, зокрема там, де власні назви не є надто 
вагомими деталями. Напр., у вірші Р. Бернса “Young Highland Rover” 
маємо: “Return him safe to fair Strathspey /  And bonnie Castle-Gordon/” 
[Bums: 424]. Топоніми Strathspey та Castle-Gordon, що вказують на 
місце дії, у перекладі опущено: “Щоб повернувсь мій друг в село /До  
мене, молодоГ [Б-А: 160]. Така заміна конкретної власної назви на 
лексему загального значення село має характер узагальнення. Вона 
допустима, бо назви містечка й маєтку не є суттєвими для цього 
контексту, тому втрата інформації в перекладі незначна. Подібну 
ситуацію спостерігаємо і в наступному прикладі: “But а ' the niest 
week as I  fretted wi ’ care, / 1 gaed to the tryst o ’ Dalgarnock” [Bums: 
392] -  “Якось у  неділю, не знаю чого, /  Пішла я сама у  містечко” 
[Б-А: 87].

В іншому вірші Р. Бернса “The Highland Widow’s Lament” вжито 
декілька власних назв: Donald\ Charlie Stewart, Scotland, Culloden 
field  [Bums: 498]. Імена відтворено в перекладі способом тран
скрипції -Дональд, Чарлі [Б-А: 175]. Але якщо в оригіналі ім’я 
Charlie Stewart вказує на конкретну історичну особу та історичні 
події, пов’язані з її іменем, то сему реальності, історичності в пе
рекладі втрачено внаслідок відсутності прізвища Стюарт та інших 
топонімів. А саме: у вірші розповідається про те, що Дональд іде 
захищати Шотландію й гине на Каллоденському полі. У перекладі 
ліричний герой іде звільняти рідний край і поліг у  бою. Унаслідок
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цього читач сприймає ці події як такі, що могли відбуватися будь- 
де. До того ж перекладач українізує твір за допомогою діалектизму 
шугай та українізму верховина: “На верховині я жила, /  Гай-гай, 
зелений гай! /Найкращий в клані чоловік / Був Дональд, мій шугай” 
[Б-А: 175]. Ім’я Чарлі Стюарта зустрічаємо і в іншому вірші: “Wha 
in his wae-days /  Were loyal to Charlie?” [Bums: 480]. У перекладі цей 
антропонім опущено, а отже, стерто й історичний колорит твору: 
“Мужні, відважні / 1 не продажні...” [Б-А: 175].

У перекладах Миколи Лукаша спостерігаємо і протилежне яви
ще -  використання власних назв, відсутніх у тексті оригіналу. Як 
правило, вони уточнюють, конкретизують його зміст. Наприклад, 
у вірші Р. Бернса “Green Grow the Rashes” фраза “The wisest man 
the warV saw” [Bums: 327] містить опосередковану вказівку на царя 
Соломона, не називаючи його. Перекладач відмовився від описового 
перекладу і вжив ім’я Соломон, що є зрозумілішим для читачів. 
При цьому думку оригіналу збережено за допомогою відокремленої 
прикладки премудрий цар: “Сам Соломон, премудрий цар, /Любив 
красу дівочу” [Б-А: 156].

У перекладі вірша Р. Бернса “The Joyful Widower” з’являється 
образ Іллі-пророка, відсутній в оригіналі:

Her body is bestowed well, Спочило тіло у  гробу,
A handsome grave does hide her, Йому вже не підняться;
But sure her soul is not in hell, Душа ж навряд чи взята в ад -
The dei 7 would ne 'er abide her; Чорти таких бояться.
I rather think she is aloft, Мабуть, у рай Ілля-пророк
And imitating thunder; Узяв її до пари:
For why; -  methinks I hear her voice Я  чую жінчин голосок,
Tearing the clouds asunder Як гримне грім із хмари

[Bums: 489]. [Б-А: 158].

Уведення в текст власної назви в контексті інших мікрообразів не 
суперечить змістові оригіналу, а сприяє рівноцінному сприйняттю 
тексту українськими читачами. Перекладач використовує мікро- 
образи пекла й раю, притому експресивного забарвлення лексемі 
пекло надає її архаїчний варіант ад, а слово рай разом з образом Іллі- 
пророка не тільки конкретизує місце дії -  пор. р а й :: aloft (наверху), 
а й значно підсилює наявне контрастне зіставлення.
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Інколи М. Лукаш вводить до перекладу власні назви, яких немає 
в оригіналі, але які своїми позамовними асоціативними зв’язками 
зберігають семантику першотвору. Прикладом цього є переклад 
такого рядка з “Балу в опері” Ю. Тувіма: “Wszelka dziwka majtki 
pierze” [Tuwim 1973: 214] -  “Клеопатри й Аретузи / Нашвидку 
перуть рейтузи” [Б-А: 385]. Семантику виразу wszelka dziwka збере
жено в перекладі на морфологічному рівні -  граматичною формою 
множини. Оскільки власні назви характеризуються відсутністю 
числової характеристики, то форма множини створює новий, свіжий 
образ. Конотативно забарвлені антропоніми Клеопатри й Аретузи, 
що в цьому контексті сприймаються як символи певних якостей і 
уявлень, називають осіб, які певною мірою повторюють ознаку або 
набір ознак, що належали реальним власникам імен. Стилістичне 
навантаження суфікса -k, який надає лексемі dziwka зниженого 
емоційного забарвлення, зберігається в перекладі викликаним в уяві 
читача образом, позначеним цими власними назвами.

У деяких випадках у перекладах спостерігається заміна власних 
назв оригіналу. Наприклад: “ Where Cart rins rowin’ to the sea...” 
[Bums: 421 ] -  “Де круто в ’ється срібний Твід” [Б-А: 167]. Оскільки 
топонім Cart виконує у творі власне номінативну функцію, то до
речніше було б його транскрибувати. Але й при такому перекладі 
сема іншомовності, чужинності зберігається, оскільки лексема 
Твід -  це топонім шотландський і до того ж Р. Берне часто вживає 
його у своїх творах.

Проте трапляється й так, що перекладач використовує для за
міни топоніми, значно віддаленіші й географічно, й семантично 
від власних назв першотвору. Наприклад, рядки з “Балу в опері” 
Ю. Тувіма

Atakujq Verdun, atakujq Pociejôw,
Pfynq па Celebes transatlantykiem 
I  pfynq rynsztokiem ulicy D zikief [Tuwim 1973: 232]

M. Лукаш перекладає як

Атакують Верден, завойовують Цешин,
Пливуть трансатлантиком до Порто-Ріко,
Пливуть риштаком по вулиці Дикій [Б-А: 395].
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Перекладач транскрибує назву французького міста Verdun, а назву 
варшавської вулиці доречно перекладає як Дика. Інші ж дві власні 
назви М. Лукаш змінює. Зокрема назву варшавського торговища 
різноманітним дрантям і лахміттям Pociejôw змінено на назву поль
ського міста Цешин, а замість острова Celebes, що на Малайському 
архіпелазі, з’явилася назва латиноамериканської країни Порто-Ріко 
(Пуерто-Рико). Такий переклад не точний, однак стилістично він 
рівнозначний оригіналу, оскільки зберігає ту ж гротескність і гіпер
болізацію, яка так яскраво простежується в першотворі.

Заміна власних назв у перекладах М. Лукаша відбувається й на 
рівні антропонімів. У цьому ж “Балі в опері” така заміна досить 
часта, що пояснюється, мабуть, тим, що перелік високоповажних 
гостей з усіх куточків світу цілком гротескний, а не реальний. От 
і стає в перекладі kamiak Kruman [Tuwim 1973: 225] детективом 
Машеком [Б-А: 391], pani Fiora [Tuwim 1973:223] -  пані Адою [Б-А: 
390], ksiçzna Kora [Tuwim 1973: 223] -  донною Радою [Б-А: 390], 
donna Diana [Tuwim 1973: 222-223] -  донною Анною [Б-А: 389], а 
то й панною Розою [Б-А: 390].

Інколи перекладач вдається до суто українських форм власних 
імен. Наприклад, балакучого Терсіта з Шекспірової драми “Троїл 
і Крессіда” М. Лукаш назвав Терсітихою: “Mistress Thersites!” 
[Shakespeare: 35] - “Цить, TepcimuxoV’ [Шекспір 1986: 356]. Поси
ленню емоційності перекладу сприяє градаційний прийом повторення 
слів, близьких за своєю семантикою: лексеми цить і її синоніма тихо, 
вплетеного у власну назву. Суфікс -их(а), за допомогою якого утворе
но антропонім, в українській мові має виразно розмовний характер і 
утворює назви жінок за різними ознаками: як дружини особи, що має 
певну професію, чи самої особи за її професією (сторожиха, кравчиха, 
шевчиха), як назва дружини за ім’ям чоловіка (Василиха) чи за його 
прізвищем (Ковалиха). Лариса Масенко відносить назви з суфіксом 
-их(а) до найпоширенішого загальноукраїнського типу іменування 
заміжніх жінок у минулому [Масенко 1980: 40], а отже, у перекладі 
вони виступають структурно-конотативними реаліями. Антропонім 
Терсітиха має яскраво стилістичне забарвлення, оскільки називає 
чоловіка виразно жіночим іменем. Це не суперечить оригіналові, у 
якому лексема mistress теж містить вказівку на особу жіночої статі. 
Однак використання у перекладі власної назви на -иха, до того ж у
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суто українській формі кличного відмінка, українізує загальний фон 
мовлення твору. Це стосується й наступної пари прикладів: “...соп т а  
carta que Sancho Panza escribio a su mujer Teresa Panza” [Cervantes: 
624] -  “...про листа, що написав Санчо Панса до жінки своєї Терези 
Пансихи ” [Сервантес 1995: 507]. Микола Лукаш українізує іспанське 
прізвище за допомогою вже згадуваної словотвірної моделі на -иха, 
надаючи йому розмовних конотацій. За цією ж моделлю перекладач 
утворює антропонім Санчиха, називаючи Терезу вже не за прізвищем, 
а за іменем її чоловіка: “...соп el suceso que tuvo elpaje que llevo la 
carta a Teresa Sancha, mujer de Sancho Panza” [Cervantes: 701] —

а також пригоди пажа, що повіз листи до Терези Санчихи” 
[Сервантес 1995: 564]. Для іспанської мови не характерно називати 
дружину за ім’ям її чоловіка, тому Сервантес уточнює антропонім 
Teresa Sancha описовою словосполукою mujer de Sancho Panza, 
тобто дружина Санчо Панси. Такого уточнення нема в перекладі, та 
в ньому й немає потреби, адже форма Санчиха близька і зрозуміла 
українському читачеві. Аналогічну назву на -иха спостерігаємо і в 
перекладі “Декамерона” Боккаччо, де дружину Феронда названо 
Ферондиха: “.. .доходилиякісь чутки й до самої Ферондихи, та вона 
тому не дивувалася, бо добре знала, як було діло” [Боккаччо 2006:
427]. Це ще одне підтвердження стратегії одомашнення, тим паче 
що в оригіналі цьому антропоніму відповідає нейтральна лексема 
жінка: “...e alla moglie ancora, che ben sapeva cio che era, più volte fu  
detto” [Boccaccio: 235].

Микола Лукаш створює українські форми власних імен і за до
помогою демінутивних суфіксів. Потужну конотацію емоційності 
створює суфікс -оньк- в антропонімах Крессідонько, Терсітоньку: 
“Cressid, I love thee...” [Shakespeare: 91] -  “Крессідонько, я так тебе 
люблю\” [Шекспір 1986: 399]; “...good Thersites, соте in and гаіГ 
[Shakespeare: 47] -  “Заходь, Терсітоньку, полайся трохи” [Шек
спір 1986: 365] та -ик- у Тедальдику: “Tedaldo mio dolce, tu sii il ben 
tomato/” [Boccaccio: 225] -  “Вітаю тебе сердечно, Тедальдику мій 
любийГ [Боккаччо 2006: 417]. Антропоніми перекладу сповнені 
більшого емоційно-експресивного заряду висловлювання завдяки 
використанню демінутивів та форм кличного відмінка.

Інколи вживання демінутивних суфіксів у перекладі відчутно 
одомашнює ВН, зокрема ті, що позначають назви міфолого-
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історичних осіб: “Sweet Helen, I  must woo you /  To help unarm our 
Hector” [Shakespeare: 62] - “...Оленколюба, /ТизГектора сьогодні 
зняти мусиш / Весь обладунок” [Шекспір 1986: 378]. Стилістичний 
ефект оригіналу зумовлено контрастним зіставленням поважного 
Helen і оцінкового прикметника sweet з інтимізуючою семою “лю
бов”, “близькість”. У перекладі ця сема збережена прикметником 
люба, ампліфікованого на морфологічному рівні демінутивним 
суфіксом -к- та кличним відмінком українізованої власної назви. 
Такий переклад конотативно наповнює ім’я цариці Єлени, призвід
ниці Троянської війни, і має виразно українське звучання. Це сто
сується й такого прикладу: “Nell, he is fu ll o f harmony” [Shakespeare:
59] -  “Знаєш, Ленусю, він на всякі штуки зугарен” [Шекспір 1986: 
375]. Перекладач замінив пестливу власну назву Nell суржиковим 
варіантом Ленуся у формі кличного відмінка.

Утворення зменшувально-пестливих форм власних назв за укра
їнськими словотвірними моделями, вживання їх у суто українській 
формі кличного відмінка увиразнює характеристики персонажів, 
але трохи українізує фон мовлення, стирає національне забарвлення 
оригінального твору.

Окремого розгляду заслуговує відтворення конотативно забарв
лених топонімів і антропоніміє. Адже вибір імені для літературного 
персонажа не буває випадковим. Наділяючи свого героя тим чи тим 
іменем, письменник, звичайно, вкладає в цю назву якусь оцінку, 
характеристику. Так він має змогу використати власні імена як додат
ковий художній засіб для вираження ідейно-естетичного задуму.

В аналізованих творах трапляється чимало оригінальних антро- 
понімів, створених письменниками з виразно стилістичною метою. 
Відтворюючи їхні семантичні функції, М. Лукаш вдається до таких 
способів, як транскрипція, віднайдення аналога в цільовій мові, 
поєднання транскрипції з аналогом, переклад значеннєвої основи 
ВН оригіналу.

Чимало семантично промовистих антропонімів створив Ю. Тувім 
у поемі “Революція в Німеччині”. Усі вони сповнені гостро викри
вального сатиричного заряду. Умовно їх можна поділити на дві 
групи: антропоніми, утворені переходом загальних назв у власні, 
і антропоніми-неологізми, утворені складанням пейоративно за
барвлених слів. Спільною особливістю цих антропонімів є те, що
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всі вони звучать у польському тексті німецькою мовою. Мабуть, 
зважаючи на цю особливість, М. Лукаш вирішив транскрибувати 
ці антропоніми: “Profesor Speck” [Tuwim 1958: 60] (Speck -  сало, 
шпик) -  “Професор Ш пек” [Тувім 1963: 232]; “Geheimrat Stock” 
[Tuwim 1958: 60] (Stock -  палиця, колода) -  “Geheimrat Ш ток” 
[Тувім 1963: 233]; “Justizrat Bock” [Tuwim 1958: 60] (Bock -  цап, 
баран) - “JustizratБок” [Тувім 1963: 233]. Перекладач транскрибує 
і складні антропоніми: “ Von Hundenschwanz, von Schwanzenhund’ 
[Tuwim 1958: 60] (Hund -  собака, Schwanz -  хвіст) -  “Фон Гун- 
деншванцf фон Шванценгунд” [Тувім 1963: 232]; “Nastçpnie doctor 
Lausenkopf ’ [Tuwim 1958: 60] (Laus -  воша, K opf- голова) -  “/ док
тор Карл фонЛаузенкопф” [Тувім 1963: 233]. Сильне пейоративне 
забарвлення має антропонім “ Von Untenstinkenhosenknopf ’ [Tuwim 
1958: 60], що в дослівному перекладі звучав би приблизно так: “гу
дзик від смердючих нижніх штанів”. У перекладі цей антропонім 
теж транскрибовано: “Фон Унmeншmiнкeнгoзeнкнonф ,, [Тувім 
1963: 232]. У всіх цих прикладах застосування фонетичної тран
скрипції призвело до певних стилістичних втрат у перекладі. Хоча 
в оригіналі ці антропоніми звучали чужою для читача мовою, все 
ж на початку XX сторіччя (а поема була написана 1917р.) німецька 
мова була для польських читачів зрозуміліша, ніж для сучасного 
українського читача.

У деяких випадках М. Лукаш вдається до поєднання способу 
фонетичної транскрипції й точного чи приблизного перекладу. 
Наприклад, у баладі “John Barleycorn” [Bums: 388-390] Р. Берне 
втілив реалістичні образи в алегоричну форму, використавши для 
цього улюблений образ шотландського фольклору. Зважаючи на 
функціональну значущість власної назви, перекладач не транскри
бує її повністю (тільки ім’я -  Джон), а прізвище перекладає, вико
ристовуючи не дослівну форму (“Ячмінне зерно”), а лаконічнішу 
(Ячмінь) [Б-А: 152-154].

Передаючи наймення Jumpin John (“Her Daddie Forbad”) [Bums: 
487], перекладач знову ж таки транскрибує ім’я, а прізвисько укра
їнізує з великою винахідливістю -  Дженджик Джон [Б-А: 164]. 
Українське розмовне дженджик містить пейоративно-емоційне 
забарвлення й характеризує пустого, легковажного чоловіка [СУМ 
2: 261]. Трансформація загальної назви у власну створює значний
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стилістичний ефект, збуджує в уяві читача образ, адекватний влас
ній назві.

Аналіз перекладів М. Лукаша свідчить, що перекладач вико
ристовував фонетичну транскрипцію при відтворенні конотативно 
забарвлених антропонімів рідко, у більшості ж випадків він або пе
рекладав їх, або добирав до них влучні аналоги в українській мові. 
Чимало конотативно забарвлених антропонімів зафіксовано в романі 
Сервантеса “Дон Кіхот”. Вони не лише додатково характеризують 
персонажа, а й створюють гумористичний ефект. Усмішку, напри
клад, викликає епізод, коли бідну сільську дівчину Доротею видають 
Дон Кіхотові за багату, але нещасливу принцесу. Комізм ситуації 
посилюється й вигаданим іменем принцеси: “...de la famosa infanta 
Micomiconä” [Cervantes: 289]. Антропонім-оказіоналізм Micomicona 
утворений за допомогою продуктивного в іспанській мові іменнико
вого суфікса -опа шляхом підсилювального повтору лексеми тісо, що 
є назвою однієї з порід мавп. Семантику слова збережено і в перекладі 
в дотепному антропонімі Обізіяна, що є фонетично модифікованим 
колоніалізмом із пласту суржика: “...преславна принцеса Обізіяна” 
[Сервантес 1995: 240].

У цьому ж таки творі маємо цікавий випадок, коли автор наділяє 
персонажа низкою конотативно забарвлених імен, що допомагають 
створити його повнішу характеристику. Йдеться про так звану 
графиню Трифалдисту (в оригіналі -  “...de la condesa Trifaldi” 
[Cervantes: 624]). Прізвисько її пояснюється тим, що вона носила 
чорну траурну сукню з довгим шлейфом, схожим на хвіст, який ді
лився на три частини. Оскільки одним зі значень іспанської лексеми 
falda є шлейф, то стає зрозумілою й семантика антропоніму Trifaldi. 
Микола Лукаш теж взяв за основу свого антропоніму лексему falda 
в її українському прикметниковому варіанті фалдистий, що озна
чає “той, який має багато фалд” [СУМ 10: 555]. Такий переклад не 
тільки зберігає семантику антропоніму (фалда в українській мові -  
це складка на одязі або розріз на його нижньому краї), а й близький 
до нього за фонетичним оформленням.

Сервантес обігрує прізвище графині і в інших його варіантах: 
“ique seran las que son doloridas, сото han dicho que es esta condesa 
Très Faidas о Très Colas? Que en mi tierra faidas y  colas, colas y  faidas, 
todo es uno” [Cervantes: 629]. Антропоніми Très Faidas і Très Colas
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(дослівно Три Спідниці і Три Хвости) опираються на гру слів falda
і cola (спідниця і хвіст), кожне з яких, крім основного значення, 
може ще додатково означати шлейф. А якщо “faldas у  colas, colas 
у faldas, todo es uno” (те саме), то байдуже, називати цю графиню 
Très F aidas чи Très Colas. Трансформація антропоніму Trifaldi у Très 
Faldas та ототожнення його з Très Colas створює значний комічний 
ефект. Його цілком збережено й у перекладі, у якому графиня Три- 
фалдиста стає Трихвалдою чи Трихвостою: “...що вже казать про 
горопашних, як отся грахвиня Трихвоста, чи нехай Трихвалда, бо 
воно що хрін із редькою, що редька з хріном, все на одно виходить” 
[Сервантес 1995: 510]. До того ж перекладач, щоб індивідуалізувати 
мову персонажа (а ці слова належать Санчо Пансі) ненормовано 
змінює літеру “ф” у словах графиня, Трифалда буквосполученням 
“хв”. У перекладі втрачено гру слів оригіналу. Тотожності антро- 
понімів Трихвоста і Трихвалда перекладач досягає їхнім схожим 
звуковим оформленням та модифікованим фразеологізмом “хрін 
від редьки не солодший”.

До цієї низки імен графині автор додає ще одне -  "...de la Duena 
Dolorida” [Cervantes: 624]. Антропонім Dolorida асоціюється з 
омонімічним йому за основою прикметником dolorido із значенням 
“засмучений, скорботний”. У перекладі вжито аналог Гореслава: 
“Дуенья Гореслава” [Сервантес 1995: 507], який зберігає сему 
“смутку”, “горя”, “печалі”, однак помітно українізує твір.

Надмірну українізацію спостерігаємо і в такому прикладі: “...la 
aventura de la segunda Duena Dolorida, о Angustiada, llamada por 
otro nombre dona Rodriguez” [Cervantes: 714] -  “...пригода другої 
дуеньї Гореслави чи Терпелихи, званої інакше донья Родрігес” 
[Сервантес 1995: 574]. Автор наділяє персонажа трьома іменами: 
власне номінативним -  dona Rodriguez, яке цілком виправдано тран
скрибовано у перекладі, та конотативно забарвленими синонімами, 
які підсилюють один одного, Dolorida і Angustiada. Антропоніми 
Dolorida і Angustiada, порівняно з омонімічними їм прикметника
ми -  dolorido, про який вже йшлося вище, і angustiado, що означає 
“сповнений печалі, туги, тривоги”, -  асоціативно набувають їхньої 
семантики. У перекладі вжито власні назви Гореслава і Терпелиха, 
які зберігають ампліфікацію оригіналу. Семантика антропоніму 
Терпелиха досить прозора -  та, яка натерпілася лиха. Однак ця на
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зва для українського читача асоціюється з Терпилихою з “Наталки 
Полтавки” І. Котляревського, що знову ж таки українізує твір.

У “Дон Кіхоті” автор використовує конотативно забарвлені імена 
не тільки для назв людей. Приміром, дерев’яного коня він називає 
Clavileno: “De la venida de Clavileno” [Cervantes: 643]. Вигадана 
власна назва опирається на значення загальних назв clava (палиця) 
та Іепо (поліно, короткий обрубок дерева). Микола Лукаш, відтво
рюючи власну назву оригіналу, використав лексему цурпалок зі 
значенням “відрубаний, відбитий або відламаний шматок деревини; 
уламок, обрубок” [СУМ 11:251], фонетично змінивши суфікс: “Про 
появу Цурпаляка” [Сервантес 1995: 520].

В іншому прикладі Сервантес називає персонажа звичним іме
нем, а прізвище наповнює додатковими характеристиками: “...те 
IIато el doctor Pedro Recio de Aguero y  soy natural de un lugar llamado 
Tirteafuera” [Cervantes: 679]. Прізвище Recio de Aguero асоціюється 
з омонімічним йому прикметником recio із значенням “сильний”, 
“міцний”, “суворий” та іменником aguero (“передбачення”, “про- 
вісництво”). Цей антропонім своєю семантикою, асоціативними 
зв’язками вказує на людину сувору, точну, непохитну. М. Лукаш, 
взявши за основу лексеми суворий та година, яка асоціюється із 
точністю, надав їм суто іспанської форми за допомогою закінчення 
-іо (Суворіо), продуктивного для утворення іспанських прізвищ 
суфікса -іно (Годіно) та частки де: “Мене звати доктор Педро 
Суворіо де Годіно, родом я із села Гетьвідсіля” [Сервантес 1995: 
548]. У цьому прикладі вжито конотативно забарвлений топонім, -  
явище значно рідше. Назва містечка Tirteafuera утворена злиттям 
компонентів фразеологізму “jtirte afueraV\ який означає “забирайся 
геть” [ИРФС: 664]. Цей топонім у перекладі відтворено еквівалентом 
Гетьвідсіля, що зберігає семантико-стилістичні функції власної 
назви оригіналу.

Автор обігрує прізвище персонажа за допомогою прикметника 
“таГ (поганий): “Pues, senor doctor Pedro Recio de mal Aguero” 
[Cervantes: 679]. У результаті змінюється семантика антропоніму 
(точне провісництво стає поганим провісництвом). Унаслідок такого 
перетворення антропонім стає висловом фразеологічного рівня (“de 
mal aguero” -  той, що передвіщає недобре [ИРФС: 24]) і посилює 
експресію оригіналу.
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Виявивши надзвичайну винахідливість, М. Лукаш трансформує 
антропонім за допомогою лексеми лихий, близької за семантикою 
до іспанського слова таї: “От що, дохторе, Педро Суворіо Лихої 
Години” [Сервантес 1995: 548]. Експресивність прізвища підсилена 
контекстом, який виникає екстралінгвально за асоціацією з ідіомою 
“лиха година”, яка “вживається для вираження досади, незадоволення 
ким-, чим-небудь, здивування з приводу чогось” [ФСУМ 1: 176].

Перекладаючи рядки з “Балу в опері” Юліана Тувіма “Potem 
spiewa wloch Tçsknotti /  Zakochane totti-frotti” [Tuwim 1973: 220], 
М. Лукаш відтворює антропонім Tçsknotti оказіональною калькою 
Печалотті: “Потім тенор Печалотті /  Серенаду нявка ЛоттГ 
[Б-А: 388]. Семантика обох антропонімів досить прозора. Обидва 
вони опираються на значення загальних назв із конотаціями туги, 
смутку tqsknota і печаль. Перекладач зберігає й суфікс -otti (-отті), 
який наголошує національну належність персонажа. До перекладу 
ВН оригіналу зі збереженням їхніх флексій М. Лукаш звертається і 
в таких прикладах: “la condesa Lobuna ” [Cervantes: 631 ] -  “графиня 
Вовчуна” [Сервантес 1995: 512]; “la condesa Zorruna” [Cervantes: 
631 ] -  “графиня Лисуна” [Сервантес 1995: 512].

У перекладах М. Лукаша трапляються випадки, коли звичай
ний антропонім оригіналу передано конотативно забарвленим. Це 
характерно для перекладу “Балу в опері” Ю. Тувіма, де типізація 
сатиричних образів створюється за допомогою гіперболи, гротеску. 
Наприклад, перекладаючи рядок “w eye grafini МасагЬіпГ [Tuwim 
1973: 223], перекладач змінив антропонім оригіналу: “5  бюст гра
фині ДистрофінГ [Б-А: 389]. Власна назва Дистрофіна, асоціюю- 
чись з апелятивом дистрофія, надає вислову сатирично-іронічного 
забарвлення. Порушення стилістичної рівноваги між оригіналом 
і перекладом маємо й у наступному прикладі: “Dzawachadze, 
prync gruzins/d” [Tuwim 1973: 223] -  “Нахабідзе, князь мінгрельців” 
[Б-А: 389]. Зберігши форму антропоніму оригіналу, перекладач 
наповнює її іншим змістом. Лексема нахаба зі знижено-емоційним 
забарвленням асоціативно створює образ князя, вказує на людину 
грубу, невиховану. Очевидно, М. Лукаш не транскрибував цих 
прізвищ тому, що вони не означали реальних осіб, автор добирав їх 
для ефекту гротеску. Такий переклад на рівні антропонімів посилює 
загальний сатирично-викривальний тон твору.
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Дослідження дає підстави зробити деякі узагальнення щодо 
відтворення ВН художнього твору в перекладі та її конкретного 
розв’язання у перекладах Миколи Л у каша.

У літературному творі власні назви функціонально не рівно
значні. Більша частина топонімів та антропонімів виконують суто 
номінативну функцію, називаючи конкретні географічні назви і 
літературні (вигадані, історичні, міфологічні, біблійні) персонажі. 
У семантичній структурі таких ВН переважає денотативна та ло
кальна, національно-культурна інформація, через що в перекладі 
їх прийнято транскрибувати. У перекладах М. Лукаша, окрім 
транскрипції -  домінантного способу відтворення ВН із власне 
номінативною функцією, -  застосовуються:

• принцип родо-видової заміни -  коли ВН не має вагомого 
смислового навантаження у творі;

• заміна однієї ВН іншою -  коли у ВН оригіналу сема реаль
ності, конкретності, історичності стає малопомітною через 
гіперболізований, гротескний образ;

• введення ВН в текст перекладу;
• функціональний аналог -  здебільшого коли ВН оригіналу 

стилістично увиразнена. В останньому випадку М. Лукаш 
застосовує українські форми власних назв (кличний відмінок, 
демінутивні форми ВН за українськими словотвірними мо
делями), що українізує фон мовлення, затемнює національне 
забарвлення оригіналу.

Інша велика група ВН виконує в художньому творі номінативно- 
характеризувальну функцію і служить додатковим засобом для 
втілення задумів автора, створення певних стилістичних прийомів. 
У семантичній структурі цих одиниць актуалізується конотативний 
компонент, який витісняє на задній план денотативну та фонову 
інформацію. При перекладі конотативно забарвлених ВН важливо 
зберегти комплекс асоціацій, який вони збуджують. Відтворюючи 
асоціації значущих ВН у перекладі, М. Лукаш найчастіше

• перекладає значеннєву основу власної назви (її внутрішню 
форму) та імітує її національну форму, уживаючи потрібні 
суфікси, закінчення;

• віднаходить в українській мові функціональний аналог;
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• вдається до транскрипції (коли до цього спонукає сам 
оригінал). Такий спосіб перекладу засвідчений невеликою 
кількістю прикладів.

Перекладознавчий аналіз показав, що структурні моделі ВН 
оригіналу й перекладу не завжди збігаються, але це не впливає на 
якість перекладу, оскільки М. Лукаш вдало застосовує різноманітні 
компенсаційні засоби для адекватного відтворення ВН.

3.3. АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ

У разі потреби М. Лукаш успішно 
творить нові слова.

Іван (Взюб

Сучасна лінгвістика розглядає мову як складну динамічну систему, 
що постійно розвивається, удосконалюється, має своє минуле, сучасне 
й майбутнє. Найяскравішим свідченням динамічного характеру мови 
є її здатність збагачувати свій словниковий склад новими одиницями. 
Цей процес, що визначає розвиток лексико-семантичної системи, давно 
став об’єктом лінгвістичних досліджень. Зокрема Олександр Пономарів 
називає неологізмами нові слова, словосполучення, фразеологізми, 
що з’являються в мові [Пономарів: 79]. Причиною їхньої появи є нові 
предмети чи поняття, що виникли в результаті технічного, культур
ного чи суспільного розвитку. Неологізм може утворитися й на основі 
уже відомого слова, внаслідок його переосмислення та збагачення 
новими значеннями. На це звертали увагу Алла Брагіна [Брагина: 
21], Пітер Ньюмарк [Ыештагк: 140], Юрій Зацний [Зацний: 9]. Тобто 
мова йде про семантичні неологізми, щодо статусу яких є суперечливі 
думки. Особливо це стосується питання: у яких випадках семантичні 
зміни приводять до утворення самостійного слова, а в яких -  лише до 
нового значення лексичної одиниці, що вже існує. Більшість авторів, 
зокрема автори монографії “Английские неологизмы” (відп. ред. -  
Юрій Жлуктенко), у цьому питанні поділяють думку академіка Віктора 
Виноградова, який вважав, що семантичне словотворення полягає в



168 Розділ З

переосмисленні попередніх слів, у формуванні омонімів шляхом роз
паду одного слова на два [Виноградов 1951:4]. Юрій Зацний, дослідник 
новотворів сучасної англійської мови, окрім лексичних та семантичних 
неологізмів, виокремлює неологізми фразеологічні -  інновації на рівні 
сталих словосполучень [Зацний: 9]. До окремої категорії він зараховує 
“словотворчі інновації”, що матеріально втілюються в нових слово
творчих елементах [Зацний 2008: 6].

У більшості визначень неологізму вирішальним критерієм щодо 
зарахування до цієї категорії того чи того слова було недавнє ви
никнення слова. Існують й інші погляди, згідно з якими свідченням 
належності слова до розряду неологізмів є не стільки час його ви
никнення, скільки почуття свіжості й незвичності, що їх мають носії 
мови. Алла Коваль вважає, що “неологізми -  це слова, які ще не 
увійшли в активний словниковий запас, -  залишаються такими до 
того часу, поки остаточно не засвояться мовою і не втратять відтін
ку свіжості і незвичності” [Коваль: 60]. Інші дослідники вважають 
неологізмами слова, які вже з’явилися і функціонують у мові, але 
ще не зареєстровані в лексикографічних джерелах.

Різне трактування терміна “неологізм” зумовлене різними під
ходами щодо визначення його суті. Як зазначає Микола Мостовий, 
“своєрідність неологізму полягає у тому, що він визначається лише 
чуттям мовця. Чітких критеріїв визначення неологізму як мовного 
явища немає, а спроби відмежувати його за певними правилами 
поки що позитивних наслідків не дають” [Мостовий: 175].

У дослідженні неологізмів окреслюється проблема статусу індиві
дуальних авторських новоутворень, а саме, -  чи слід їх зараховувати 
до неологізмів, чи ні. Оскільки саме авторські новотвори є матеріа
лом цього дослідження, то така проблема дуже важлива. Більшість 
мовознавців зараховує індивідуальні новоутворення до неологізмів, 
називаючи їх авторськими або стилістичними неологізмами, які ви
конують художньо-образну функцію (на відміну від загальномовних 
неологізмів, функція яких у мові -  номінативна). Однак у мовознавчих 
дослідженнях є й інші погляди на цю проблему. Зокрема Володимир 
Лопатін вважає, що термін “неологізм” недоцільно застосовувати до 
авторських новотворів, оскільки вони, на відміну від неологізмів, 
які з часом стають загальновживаними, не входять до загального 
вжитку, так і залишаючись “одномоментними”, створеними для
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розв’язання саме цього, “одноразового” стилістичного завдання 
саме в цьому контексті, поза яким вони не вживаються. Натомість 
учений пропонує називати їх оказіональними словами, або оказіо- 
налізмами (від лат. оссазіо -  випадок). Автор наводить й інші назви 
оказіональних слів, які теж уживаються в лінгвістичній літературі, але 
не так широко, як термін “оказіоналізм”. Це “індивідуальні слова”, 
“авторські” чи “індивідуально-авторські неологізми”, “стилістичні” 
чи “індивідуально-стилістичні неологізми”, “неологізми контексту”, 
“одноразові неологізми”, “слова-саморобки”, “слова-експромти”, 
“слова-метеори”, “неологізми поета” або “поетичні неологізми” 
[Лопатин: 63-64]. До цього переліку можна додати ще деякі назви, 
які подають інші теоретичні чи лексикографічні джерела: “ковані 
слова” [ЛСД: 504], “потенційні слова”, “одиничні утворення”, “утво
рення для певного випадку”, “слова індивідуального словотворення” 
[Васильченко-Трищенко: 105-106].

Індивідуально-авторські новоутворення і справді є оказіоналіз- 
мами в системі мови. Однак в автора -  це не оказіоналізми, бо вжиті 
вони не випадково, а створені з конкретною стилістичною метою. 
Тому в цьому дослідженні вони називатимуться авторськими нео
логізмами чи авторськими новотворами.

Авторські неологізми можуть різнитися за своєю структурою та 
образністю. Лада Коломієць, досліджуючи поезію раннього Павла 
Тичини в англомовних перекладах Майкла Найдана, говорить про 
а) суто граматичні неологізми, які не містять нового (метафорич
ного) образу; б) неологізми, які є одночасно новими однослівними 
метафорами; в) індивідуальні метафори, які не містять граматичних 
неологізмів, але за своїм образним змістом є неологічними тропа
ми [Коломієць 2011а: 363-364]. Тобто дослідниця притримується 
широкого розуміння авторських неологізмів, що включають й 
індивідуально-авторську метафорику.

Проблема перекладу неологізмів досить складна, адже словники 
зазвичай відстають у реєстрації нових слів на декілька років. Тому, 
натрапивши на неологізм, перекладач намагається зрозуміти його 
значення з контексту й аналізу його структури та віднайти чи від
творити аналог йому в рідній мові.

Якщо ж перекладач має справу з художнім твором, то виникають 
нові проблеми. Насамперед важливого значення набуває питання
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про авторство неологізмів. Досить часто важко встановити, кому 
саме належить той чи той художній неологізм, хто вперше вжив 
подане слово. Інколи той самий неологізм вжито паралельно в 
кількох авторів, які створили його самостійно, незалежно один 
від одного. Допомогти встановити авторство неологізмів можуть 
словники мови того чи іншого письменника. Прикладами таких 
словників в українській мові є двотомний Словник мови Шевченка 
та чотиритомна Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка, 
у російській мові -  чотиритомний Словарь языка Пушкина, у біло
руській -  восьмитомний Слоунік мовы Янкі Купалы, в англійській -  
The Comprehensive Shakespeare Dictionary. Допомогти можуть й інші 
ґрунтовні словники -  такі, як A New English Dictionary On Historical 
Principles в англійській мові чи Етимологічний словник української 
мови. Але навіть якщо словник свідчить, що цю лексему вперше 
вжив конкретний автор, то невідомо, чи письменник створив її сам, 
чи, можливо, почув десь у народі й тоді використав її у своїх творах. 
Тобто авторський неологізм -  поняття відносне і встановити його 
абсолютність можливо лише в окремих випадках. У цьому дослі
дженні основними критеріями для зарахування слова до авторського 
неологізму є його відсутність у використаних лексикографічних 
джерелах чи точна вказівка на авторство в етимологічних описах / 
довідках.

Проблема авторства неологізму особливо актуальна при перекладі 
творів, віддалених від нас у часі написання. Адже мова -  явище іс
торичне, і для кожного слова визначальний сам час введення його 
в літературну мову, поширення у творах багатьох письменників та 
мовців загалом. Із цього погляду слово, яке колись було новотвором, 
мало свого автора, вживалося лише у тому контексті, який він створив, 
могло згодом засвоїтися цією мовою, перейти до активного слово
вжитку всіх її носіїв. І лише спеціальне дослідження може встановити 
(і то не завжди!) автора слова. Зокрема в українській мові такими 
індивідуальними новотворами, що вже увійшли до загального вжитку 
й активно функціонують у мові, є слова мрія, незагойний, страдниця, 
осоння, чарівливий (Михайло Старицький); високочолий (Тарас Шев
ченко); провесна, промінь (Леся Українка) та ін. Тому, перекладаючи, 
приміром, твори Вільяма Шекспіра, важливо пам’ятати, що серед слів, 
які тепер вважаються загальновживаними, цілком імовірно можуть
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бути слова, які створив або ввів до англійської мови Шекспір. Тобто 
на час створення твору вони були авторськими неологізмами, а отже, 
вирізнялись експресивним забарвленням.

Перекладознавчий аналіз способів відтворення авторських нео
логізмів здійснюється з урахуванням особливостей їхньої семан
тичної структури. Як і будь-яка повнозначна лексична одиниця, 
авторський неологізм має предметно-логічне значення, конкретне 
структурно-граматичне оформлення, певні конотації. Але, на від
міну від звичайної лексеми, у структурі авторського новотвору 
“актуалізується конотація новизни як додатковий компонент змісту 
в результаті зміни у словотвірній структурі: додавання нового слово
творчого компонента або заміни одного з компонентів з незвичною 
стилістичною сполучуваністю в межах системної словотвірної 
моделі” [Бьїкова-Луева: 70]. Унаслідок таких “перетворень” у сло
вотвірній моделі, ефекту незвичності окремі семи звільняються від 
словотворчих компонентів неологізму й утворюють образ. Тобто 
образність -  це неодмінний атрибут авторських неологізмів, а самі 
новотвори можна вважати згорненими словесними образами.

Аналіз перекладів засвідчив, що М. Лукаш виявився талановитим 
мовним віртуозом не лише у відшукуванні необхідного, конгеніаль
ного оригіналу слова, а й у створенні власних влучних новотворів. 
Протягом усієї творчості М. Лукаш розширює межі свого словника, 
поповнюючи його новоутвореними іменниками, прикметниками, 
дієсловами, прислівниками. Засобами словотвору митець нама
гався реалізувати нові виражальні можливості мови. Неологізми 
М. Лукаша свіжі, оригінально-неповторні, як і його перекладацький 
доробок загалом. У кожному новотворі перекладач шукає найдо
сконалішої форми для висловлення думок, настроїв, почуттів. Ці 
новотвори є мовними винаходами, але спираються вони на традиції 
загальнонародної мови та продуктивні моделі словотвору, адже, за 
словами Д. Мурісона, навіть найбільший поет вимушений творити 
в межах загальних норм мови, її словника, її ідіоматичних висловів 
та її ритмомелодики [Мигізоп: 54].

Численні приклади індивідуальних неологізмів М. Лукаша 
свідчать, що перекладач творчо використовує різноманітні спо
соби та засоби словотвору української мови. Щодо кількісного 
співвідношення, то проаналізований корпус новотворів дає підстави
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стверджувати, що перекладач приблизно однаково використовує 
два основні способи творення нових слів: складання й афіксацію. 
У рамках цієї останньої спостерігається тяжіння до суфіксації. 
Частка новотворів, утворених семантичним способом чи на основі 
парономазії, -  незначна.

Напрочуд тонко відчуваючи потенційні можливості українського 
словотвору, М. Лукаш вдало експериментує в доборі й утворенні 
найточніших, найвиразніших, семантично наймісткіших слів. По
верхова структура індивідуальних словотворів М. Лукаша зазвичай 
ускладнена глибинною семантикою і ґрунтується на несподіваних 
метафоричних зв’язках. Кожне з цих слів, органічно вмотивоване 
контекстом, збагачує експресивну палітру перекладача.

Здатність відчувати всю глибину слова, семантико-стилістичне 
навантаження, яке вклав у нього автор, і вміння якнайповніше ви
користовувати потенціал рідної мови зробили М. Лукаша достойним 
суперником таких велетів світового письменства, як Вільям Шекспір 
і Юліан Тувім. Перекладачеві вдалося зберегти образність, свіжість 
оригіналу саме завдяки створенню влучних, виразних неологізмів 
із місткою семою незвичності.

Здебільшого М. Лукаш знаходить (точніше, створює) український 
аналог для неологізму оригіналу. У його перекладах спостерігаємо 
також тенденцію до творення власних неологізмів там, де їх немає 
в оригіналі. Розгляньмо це на конкретних прикладах.

У драмі “Троїл і Крессіда” зафіксовано два похідні новоутво
рення від лексеми calumny (наклеп) -  дієприкметник calumniating 
із значенням “that calumniates, slandering” [NED 2: 43] і дієслово 
to calumniate (“to utter calumnies” [NED 2: 43]): “To envious and 
calumniating time” [Shakespeare: 76]; “...those organs haddeceptious 
functions /  created only to calumniate” [Shakespeare: 117]. Згідно з 
“A New English Dictionary on Historical Principles”, перша фіксація 
цих слів датується 1606 роком саме у Шекспіровій драмі “Троїл і 
Крессіда”. Незважаючи на те, що ці слова увійшли до активного 
вжитку в англійській мові й зафіксовані у словниках, у контексті 
перекладознавчого дослідження їх розглядаємо як авторські нео
логізми В. Шекспіра.

Відтворюючи семантичні функції Шекспірових новотворів, 
М. Лукаш у першому випадку вживає неологізм злорічний, який за
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структурою є складним прикметником з архаїчним компонентом, що 
допомагає зберегти колорит урочистості оригіналу:44Все в жертву 
йде злорічному часу” [Шекспір 1986: 388]. Семантику неологізму 
to calumniate у перекладі передано ампліфікованим, описовим 
висловом: “Вони, можливо, й створені на те, /  Щоб нас дурити, 
вводити в оману” [Шекспір 1986: 421].

В. Шекспір є автором ще одного неологізму, утвореного се
мантичним способом: the curse depending on those that war for a
placket” [Shakespeare: 47]. Письменник ужив лексему a placket, яка 
доти вживалася лише на позначення жіночого одягу чи його деталей, 
у новому для неї, але тепер уже застарілому, значенні -  “the wearer 
of a petticoat, a woman” [NED 7, ч. 2: 931]. Цікаво, що в українській 
мові маємо подібне явище: лексема спідниця вживається в перенос
ному значенні як назва жіночої половини, і навіть існує фразеологізм 
“липнути до жіночих спідниць”, близький за семантикою до Шекс- 
пірового вислову. Перекладач не використовує його, і це цілком 
виправдано. Адже жартівливі конотації фразеологізму аж ніяк не 
сумісні з тим потоком лихослів’я, лайок, який так і виливається з 
Терсіта. А саме в його уста вкладає В. Шекспір цю фразу. Мико
ла Лукаш вживає доречний у цьому контексті пейоратив бабонюхи, 
який зберігає просторічно-знижене забарвлення оригіналу: “...те 
диво, бачиться, достається саме бабонюхам” [Шекспір 1986: 
365]. Цю лексему не зафіксовано в основних словниках української 
мови, але її наводить “Словник говірок Нижньої Наддніпрянщи
ни” зі значенням “ловелас” [СГНН 1: 54]. На неї натрапляємо й у 
творах Степана Васильченка: “Цей студент -  відомий бабонюх” 
[Васильченко 2: 98].

Чимало яскравих неологізмів зафіксовано в поемі Юліана Тувіма 
“Бал в опері”. Усі вони -  надзвичайно сильного емоційного заряду 
(здебільшого пейоративного), гротесково їдкі та пронизливі, спря
мовані, як й інші образні засоби, на викриття світу грошей, лицемір
ства і фальші, влади, що тримається лише на “штиках і шпиках”.

Картина загальної продажності, глибокої бездуховності постає 
з рядків

Lari fari lafirindia
Udibidibindia, udibindia [Tuwim 1973: 235].
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Неологізм lafirindia утворено від лексеми з дуже сильною пе- 
йоративною конотацією “lafirynda”, що символізує продажність, 
розпусту і є зневажливою назвою жінки легкої поведінки (lafirynda -  
“kobieta lekkomyslna; kobieta lekkich obyczajöw, nie zashiguj^ca na 
szacunek” [SJP 4: 8]). Суфікс надає новотвору значення абстракт
ності, всезагальності. Безглуздо-банальний мотив “удібіндія”, якого 
насвистує спершу один зі шпиків і який потім зливається воєдино 
з голосом газет, посилює в’їдливу іронію автора, наголошує пус
топорожність і фальшивість лозунгів.

Цей образ пустослів’я став основою Лукашевого неологізму 
тринди-риндія, утвореного від дієслівно-вигукової форми тринди- 
ринди, що означає пусту, беззмістовну розмову [СУМ 10: 265], за 
словотвірною моделлю оригіналу:

Тралі-валі, тринди-риндія,
Удібінді, удібіндія! [Б-А: 397].

Отже, образ розпусти в перекладі втрачено.
Зображуючи свято несамовитого танцю і нестримних розваг, 

автор порівнює дикий шал шеститисячної еліти з пеклом і жаром, 
з величезною морською потворою Левіафаном:

Pieklem, zarem, plqsem, tanem,
Gqsienicq -  Lewiatanem,
Pterofiksem, Kikimorq,
Archimalpq, Zadozmorq,
Szampankanem, Pankankanem,
Grmocq w tempie oblakanem [Tuwim 1973: 221].

Сатиричний ефект посилюється своєрідною ампліфікацією 
неологізмів. Незвичність способу поєднання частин у неологізмах 
Archimalpa і Zadozmora (“zmora” -  жахіття) стилістично увиразнює 
думку, збуджує потрібні авторові асоціації. У перекладі подибуємо 
словосполучення многозадий павіан. Неологізммногозадий є склад
ним прикметником з архаїчним компонентом і містить конотації 
сарказму, їдкої іронії завдяки контрастові між урочистим забарв
ленням першої частини слова та експресивно-зниженим -  другої. 
Вирування ошалілої братії порівнюється зі швидкими темпами 
шампану й канкану, запальних і навіть трохи вульгарних танців
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XIX сторіччя, відомих з оперет французького композитора Оффен- 
баха. Автор майстерно обігрує значення цих слів у гумористичних 
неологізмах Szampankan і Pankankan, які збережено й у перекладі:

Все вирує морем п яним,
Гуртовим левіафаном,
Многозадим павіаном,
Птерозавром-великаном,
Шампанканом, пан канканом,
Адом, гадом, влад, без ладу [Б-А: 389].

У вихорі гульби люди, предмети, звірі, міфологічні істоти, чудо
виська, породжені уявою автора, спаяні в одне ціле. Використову
ючи назви міфологічних істот (кентаврів, сирен), Ю. Тувім творить 
на їхній основі нові лексеми:

Chrqszczqc w drgawkach, z malpim krzykiem,
Bananowym nabiodrnikiem,
Centaur wlazi na Centaurzycq [Tuwim 1973: 221].

Неологізм Centaurzyca утворено внаслідок заміни в семантичній 
структурі твірного слова компонента, що означав належність до 
чоловічої статі, на компрнент зі значенням належності до жіночої 
статі. Цей новотвір М. Лукаш передає аналогом-неологізмом кен- 
тавреса:

Із мандрилячим ревінням 
Під банановим ботвинням 
Зліз кентавр на кентавресу [Б-А: 389].

Неологізм перекладу відрізняється від новотвору оригіналу біль
шим емоційним ефектом внаслідок актуалізації словотвірної семи. 
Адже Ю. Тувім утворює назву самки тварини за допомогою суфікса 
-ус-, тобто користується прийнятною мовною моделлю (wilczyca, 
zajqczyca). Ця модель продуктивна і в українській мові: вовчиця, 
левиця, тигриця. Однак М. Лукаш використовує іншомовний, до
сить непродуктивний в українській мові суфікс -ес-, який утворює 
назви осіб жіночої статі (ібаронеса, принцеса, поетеса, стюардеса). 
Використання суфікса в невластивій функції створює стилістичний 
ефект, який інтенсифікується в цьому контексті ще одним слово
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творчим неологізмом мандрилячий та лексемою ревіти, яка серед 
інших синонімів зі значенням “кричати” -  волати, галасувати, 
ґвалтувати, горлати, репетувати, верещати, ревти [ПССУМ: 176] -  
вирізняється семою найвищої інтенсивності якості.

Дика оргія відбувається не лише на сцені, а й у буфеті. Її учасни
ки, уподібнені до тварин, із несамовитою жадібністю накидаються 
на їжу, “жруть”, “ненажерно запихаються”. Безупинне жвакання, 
що долинає зусібіч, передане за допомогою влучних віддієслівних 
новотворів із пейоративним забарвленням:

Ргіу Ьи/есіе -  ііорапіпа,
Рагякапіпа, тШкапіпа [Тишіт 1973: 222].

Використовуючи словотвірну модель оригіналу, перекладач 
створює власні відповідники:

У буфеті -  жлуктанина,
Безупинна лопанина [Б-А: 389].

В українській мові утворення зі складним суфіксом -анин- набули 
виразно негативного забарвлення, означаючи безладну, хаотичну, 
метушливу дію, напр.: біганина, тяганина, хапанина, штовханина 
та ін. Інверсійний словник української мови наводить 44 таких імен
ники [ІСУМ: 57]. Експресивні функції новотворів зростають завдяки 
поєднанню цього суфікса зі стилістично забарвленими основами, 
що мають сильні вульгарно-просторічні конотації.

Карнавальна веремія ще в самому розпалі, коли прокидається 
господар життя -  золотий Левіафан, страшна потвора, що все купує 
і продає. іШосіекІу, /оюіазґу ргазгсгиг” [Тишіт 1973: 238]
називає його Ю. Тувім. Рідковживана лексема гШосіекІу передає 
потік-переливання грошей, злотих, золота. Перекладач вживає ново
твір золотолуский, зображуючи розкішне ряхтіння грошей:

З золотолуским кільчастим хвостом
Вповзає до залу під лемент литавр
Король карнавалу гладкий Грошозавр [Б-А: 399].

Якщо в оригіналі ця потвора названа Ншґу ЗаБ2сгиг і тільки 
позначає гігантського плазуна, то в перекладі маємо надзичайно 
влучний оказіоналізм Грошозавр, утворений за подібністю до назв
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інших викопних плазунів, який вдало доповнює образ усемогут- 
нього володаря грошей.

Зовнішній блиск потвори, а отже, і грошей затьмарюється їхнім 
єством, яке порівнюється зі щурами, вошами, блохами. Від цих 
іменників Ю. Тувім утворив яскраві неологізми-дієприкметники, 
експресивність яких виявляється не лише в незвичній формі слів, 
а й в  однотипному їх творенні. Емоційне забарвлення посилене 
інтенсивно пейоративною оцінністю кореневих слів:

Szczurzqc і wszqc, і pchlqc wspaniale,
Ksiqze Karnawal wjezdza па salq! [Tuwim 1973: 238].

Такою ж експресивністю сповнений ряд оказійних синонімів- 
неологізмів прислівникового типу творення в перекладі:

Лускою ряхтить-мерехтить прерозкіьино,
Щуряно, мишано, вошно і блішної [Б-А: 399].

Із погляду словотвору ці неологізми є прикладом відіменникової 
адвербіальної деривації, яка в українській мові не поширюється на 
прислівники з суфіксом -о. Традиційно цей вид прислівників є де
риватом прикметників, притому якісних. Перенесення функцій при
кметника на іменник є джерелом образності, новизни, незвичності. 
Ця модель творення прислівників на -о від іменникової основи є 
прикметною рисою творчого почерку М. Л у каша. Натрапляємо на неї 
і в інших прикладах. Скажімо, описуючи карколомні темпи шаленої 
музики, Ю. Тувім створює багатий на алітерації слуховий образ:

Ostro gra orkiestra-kiestra,
Z czterech rogow, czterech estrad 
Pryska extra bluzgi grzmiqce,
Miedziqpluska і mosiqdzem [Tuwim 1973: 217].

Микола Лукаш домігся адекватного звукового ефекту завдяки 
алітерації звукосполучень [зк], [ск], [бл\, [пл]. Стилістичний ефект ін
тенсифікується відіменниковим адвербіальним новотвором джазко, у 
якому конотації новизни посилені внутрішнім звукописом лексеми:

Грімко гра музика-зика,
Стоголоса, стоязика,
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Мідно, срібно, джазко, різко,
Блиском плюска, брязком бризка [Б-А: 387].

Використовуючи назву іншого танцю -  фокстроту, М. Лукаш 
творить неологізм фокстротно, переносячи особливості танцю, 
його швидкість, енергійність, на манеру висловлювання людини: 
“Skrzeczqc szlagier: /  “Коти dzis dac?..” [Tuwim 1973: 238] -  “Фок
стротно гундосить: /  “Кому ще дать?.” [Б-А: 399].

Дурманний, запаморочливий шал Ю. Тувім порівнює з тубе
розою -  рослиною з дуже пахучими квітками, ефірна олія з яких 
застосовується в парфумерії: “/  nagle dusznq tuberozq /  W krew, w 
nozdrza placadiutantd” [Tuwim 1973: 217]. Пропуск присудка екс
пресивно увиразнює зміст речення, посилює динамічний характер 
дії. У перекладі збережено образ туберози, втілений, однак, у форму 
прислівникового новотвору на -о: “Туберозно б ’єу  ніздрі” [Б-А: 387]. 
Загальний образний колорит посилюється використанням трансфор
мованого фразеологізму “вдаряти у ніс” -  “бити у  ніздрі”.

Часто прислівникові новотвори створюють несподівані стиліс
тичні ефекти, є відповідниками цілих словесних образів. Наприклад, 
перекладаючи фразу “В ф а  stanql kon w muzyce” [Tuwim 1973:221], 
M. Лукаш вводить неологізм картинно, порушуючи цим стиліс
тичну рівновагу між оригіналом і перекладом: “Між музик, для 
інтересу, /Огир дибиться картинно” [Б-А: 389]. Образність цього 
новотвору зумовлена не тільки конотаціями новизни, незвичності, 
а й тим, що він містить у собі “згорнене” порівняння -  “як на кар
тині” -  із семою “той, хто привертає увагу”. Посиленню образності 
сприяє й теперішній час дієслова “дибиться”, замість минулого в 
оригіналі, що надає текстові виразності, жвавості, створює враження 
реального перебігу подій на очах у читача.

В іншому прикладі стилістичний ефект зумовлено застосуван
ням одиниць виміру до звичайно невимірюваних понять: “ ...гф у  
smiechem do maestra” [Tuwim 1973: 217] -  “Панна тонно гиилить 
губки, /Д о  партнера щирить зубки” [Б-А: 387]. Неологізм тонно 
із семою посиленої, збільшеної ознаки набув, завдяки суфіксації та 
контексту, досить своєрідних відтінків значення, іронічно-глузливих 
конотацій, посилених ще й просторічно-зневажливим фразеологіз
мом “щирити зубки”.
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Як свідчать наведені приклади, М. Лукаш щедро послуговується 
словотвірною моделлю прислівників на -о від основ іменників та 
відносних прикметників і досить часто вводить неологізми такого 
типу в переклад, навіть коли в оригіналі їм відповідають загально
вживані лексеми.

Гротесковий перелік високоповажних гостей, що зібралися 
на бал, закінчують “Admirafy, generaty, /  Bojarowie, /  Bambirafy, 
grubasowie” [Tuwim 1973: 216]. Неологізм bambirafy, утворений за 
аналогією до слів admirafy і generafy, набуває зниженого емоційного 
забарвлення завдяки схожості зі словом bamber, яке в мові польських 
селян було зневажливою назвою хазяїна-німця. Перекладач обрав 
загальновживане можновладці, а потрібні емоції зниженого плану 
містить неологізм товстозадці, який є влучним відтворенням лек
семи grubasowie (товстуни): “Генерали й адмірали, /И інш а братія, 
/  Можновладці, товстозадцГ [Б-А: 386]. Цей приклад ілюструє 
випадок, коли неологізм оригіналу передано загальновживаною 
лексемою в перекладі. Зазвичай М. Лукаш рідко вдається до такої 
неадекватної заміни, а якщо її не уникнути, застосовує прийом 
компенсації -  введення неологізму в іншому місці перекладу, як, 
зокрема, в останньому прикладі.

Частіше зафіксовано протилежні випадки -  власні новотвори на 
місці загальновживаних слів оригіналу. Ця тенденція яскраво про
ілюстрована багатьма прикладами з Лукашевого перекладу “Балу 
в опері” Ю. Тувіма. Вона простежується і в перекладі “Троїла і 
Крессіди” В. Шекспіра, що дає змогу визначити її як закономірність, 
істотну рису індивідуального стилю перекладача.

Неологізми Лукаша настільки сміливі, що вміння перекладача так 
легко й невимушено експериментувати зі словом гідне подиву. На
приклад, відтворюючи фразу “ .. .he is both ox and ass” [Shakespeare: 
110], у якій немає новотворів, перекладач ужив напрочуд оригіналь
ний оказіоналізм із сильною пейоративною конотацією ослобаран: 
“ .. .а він же ослобаран в одній особГ [Шекспір 1986:414]. Тут маємо 
випадок, коли потенційна сема “нерозумна, недалека, до того ж 
уперта істота”, що міститься в семантичній структурі слів “баран” 
та “осел” латентно, стала диференціальною.

Стилістичне забарвлення неологізму пов’язане з новим значен
ням, що виникло внаслідок поєднання двох основ. При характерне-



180 Розділ З

тиці людини за допомогою такого новотвору відбувається ефект 
стилістичного подвоєння пейоративно-оцінкових рис, закладених 
у кожній з основ, завдяки їх концентрації в єдиному слові. Не ви
падково, мабуть, перекладач замінив бика бараном. Адже в уяві 
українського читача саме осел і баран асоціюються із впертістю, 
нерозумністю, недалекістю, тобто вже самі назви цих тварин від
творюють конотації оригіналу.

Зі схожими пейоративними конотаціями та семою “нерозумна 
людина” Шекспір створює власні новотвори. Наприклад, ви
користовуючи продуктивний словотворчий компонент -witted, 
Шекспір створив неологізм sodden-witted за аналогією до dull- 
witted, half-witted, quick-witted: “Ну, do, do; thou sodden-witted lord!” 
[Shakespeare: 35]. Перекладач створює аналог на рівні іншої частини 
мови: “Давай, давай, дурнолюбцю\” [Шекспір 1986: 356]. Оскільки 
перший компонент цієї іменниково-дієслівної сполуки має виразне 
стилістичне забарвлення, то створюється досить відчутний контраст. 
Таке поєднання різностильових основ в одне ціле створює потрібний 
стилістичний ефект.

За такою ж словотвірною моделлю Шекспір створює ще один 
неологізм -  beef-witted -  із семою “a person who has an ox-like 
intellect”: “...thou mongrel beef-witted lord!” [Shakespeare: 34]. 
У перекладі семантичні функції неологізму відтворено описово: 
“...ти, полупанок нещасний, розумаха бичий!” [Шекспір 1986: 
356]. Переклад зберігає образність оригіналу внаслідок викорис
тання суфікса -ах- із семою згрубілості, зневажливості та просто
річної лексеми бичий.

У наступному прикладі маємо неологізм виразно іронічного за
барвлення патроклознавець, утворений за аналогією до франкозна
вець, шевченкознавець: “Thou mayst tell that knowest” [Shakespeare: 
48] -  “Як ти такий патроклознавець, то скажи сам” [Шекспір 
1986: 366]. Стилістичний ефект зумовлено невідповідністю першої 
частини складного новотвору другій. Адже словотвірна модель імен
ників від власних назв з другою частиною -знавець, яка має виразне 
книжне забарвлення, не активна в українській мові, і неологізми за її 
зразком творяться дуже обережно й повільно. Наприклад, відносно 
недавно з’явився термін лесезнавство як галузь літературознавства, 
що вивчає творчість Лесі Українки, а дослідників творчості великої
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поетеси називають лесезнавцями. І зовсім нові утворення, що вхо
дять в узус наукового мовлення -  кочурознавець, лукашезнавець, 
кулігиезнавець, рильськознавець та ін.

Зближуючи слова в єдиній словесній формулі, М. Лукаш легко 
творить складні прикметники, які містять у собі згорнене порів
няння позитивного чи пейоративного плану. Часто експресивне 
забарвлення таких новотворів порушує стилістичну рівновагу між 
оригіналом і перекладом на користь останнього. Наприклад, мета
фора “an universal wolf ’ [Shakespeare: 124] передана в перекладі як 
“усежерущий вовк” [Шекспір 1986: 348], висловом експресивнішим 
завдяки неологізмові усежерущий, друга частина якого вже у сво
єму значенні містить негативну оцінку. Словотворчий компонент 
усе- вносить у семантику похідного прикметника сему виняткової 
міри ознаки.

Складні прикметники є джерелом образності й у тих випадках, 
коли перекладач максимально близький до оригіналу. Наприклад, 
переклавши вислів “.. .manhoodand honour should have hare hearts” 
[Shakespeare: 40] українським “...Одвага й честь заячосердими 
одразу стануть” [Шекспір 1986: 360], єдине, що змінив перекла
дач, -  це передав описовий вислів “мати заяче серце” за допомогою 
новотвору заячосердий -  прикметника, який містить у собі імплі- 
цитне порівняння (серце, як у зайця) і утвореного за аналогією до 
м ’якосердий, добросердий, щиросердий. Із семантичного погляду 
така заміна рівнозначна, а при порівнянні стилістичної тональності 
в перекладі з ’являється сема незвичності, свіжості, якої в оригіналі 
нема.

Інколи М. Лукаш утворює складні неологізми за допомогою каль
кування. Можна виділити два типи таких неологізмів: неологізми- 
кальки загальновживаних лексем оригіналу й кальки авторських 
неологізмів першотвору. Прикладом калькування загальновживаної 
лексеми є такий переклад: “dumb-discoursive deviF [Shakespeare: 
94] -  “німо-говорливий демон” [Шекспір 1986: 401]. Побудований 
на оксимороні неологізм німо-говорливий зберігає стилістичне напо
внення відповідної лексеми оригіналу, її внутрішню контрастність 
і водночас вносить у текст конотації новизни, незвичності.

Перекладаючи вислів “idol o f  idiot-worshippers” [Shakespeare: 
108] із яскравим Шекспіровим новотвором, перекладач поком-
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понентно створює кальку-оказіоналізм “ідоле дурнопоклонців” 
[Шекспір 1986: 413], яка цілком зрозуміла українським читачам і 
збуджує у них відповідні пейоративні почуття.

Микола Лукаш вдається до калькування ще одного Шекспіро- 
вого новотвору: “Bull-bearing Milo” [Shakespeare: 55] -  . .биконос
Мілон” [Шекспір 1986: 372]. Використовуючи словотворчий ком
понент -«ос, який в українській мові перетворився з повнозначної 
основи на своєрідний суфікс, перекладач створює ще один яскравий 
неологізм -  рогонос: “The cuckold and the cuckold-maker are at it” 
[Shakespeare: 130] -  “О, зчепилися уже, рогонос ізрогоробом ” [Шек
спір 1986: 431]. Емоційно-експресивні лексеми іронічно-зниженої 
оцінності the cuckold (“a derisive name for the husband of an unfaithful 
wife” [NED 2: 1235]) і the cuckold-maker (“one that makes a practice 
of corrupting wives” [NED 2: 1235]), які були широковживаними в 
часи Шекспіра і рідко трапляються тепер, у перекладі відтворені 
складними іменниками-новотворами рогонос, що є усіченою фор
мою лексеми рогоносець, і рогороб. Останній оказіоналізм завдячує 
своєму авторству Пантелеймону Кулішу, що вжив його у цьому ж 
контексті власного перекладу Шекспірової драми: “Рогач шчепивсь 
изрогоробом” [Шекспір 1882: 329].

Інколи для відтворення лексеми cuckoldM. Лукаш використовує 
ще один Кулішів оказіоналізм, утворений семантичним способом, 
тобто наданням слову, що вже існує, нового значення: “What, does 
the cuckold scorn me?” [Shakespeare: 72] -  “Уже й рогач глузує з 
мене?” [Шекспір 1986: 386]; “...all the argument is a cuckold and 
a whore...” [Shakespeare: 49] -  “Через того рогача та через тую 
шльондру” [Шекспір 1986: 367].

Аналіз перекладів М. Лукаша свідчить, що перекладач активно 
використовує власні новотвори та оказіоналізми своїх попередників 
як могутнє джерело образності, художньої виразності, експресив
ності. Кількісне співвідношення між неологізмами оригіналу та 
перекладу незаперечно свідчить на користь другого. М. Лукаш 
відтворює авторські неологізми здебільшого двома способами: 
калькуванням і створенням власних новотворів-відповідників. Рідше 
вдається до дескриптивної перифрази. Калькування новотворів ори
гіналу відбувається і на рівні морфем, і на рівні основ. Калькуючи 
новотвори, утворені за допомогою афіксації та словоскладання,
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перекладач не лише зберіг структурні моделі оригіналу, а й створив 
неологізми з такою ж образністю та експресивністю.

Власні перекладацькі новотвори М. Лукаша частково відрізня
ються лексичним наповненням від неологізмів оригіналу, але зде
більшого створюють рівнозначні в емоційно-експресивному плані 
словесні образи, забезпечуючи адекватне відтворення відповідних 
одиниць оригіналу.

За якісною характеристикою новотвори М. Лукаша різноманітні. 
Це численні іменники, прикметники, дієслова, прислівники. Вони 
вирізняються змістовністю й ніколи не є стилістично нейтральною 
лексикою, а містять потужний емоційний заряд. Більшість новотво
рів функціонально наближаються до словесних образів завдяки не
сподіваним метафоричним зв’язкам, концентрації в єдиному семан
тичному полі різних асоціацій, що створюють ефект стилістичного 
подвоєння чи, навпаки, контрастності, несумісності. Микола Лукаш 
досягає цього різними засобами, основними з яких є:

• уживання стилістично забарвлених основ для творення 
складних неологізмів;

• поєднання різностильових основ в єдине ціле (часто від
чувається сильний контраст між урочисто забарвленим 
архаїчним компонентом і експресивно зниженим у межах 
одного новотвору);

• активізація непродуктивних моделей словотвору (творення 
прислівників на -о від основ іменників та відносних прикмет
ників, вживання суфіксів у невластивих їм функціях).

Різнотипне поєднання слів, основ і коренів у складних словах; 
внутрішня контрастність; залучення звукопису, прийому паро- 
номазії; використання продуктивних словотворчих компонентів у 
невластивих для них моделях і, навпаки, непродуктивних афіксів 
в активних моделях словотвору -  ось ті чинники, які допомогли 
М. Лукашеві реалізувати експресивну функцію неологізмів, зробити 
їх свіжими, оригінально-неповторними.
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3.4. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

!М. Яу^аш вдається до фразеологічного насичення 
перекладу. <Він розподіляє лексику та фразеологію 

у  творі не за підказкою двомовного словника, 
а за велінням сприйнятої художньої ідеї.

(Віталій (Радчук

Специфіка національно-мовної картини світу може виявлятися на 
різних рівнях мови -  фонетичному, морфологічному, словотвірному, 
лексичному, фразеологічному, синтаксичному. Але саме фразеологія 
щонайтісніше пов’язана з національною самобутністю мови, особ
ливостями образного народного мислення. У семантичній структурі 
багатьох фразеологічних одиниць зафіксовано тисячолітні народні 
традиції, звичаї, обряди, міфологічні й релігійні уявлення, зміст яких 
розкриває культурно-історичні духовні цінності та пріоритети.

Оскільки, як наголошує Яків Рецкер, “у кожній мові фразеологія є 
найсвоєріднішою частиною словникового складу, і велика кількість 
ФО зберігає певний національний колорит” [Рецкер: 163], пере
клад фразеологізмів є однією з найскладніших перекладознавчих 
проблем. Теоретичні питання, пов’язані з перекладом ФО, глибоко 
розробляли у своїх працях Олександр Кунін, Яків Рецкер, Юрій 
Гольцекер, Наум Шадрін, Сідер Флорин, Сергій Влахов, Богдан 
Ажнюк та багато інших дослідників. В українському перекладо- 
знавстві ця проблема знайшла ґрунтовне висвітлення у монографії 
Роксолани Зорівчак “Фразеологічна одиниця як перекладознавча ка
тегорія”, основні положення якої, як і випрацюваний термінологіч
ний апарат, застосовуємо в цій роботі. Щодо творчості М. Лукаша, 
то фразеологію його перекладів аналізували у своїх дослідженнях 
Тетяна Цимбалюк та Ольга Лучук. Зокрема у дисертації “Різноча- 
совість перекладів одного твору як проблема перекладознавства” 
(на матеріалі українських перекладів Шекспірової драми “Троїл і 
Крессіда”) [Лучук 1996а] О. Лучук аналізує й порівнює два укра
їнські діахронні переклади Шекспірового твору, що їх здійснили 
Пантелеймон Куліш та Микола Лукаш. У першому параграфі тре
тього розділу дисертації, присвяченому лексико-фразеологічному
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рівню оригіналу та його відтворенню в перекладах, проаналізовано 
контекстуальне вживання англійських ФО та особливості їхнього 
перекладу, зроблено висновок, що “для М. Лукаша характерне 
відтворення ФО повними або частковими різнообразними фразео
логічними еквівалентами, що здебільшого забезпечують високий 
рівень адекватного відтворення оригіналу” [Лучук 1996а: 17]. Цій же 
проблемі присвячено розвідку “Фразові паремії і переклад”, вміщену 
у збірці перекладознавчих та літературознавчих нарисів О. Лучук 
“Діалогічна природа літератури” [Лучук 2004]. Фразеологічне ба
гатство перекладів М. Лукаша -  у центрі досліджень Т. Цимбалюк, 
автора монографії “Мова перекладу Миколи Лукаша: Фразеологія 
роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот» [Цимбалюк 
19966] та співукладача словника-довідника Фразеологія перекладів 
Миколи Лукаша [ФПМЛ] (докладніше див. підрозділ 2.5). їй на
лежать також статті, присвячені особливостям перекладу ФО “Дон 
Кіхота” Сервантеса і “Фауста” Й.-В. Ґете у перекладах М. Лукаша 
[Цимбалюк 1996 та 2001а], функціонуванню паремій у Лукашевих 
текстах (у співавторстві) [Скопненко 2006] та дисертаційна робота 
[Цимбалюк 1997]. Незважаючи на те, що фразеологія перекладів 
М. Лукаша -  проблема вже частково досліджена, за межами згаданих 
розвідок залишилося чимало питань, пов’язаних із відтворенням 
ФО у перекладах Майстра. Зокрема майже не висвітлено проблеми 
перекладу прислів’їв та приказок (особливо в питаннях їхньої варі
антності в перекладах М. Лукаша, звуко-інтонаційного оформлення, 
індивідуально-авторських трансформацій); традиційних народних 
порівнянь; роботи перекладача над добором необхідних ФО (на 
основі аналізу рукописів) та ін. До того ж згадані дослідження 
проводилися на матеріалі якогось одного твору, а для об’єктивного 
визначення специфіки перекладацького стилю Лукаша доречніше 
розглядати цю проблему на матеріалі хоча б кількох різномовних 
і різножанрових творів.

За робоче взято визначення фразеологізму, яке сформулювала 
Лариса Скрипник: “Фразеологічною одиницею звичайно називають 
лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених 
компонентів, граматично організованих за моделлю словосполу
чення чи речення, яка, маючи цілісне значення, відтворюється у 
мові за традицією, автоматично” [Скрипник 1973: 11]. Важливими
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вважаємо такі риси фразеологізму, як стійкість ФО -  певний “обсяг 
інваріантності” [Кунин: 43], -  ознака, що базується на сукупності 
обмежень у виборі змінних компонентів [Архангельский 1964:120], 
часткова рухомість ФО [Вакуров: 108], що створює можливість лек
сичних та семантичних трансформацій. Як синонім фразеологічної 
одиниці чи ФО, у дослідженні вживаються терміни фразеологізм, 
фразеологічний вислів. Для фразеологізмів, організованих за мо
деллю речення (тобто прислів’їв та приказок), вживається термін 
“паремійні вислови” або “паремії”. Зважаючи на те, що прислів’я та 
приказки мають свої особливості й істотно відрізняються від інших 
фразеологізмів [Зорівчак 1983:43; Permyakov: 33-37; Федоров: 225- 
227], у дослідженні проблема відтворення семантичних функцій ФО 
(власне фразеологізмів) та паремій розглядається окремо.

Головною передумовою об’єктивного перекладознавчого аналізу 
фразеологічних одиниць є зважання на особливості їхньої смислової 
структури у плані бінарного зіставлення. Поєднавши у своєму складі 
кілька лексем, кожна з яких має власну смислову структуру, ФО 
інтегрує в собі їхні окремі поняттєві та фонові семи, утворюючи та
ким способом образ. Отже, компоненти ФО не реалізують повністю 
своїх значень, а деактуалізуються, тобто, за визначенням В. Жукова, 
“втрачають семантичну співвідносність із відповідними словами 
вільного вжитку” [Жуков: 80]. Переосмислення значень компонентів 
ФО не призводить однак до абсолютної втрати семантичних пара
метрів кожної з лексем. Ті семи, що не стали компонентами образу, 
існують латентно і становлять основу мотивування фразеологізму. 
Вони впливають на експресивно-стилістичні характеристики ФО, 
збагачують її образність. Це особливо стосується етнокультурного 
компонента (його основними носіями у складі ФО є власні назви, 
реалії, екзотизми), які часто не утворюють образу, а відтак і фразео
логічного значення, але є тією основою, яка надає ФО національного 
колориту. Образ, що виникає на основі сполучення деактуалізованих 
компонентів фразеологізму, переходить у загальне фразеологічне 
значення, яке становить єдине семантичне ціле. Співвідношення між 
загальним значенням фразеологізму та значенням його компонентів 
не однакове в різних ФО. Залежно від того, наскільки очевидним є 
зв’язок між фразеологізмом і його прототипом, можна говорити про 
збереження чи затемнення образу. З уваги на це розрізняють ФО з
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живою і втраченою внутрішньою формою, і на це треба зважати при 
перекладі. Наявність чи втрата внутрішньої форми є вирішальним 
чинником, що впливає на вибір способу перекладу конкретної ФО: 
калькують переважно ті фразеологізми, у яких високий ступінь 
мотивування значення їхніми ж компонентами, тобто вислови з 
прозорою внутрішньою формою.

Перекладаючи ФО, треба зважати не лише на їхнє фразеологічне 
значення та смислові відтінки, особливості внутрішньої форми, а 
й на експресивно-емоційні та функціонально-стилістичні коно
тації, які їх супроводжують. Адже фразеологізми -  не лише засіб 
номінації, а й спосіб вираження експресивно-емоційної оцінки. 
Саме в цьому їхня художня й комунікативна функція у творі. Тому 
важливо, на думку Н. Любчук, відтворювати ФО як єдине ціле з 
урахуванням актуалізованих у тексті оригіналу конотативних на
шарувань [Любчук: 6].

Отже, щоб визначити ступінь адекватності перекладу, треба 
зважати на ступінь відтворення кожного аспекту ФО -  її предметно- 
логічного значення, образності, функціонально-стилістичних 
та експресивно-емоційних характеристик, а також структурно- 
граматичної будови. При перекладознавчому аналізі потрібно бра
ти до уваги ще й національне забарвлення і контекст художнього 
вжитку ФО, які у творах художньої літератури можуть зазнавати 
деяких змін, перетворень, набувати додаткових характеристик та 
нових відтінків значення.

Більшість фразеологічних засобів, які використав М. Лукаш 
у перекладах, з народних джерел і мають сильний емоційно- 
експресивний заряд. Творчо використовуючи мовні формули, 
М. Лукаш органічно вводить фразеологізми в мовну тканину 
твору, інтерпретуючи їх відповідно до теми, контекстуально пере
творюючи, надаючи їм нових емоційних відтінків. Поряд з іншими 
способами відтворення фразеологічних висловів оригіналу пере
кладач особливо майстерно застосовував українські фразеологічні 
еквіваленти. Уживання повних і часткових фразеологічних екві
валентів істотно переважає над іншими способами відтворення 
контекстуальних семантичних функцій фразеологізмів оригіналу; 
відповідна трансформація ФО застосовується всюди, де це можливо 
без спотворення суті висловлювання.
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Високий рівень адекватного від творення оригіналу можливий завдя
ки існуванню в українській мові повних еквівалентів, які збігаються 
з ФО оригіналу за предметно-логічним, образним, функціонально- 
стилістичним та експресивно-емоційним аспектами і структурно- 
граматичним оформленням. Існування таких міжмовних еквівалентів 
зумовлене схожим для багатьох народів -  носіїв різних мов -  образним 
мисленням, взаємодією і взаємозбагаченням їхніх культур. Чимало 
фразеологізмів мають спільні, передусім античні та фольклорні дже
рела. Ставши загальнонародним надбанням, вони передавалися з уст в 
уста, ніби перелітаючи на крилах від народу до народу, з епохи в епоху 
завдяки своїй надзвичайній влучності й виразності.

У складі інтернаціональної фразеології велика частка належить 
лексичним одиницям грецького, латинського, арамейського похо
дження, які беруть початок в античній історії, літературі, міфології, 
відтворюють біблійні образи. Саме з античними часами пов’язаний 
вислів гордіїв вузол, фразеологічне значення якого -  “дуже складна, 
заплутана справа; складне сплетіння обставин” [ФСУМ 1: 161]. Із 
таким же значенням цей вислів увійшов до багатьох мов, зокрема 
і до іспанської. Іспанський фразеологізм nudo gordiano означає 
“dificultad insoluble” [DLE 2: 1917] і збігається з українською ФО 
за всіма ознаками порівнюваності, тобто ця пара перебуває у від
ношеннях повних фразеологічних еквівалентів. Єдина розбіжність 
у структурно-граматичному плані, зумовлена нормативним для іс
панської мови вживанням прикметника після іменника, який він озна
чує, не перешкоджає цим висловам забезпечувати повну адекватність 
відтворення: “...se vuelve en el nudo gordiano...” [Cervantes: 5 19 ]-“...mo 
вже правдивий гордіїв вузол...” [Сервантес 1995: 425].

У стосунках повних фразеологічних еквівалентів перебувають 
і фразеологізми to throw the glove (used “as taken of a pledge or of 
a challenge to battle” [OED 4: 233]) і кинути рукавичку (“вступати 
в боротьбу з ким-, чим-небудь, викликати когось на поєдинок” 
[ФСУМ 1: 370]), що пов’язані з ритуалами, які колись можна було 
спостерігати на рицарських турнірах. Збігаючись з англійським 
висловом за структурою, семантикою, стилістичними та експресив
ними конотаціями, ФО перекладу забезпечує адекватне відтворення 
Шекспірових рядків: “For І  will throw ту glove to Death himself, /  
That there \s no maculation in thy heart” [Shakespeare: 93] -  “Я б  кинув
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рукавичку самій смерті / За твого серця щиру чистоту” [Шекспір 
1986:401]. Невеликі відмінності у структурно-граматичному плані, 
що не порушують адекватності відтворення, ставлять цю фразео
логічну пару на межі між повними фразеологічними еквівалентами 
з незначними граматичними розбіжностями та частковими різно- 
структурними фразеологічними еквівалентами.

Це ж можна сказати і про інші фразеологічні пари, між якими є 
незначні граматичні дивергентні риси (як-от: інверсія в перекладі, 
вживання присвійних займенників в оригіналі, розбіжності в ча
сових формах тощо): “Now, Hector, I have fed  mine eves on thee...” 
[Shakespeare: 105] -  “Пасу я, Гекторе, тобою очі..У [Шекспір 
1986: 411]; “I shall cut out your tongue” [Shakespeare: 38] -  “Я тобі 
зараз язика вріжу” [Шекспір 1986: 358]; “...y los cabellos de la 
cabeza se le erizaron a don Quijote” [Cervantes: 120] -  “...a Дон Kixo- 
тові волосся стало дуба” [Сервантес 1995: 104]; “...toda esta rasa 
сото lapalma de la mano” [Cervantes: 118] -  “...вся щелепа шута, 
гладенька, мов долоня” [Сервантес 1995: 103]; “que esta es buena 
guerra, y  es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre 
la faz de la tierra ” [Cervantes: 50] -  “A війна така справедлива, бо 
змітати з лиця землі лихе насіння -  то річ спасенна і Богові мила” 
[Сервантес 1995: 51 ] -  ФО оригіналу конкретизована та увиразнена 
вклинюванням іменника simiente (насіння) у поєднанні з вказівним 
займенником tan та прикметником mala, які інтенсифікують образ, 
адекватно відтворена у перекладі за допомогою постпозитивно по
ширеного українського еквівалента; “...os quiero hablar aparte dos 
palabras” [Cervantes: 644] -  “я хотів би... сказати тобі дві слова в 
чотири ока” [Сервантес 1995: 522]. В останньому прикладі M. Jly- 
каш модифікує фразеологізм у двох словах зі значенням “дуже 
стисло” [ФСУМ 2: 828], наближаючи його до форми оригіналу. До 
того ж перекладач експресивно увиразнює ФО на граматичному 
рівні за допомогою діалектної форми вживання числівника два, 
надаючи вислову розмовно-просторічних конотацій. У цьому ж 
реченні перекладач замінює лексему нефразеологічного рівня aparte 
семантично рівнозначним фразеологізмом в чотири ока (“удвох, 
без сторонніх людей, віч-на-віч” [ФСУМ 2: 582]). Таке вживання 
поряд двох фразеологізмів, увиразнених до того ж грою числівників 
два -  чотири, створює значний стилістичний ефект.
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У вірші Р. Бернса “Meg О’ the Mill” (“Ой Меггі дурненька”) вжито 
фразеологізм to break the heart: “And broken the heart o ’ the barley 
Miller” [Bums: 350]. У перекладі фразеологізм оригіналу передано 
фразеологічним еквівалентом, що стоїть на межі між повним та част
ковим різноструктурним еквівалентом: “7м бідному мельнику серце 
розбила” [Б-А: 173]. Ця фразеологічна пара має той самий зміст 
(розбити серце -  ‘'завдавати кому-небудь болю, страждань і т.ін.” 
[ФСУМ 2: 743]; to break someone’s heart - “to make someone extremely 
sad” [LDCE 1: 116]; “to kill, cmsh, or overwhelm with sorrow” [OED 
2: 1071]), а також однакові функціонально-стилістичні й емоційно- 
експресивні властивості. Незначні граматичні розбіжності (інверсія 
у перекладі) не знижують ступеня адекватності перекладу, тим паче 
що інверсія більше властива українській мові, ніж англійській.

В іншому випадку, відтворюючи семантичні функції схожого 
фразеологізму, перекладач вживає ФО відчутно сильнішого заряду 
емоційно-експресивної конотації доїхати кінця комусь: “77/ cross 
him, and rack him, /  until I  heart-break him” [Bums: 375] -  “Та вже 
ж свому діду / Кінця я  доїду” [Б-А: 161]. Образність українського 
фразеологізму посилена семою просторічності, а на синтаксичному 
рівні -  інверсією. Доїхати кінця комусь -  це не просто завдати ко
мусь страждань, змусити сумувати як to heart-break smb, а “завдавати 
крайніх неприємностей, ставити в безвихідне становище” і навіть 
“покінчити з ким-небудь, знищити когось” [ФСУМ 1: 258]. Вибір 
фразеологізму з таким семантичним наповненням зумовлений, 
очевидно, намаганням адекватно відтворити не сам фразеологізм 
оригіналу, а той контекст, у якому він реалізується. Отже, у цьому 
випадку маємо в перекладі частковий різнообразний фразеологічний 
еквівалент, що відрізняється від ФО оригіналу функціонально- 
стилістичною і емоційно-експресивною домінантою. При низькому 
коефіцієнті збігу в цій парі фразеологізмів ФО перекладу забезпечує 
контекстуальну адекватність перекладу.

Достатнього ступеня адекватності відтворення досягає пере
кладач за допомогою часткових еквівалентів, побудованих на 
різних денотативних образах, але з однаковим предметно-логічним 
значенням і рівнозначними емоційно-експресивними характеристи
ками та функціонально-стилістичними конотаціями. Різнообразні 
фразеологічні еквіваленти, незважаючи на різну метафоричну осно
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ву, спроможні забезпечити адекватність перекладу завдяки тому, 
що вони здебільшого є стертими або напівстертими метафорами, 
яких носії мови не сприймають або радше сприймають підсвідомо 
[Влахов-Флорин: 236].

Приміром, у драмі “Tpoiïi і Крессіда” В. Шекспір уживає надзвичай
но яскравий фразеологізм із соматичним компонентом: “In love, і ’faith, 
to the very tip of the nose” [Shakespeare: 61 ]. У перекладі маємо адекватне 
відтворення за допомогою часткового різнообразного фразеологічного 
еквівалента зі зміненим соматизмом: “Та він сам закоханий, направду! 
Аж по самі вухаГ [Шекспір 1986:377]. Однак ФО оригіналу яскравіша 
завдяки свіжості Шекспірового образу, який не набув усталеності й 
фіксації в основних лексикографічних джерелах.

Повну адекватність відтворення при зміні соматичного компо
нента спостерігаємо і в такому прикладі: “...y tomô el сатіпо en las 
manos” [Cervantes: 240] -  “...ma й узяв ... ноги на плечГ [Серван- 
тес 1995: 200]. ФО перекладу не просто відтворює образ утечі, а й 
зберігає експресивно-емоційні та розмовно-просторічні конотації 
оригіналу. Цей же фразеологізм перекладач використовує для від
творення семантичних функцій ще однієї іспанської ФО: “...que, 
segun él puso los pies en polvorosa y  cogiô las de Villadiego, no lleva 
pergenio de volverpor éljamâs” [Cervantes: 138] -  “Він же, бачите, 
взяв ноги на плечі та й накивав п 9ятами, то навряд чи по нього 
вже вернеться” [Сервантес 1995:119]. Фразеологічна параponer los 
pies en polvorosa і взяти ноги на плечі побудована на денотативних 
образах з однаковим соматичним компонентом (los pies -  ноги) і 
збігається за предметно-логічною (“huir, escapar” [DLE 3: 2138]; 
“тікати, бігти, іти геть” [ФСУМ 1: 52]) та художньою характерис
тиками. Отже, маємо випадок, коли українська ФО є частковим 
різнообразним еквівалентом до двох синонімічних фразеологізмів 
оригіналу й забезпечує повну адекватність відтворення.

До цього ж синонімічного ряду з образом втечі належить ще 
одна іспанська ФО coger las de Villadiego зі значенням “ausentarse 
impensadamente, por lo comun huyendo de un riesgo o compromiso” 
[DLE 3:2833]. Українська ФО з соматичним компонентом накивати 
п \ятами, якою скористався перекладач, не тільки зберігає образ 
втечі, розмовно-просторічну конотацію, а й найтонші відтінки в 
семантичній структурі -  втеча як вихід з небезпечного, скрутного
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становища. Єдина втрата при перекладі, яка неминуча в цьому ви
падку, -  незбереження етномовного компонента оригіналу, вираже
ного власною назвою. Хоча, як стверджує Катерина Лахтіонова, “у 
складі ФО власна назва не функціонує у своєму первинному, номі
нативному статусі, а постає в метафоризованому, переосмисленому 
вигляді” [Лахтионова: 2], вона зберігає фонову інформацію. Адже 
“залишається, -  зазначає Богдан Ажнюк, -  формальна оболонка 
імені, що стає однією з найхарактерніших національних рис плану 
виразу ФО” [Ажнюк: ЗО]. У цьому випадку ступінь адекватності 
перекладу трохи знижений внаслідок втрати національних особ
ливостей внутрішньої форми ФО оригіналу, але достатній для від
творення семантики першотвору.

Щодо підходу М. Лукаша до перекладу фразеологізмів багато 
цікавої інформації дають і рукописи перекладача. Аналізуючи ру
копис перекладу “Дон Кіхота”, ми бачимо, наскільки вдумливо пра
цював М. Лукаш над добором кожного слова, як глибоко відчував 
найтонші нюанси значення, завдяки чому його переклади оживали, 
грали всіма барвами слова. Це стосується й добору фразеологізмів. 
Перекладаючи речення “No se оіа en todo el lugar sino ladridos de 
perros, que ... turbaban e lcorazôn de Sancho” [Cervantes: 457], M. Лу
каш використав частковий різнообразний фразеологічний еквіва
лент серце мліє для відтворення іспанської ФО turbar en corazôn: 
“Довкола чути було лише собачий гавкіт, що від нього ... Санчові 
серце мліло”. Іспанський вислів, що є модифікацією фразеологізму 
turbar el апіто зі значенням “стривожити, схвилювати, викликати 
сум’яття” [ИРФС: 43], близький за семантикою до української ФО 
(ісерце мліє -  “хто-небудь дуже переживає, страждає” [ФСУМ 2: 
794]). Спільний у них і денотат (corazon -  серце). Зважаючи ще й 
на однакові експресивно-емоційні конотації, можна твердити про 
можливу адекватність відтворення. Та, мабуть, глибинне відчуття 
слова й музики тексту підказало перекладачеві інший варіант, 
значно виразніший, який і залишився в остаточній редакції пере
кладу: “... Санчові ковалики в грудях кували” [Сервантес 1995: 
377]. Цей фразеологізм (який, до речі, не зафіксований ні в СУМ, 
ні в основних фразеологічних словниках української мови [ГРНП; 
СУІ; СФС; СФУМ; УРіРУФС; УРіРУФТС; ФСУМ]) не тільки збе
рігає конотації оригіналу, а й вражає своєю свіжістю, образністю,
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багатством звукопису (ковалики ... кували). Він чудово вписується 
в контекст, подовжуючи ряд слухових образів: “Довкола чути було 
лише собачий гавкіт, що від нього Дон Кїхотові аж у ву хах лящало, 
а Санчові ковалики в грудях кували. Десь-колись попирхували осли 
по дворах, порохкували свині або коти нявчали -  всі ті різнорідні 
звуки виразно вчувалися серед нічноїтишГ [Сервантес 1995: 377].

Серед фразеологізмів виділяється велика група одиниць, у се
мантичній структурі яких етномовний компонент окреслюється 
чіткіше й виразніше. Сюди належать фразеологізми зі специфічно 
забарвленим компонентом (реалія, власна назва) та ФО, побудовані 
на образах, що тісно пов’язані з народною символікою, традиціями, 
побутовими, історичними особливостями народу. Оскільки для фра
зеологізмів характерне переосмислення, деактуалізація компонентів, 
які різною мірою втрачають своє предметне значення і формують 
нове, цілісне значення ФО, реалія чи власна назва теж підлягають 
цій закономірності. При повній чи частковій втраті семантики в 
них помітно зменшується яскравість національного забарвлення, 
однак колорит повністю не стирається, і реалія чи власна назва не 
перетворюється на звичайну лексичну одиницю.

Серед реалій -  компонентів ФО часто трапляються назви гро
шових одиниць. Внаслідок переосмислення вони втратили точне 
вартісне значення і позначають якусь загальну суму грошей, зде
більшого мізерну. Хоч назви грошових одиниць у складі ФО не є 
власне реаліями -  “засоби оплати, що втратили значення і вийшли 
з обігу, можуть бути, звичайно, реаліями лише в діахронному плані, 
тільки історичними реаліями” [Влахов-Флорин: 183], -  усе ж вони 
є носіями семи чужинності.

Відтворюючи семантичні функції ФО такого типу, М. Лукаш 
віднаходить у фразеологічних фондах української мови еквівалентні 
одиниці, інколи з українськими реаліями-відповідниками.

Наприклад, іспанська реалія ardite входить до складу фразеоло
гізму по valer un ardite, який Сервантес вжив у двох його варіантах: 
"...по Іо estimaran en dos ardites” [Cervantes: 110] і “...no valian un 
ardite” [Cervantes: 422]. Семантика лексеми ardite -  “antigua moneda 
castellana de росо valor” [DLE 1:267] -  зумовлює значення цих фра
зеологізмів -  як щось, що нічого не варте: “frs. fam. de que se usa 
para denotar el росо valor que se da a una cosa o el росо aprecio que de
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ella se hace” [DLE 1: 267]. В українській мові зі схожою семанти
кою існує велика група фразеологізмів: не вартий виїденого яйця 
(печеної цибулі, торби січки, дірки з бублика, фунта клоччя і т. ін.) 
[ФСУМ]. Є серед них і фразеологізми з опорним компонентом -  
українською реалією, що позначає назви грошових одиниць. Такі 
ФО дуже близькі до наведених вище іспанських фразеологізмів не 
лише за семантикою, експресивно-емоційними та функціонально- 
стилістичними конотаціями, а й у структурно-граматичному плані: 
не вартий і [ламаного] гроша (карбованця, [щербатої] копійки, 
шага, шеляга, п ятака) [ФСУМ]. Обидві групи фразеологізмів спро
можні забезпечити певною мірою адекватне відтворення іспанського 
виразу, зберегти його комунікативний та художній зміст. Однак 
перша група українських фразеологічних відповідників міститиме 
більший заряд просторічної конотації, інша ж -  при однакових 
експресивно-емоційних та функціонально-стилістичних характе
ристиках міститиме різну з оригіналом національно-культурну, 
локальну інформацію через зміну реалій. Це ми й спостерігаємо у 
перекладах: "...по lo estimaran en dos ardites” [Cervantes: 110] -  “ .не 
варт був печеної цибулГ [Сервантес 1995: 96]; “...las locuras del 
senor, sin las necedades del criado... no valian un ardite” [Cervantes: 
422] -  “...панове божевілля без джуриної глупоти не варте було 
б і щербатого шеляга” [Сервантес 1995: 348]. У другому прикла
ді сема маловартності акцентована в перекладі ще й означенням 
щербатий, що надає перекладу сильніших емоційних відтінків, 
більшої інтенсивності ознаки, адже шеляг -  не просто монета ма
лої вартості, а “найдрібніша старовинна польська монета” [СУМ 
11: 438]. Адекватнішим у цьому випадку був би фразеологізм не 
вартий і гроша.

Уподібнення реалій маємо й у такому прикладі: “...quiero decir, 
que sin blanca entré en este gobierno, y  sin ella s al go...” [Cervantes: 
722] -  “...хочу сказати, без шеляга заступив на уряд, без шага 
звідси їду...” [Сервантес 1995: 581]. Цікаво, що в оригіналі вжито 
не увесь фразеологізм estar uno sin blanca, а тільки його частину 
sin blanca, що концентрує у собі значення всього фразеологізму -  
“estar sin un centino, no tener dinero” [DLE 1:421]. Перекладач подає 
частковий різнообразний фразеологічний еквівалент, до складу 
якого теж входить реалія -  назва грошової одиниці, без шеляга за
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душею, тобто “зовсім без грошей” [ФСУМ 2: 967], причому також 
в усіченій формі. За аналогією до нього утворено і фразеологізм 
без шага (варіантом його в українській мові є ФО ні шага зі зна
ченням “абсолютно, зовсім нічого” [ФСУМ 2: 961]) із тотожною 
семантикою та структурно-граматичною будовою. Уживання двох 
синонімічних фразеологізмів у перекладі замість одного в оригіналі 
надає текстові виразності, більшої експресивності.

У перекладах М. Лукаша зафіксовано й випадки, коли україн
ський аналог іншомовної ФО зберігає реалію першотвору. Відтво
рюючи семантику іспанського фразеологізму un real sobre otro, двічі 
вжитого у близькому контексті, М. Лукаш застосував частковий 
різнообразний еквівалент до останнього шеляга в його норматив
ному та модифікованому (із заміною компонента-реалії) варіантах: 
“...queyo se los pagaré un real sobre otro” [Cervantes: 32] - “.../ дома 
я заплачу йому геть-чисто все, до останнього шеляга” [Сервантес 
1995: 37]; .queyo juroрог todas las ordenes que de caballerias hay
en el mundo de pagaros, сото tengo dicho, un real sobre otro, y aun 
sahumados” [Cervantes: 32] -  “Присягаю на всі рицарські закони, які 
тільки є на світі, що сплачу тобі до останнього реала, з дорогою 
душею Г  [Сервантес 1995: 37].

Рідше перекладач застосовує нейтральніші засоби перекладу, 
замінюючи ФО з компонентом-реалією на позначення грошової 
одиниці монолексемою з ширшим узагальненням змісту: “...по 
pagaria un solo cornado” [Cervantes: 108] -  “ .../ нічогісінько не за
платить” [Сервантес 1995: 95].

Микола Лукаш використовує часткові різнообразні еквівален
ти і при відтворенні семантики національно самобутніх висловів, 
своєрідних мовних реалій, пов’язаних з народною символікою, 
способом мислення народу, способом його висловлювання. Серед 
таких є фразеологізовані порівняння, побудовані на образі, що є 
асоціативною лакуною для українців.

Таким порівнянням є, наприклад, іспанське зоонімне художнє 
порівняння сото ungerifalte із значенням “якнайкраще”, “блискуче”, 
“чудово” (“muy bien, de manera superior” [DLE 2: 1328]). Він засно
ваний на образі кречета (gerifalte) -  великого хижого птаха родини 
соколиних із чорно-сизим оперенням [СУМ 4: 337]. Поширений 
здебільшого на півночі Європи та Азії, в Північній Америці, кречет
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є референтною й асоціативною лакуною для українців. Тому пере
кладач цілком виправдано уживає порівняння, побудоване на іншому 
образі: gobiernacomoungerifalte” [Cervantes: 703]- “...урядуєвін,
як той орел сизокрилий" [Сервантес 1995: 566]. В українському 
мовленні образ орла має широку асоціативну семантику й часто 
вживається в порівняннях як символ сильної, мужньої людини. По
рівняння з орлом в асоціативному плані рівнозначне іспанському 
порівнянню з кречетом. Тому вислови сото un gerifalte і як орел 
сизокрилий є частковими різнообразними еквівалентами, які забез
печують повну адекватність відтворення. До речі, Н. Любимов, пе
рекладач “Дон Кіхота” російською, також використав образ орла як 
асоціативного відповідника кречета: “До меня дошли сведения, что 
это сущий орел, а не губернатор" [Сервантес 1989: ч. 2: 380]. До 
цього ж образу вдається і Анатоль Перепадя, перекладаючи схожий 
вислів в іншому місці твору: “...у gobiernan сото unos gerifaltes. .” 
[Cervantes: 605] -  “зате верховодять вони, не кажи ти орли" 
[Сервантес 1995:491]. У перекладі М. Лукаша образ орла супрово
джується означенням сизокрилий, яке в українському художньому 
мовленні, особливо в народній творчості, вживається як постійний 
епітет до голуба чи орла. Як, наприклад, у Степана Руданського: 
“Ой чому ти не літаєш, орле сизокрилий!" [Руданський 1: 53] чи 
у Тараса Шевченка: “А думка край світа на хмарі гуля. Орлом си
зокрилим літає, ширяє" [Шевченко 1989 1: 46]; “Отакий-то наш 
отаман, Орел сизокрилий!” [Шевченко 1989 1: 81]. Отже, пере
кладач не просто змінює образну основу оригіналу, а робить це в 
яскраво виражених українських народнопісенних традиціях.

Перекладач вдається до традиційного народного порівняння і при 
відтворенні семантичних функцій фразеологізму, побудованого на 
метафорі: “...de quien estaba enamorado hasta los higados” [Cervantes: 
186] -  “...що в неї пан закохався, як чорт у  суху вербу" [Сервантес 
1995: 157]. Обидва вислови дуже близькі за семантикою і вказують 
на глибину й силу почуття (hasta los higados -  “expresiôn [de] que 
se usa para denotar la intencion y vehemencia de un afecto” [DLE 2: 
143]; закохатись, як чорту суху вербу -  “дуже сильно” [ФСУМ 2: 
955]). Схожі вони і в функціонально-стилістичному плані завдяки 
розмовно-просторічним конотаціям. Однак фразеологізм пере
кладу відрізняється від вислову оригіналу не лише денотативною
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образністю і структурно-граматичним оформленням, а й значно 
сильнішим емоційним ефектом та більшою силою експресії завдяки 
конотаціям глузливості, іронічності. Тому ця пара фразеологізмів 
перебуває у відношеннях різнообразних та різноексгіресивних 
часткових фразеологічних еквівалентів, які забезпечують часткову 
адекватність відтворення.

Повної адекватності відтворення іспанських фразеологізо- 
ваних порівнянь досягає перекладач за допомогою часткових 
різнообразних еквівалентів у таких прикладах: “...y verâsme quedar 
mas sano que una тащапа” [Cervantes: 64] -  я буду знову здо
ровий, як дзвін” [Сервантес 1995: 60]; “ ...porque es ті sehora сота 
una borrega mansa: es mas blanda que una manteca” [Cervantes: 
478] -  “Моя пані така м 9якенька, що хоть її у  вухо бгай, хоть до 
рани прикладай” [Сервантес 1995: 393] -  у перекладі, як і в оригі
налі, образ м’якості, поступливості виражено ампліфікацією двох 
синонімічних компаративних ФО.

До синонімії звертається перекладач і в наступному прикладі, 
однак цього разу прийом ампліфікації надає перекладові більшої 
експресивності внаслідок інтенсивнішого вираження ознаки: "...que 
la venga a poner mâs blanda que un guantef aunque le halle màs dura 
que un alcornoque...” [Cervantes: 178] -  так розкажу, що хоч би
вона була, як дуб, непохилиста, зразу шовкова стане, хоч у  вухо 
бгай” [Сервантес 1995: 150].

Уживання повних і часткових фразеологічних еквівалентів для 
відтворення переважної більшості іншомовних ФО є істотною озна
кою перекладацького стилю М. Лукаша, як і ще одним свідченням 
того, наскільки глибоко і досконало володіє перекладач багатством 
рідної мови, зокрема її фразеологічною скарбницею.

Рідше звертається М. Лукаш до методу фразеологічного кальку
вання, не знижуючи, утім, експресивності оригіналу. Серед кальок 
здебільшого зустрічаються фразеологічні образні кальки, які вміло 
відтворюють конотативний зміст образу. Однак трапляються й ви
падки покомпонентного калькування, як, наприклад, при відтво
ренні фразеологізованого порівняння mas derecho que un huso, що 
означає “прямий, як стріла, як спиця; дуже стрункий” [ИРФС: 333]:

sino mâs derecha que un huso de Guadarrama” [Cervantes: 35] -  
“...a струнка, як веретенце в горах Гвадаррами” [Сервантес 1995:
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39]. Сервантес доповнює це порівняння топонімом Guadarrama, 
збереження якого в перекладі сприяє передачі національного коло
риту першотвору.

Часом для повнішого відтворення денотативних чи конотатив
них сем ФО оригіналу перекладач вдається до декомпресії: Desa
mariera -  replied don Quijote -  vivirâs sobre la haz de la tierra...” 
[Cervantes: 134] -  “-Добре ecu вчиниш, -  похвалив його Дон Кіхот, -  і 
житимеш у  благоденстві на лиці землі..” [Сервантес 1995: 116]. 
Перекладач вдався до покомпонентного калькування першого зміс
тового пласту іспанської ФО. Передумовою для такого калькування 
повинно бути достатнє мотивування значення ФО значеннями її 
компонентів. У цьому ж випадку фразеологізм оригіналу містить 
формально невиражену інформацію, оскільки в ньому йдеться не 
просто про життя на землі, а про життя тихе, спокійне, мирне: “Vivir 
sobre la haz de la tierra -  frase proverbial que, segun Correas, se decîa del 
manso y parifico y del cobarde” [Cervantes: 853]. Для експлікації цієї 
інформації перекладач змушений розширити текст перекладу -  вжити 
лексему благоденство, якої нема в оригіналі і яка містить необхідні 
конотації й означає “спокійне, безтурботне життя” [СУМ 1: 192]. 
Зауважмо, що декомпресія в перекладі не знижує його образності, 
експресивності зокрема завдяки урочисто забарвленим лексемам- 
старослов’янізмам ecu, благоденство. Збереженню експресії сприяє 
й повна еквівалентність відтворення фразеологічного компонента, що 
входить до складу іспанської ФО: haz de la tierra -  лице землі.

Велику майстерність виявив М. Лукаш і при створенні кальок 
на рівні конотативного значення образу, як ось у такому випадку: 
“Y en diciendo es to, y  encomendândose de todo corazôn a su senora 
Dulcinea...” [Cervantes: 53] -  “Сеє сказавши, припоручив душу свою 
володарці Дульсінеї...” [Сервантес 1995: 51]. Автор досяг експре
сивності вислову завдяки контамінації двох фразеологізмів -  de todo 
corazôn (всім серцем, чистосердечно [ИРФС: 178]) і encomendärse 
a Dios (покластися на Бога (відважуючись на небезпечний крок) 
[ИРФС: 238]). Модифікація останнього (заміна Бога Дульсінеєю) 
створює гумористичний ефект унаслідок контрасту між урочистою 
тональністю ФО та зниженим забарвленням об’єкта дії. Образна 
калька перекладу експресивно увиразнена інверсією (душу свою) 
та зберігає контрастність оригіналу. Доречна в перекладі застаріла



Перекладацький метод Миколи Лукама 199

лексема припоручити, яка в цьому контексті містить конотації 
урочистості. Завдяки рівновартісному смислово-експресивному за
рядові та функціонально-стилістичному плану ця калька забезпечує 
адекватне відтворення оригіналу.

Влучну і яскраву кальку на рівні конотативного значення образу 
створив М. Лукаш у такому випадку: “jOtros gatos те han de echar 
a las barbas, que no este desventuradoy asqueroso!” [Cervantes: 673] -  
“І од пазуристіших котів одгризуся, одкусаюсь, не те, що од цього 
недотепи й недолугиГ [Сервантес 1995: 543]. Створюючи образ 
малоймовірної небезпеки, Сервантес ужив фразеологізм “echar а 
ипо el gato a las barbas ” зі значенням “sacudir de si el peligro y echarlo 
a otro” [Cervantes: 879]. Автор інтенсифікував цей образ формою 
множини іменника gato та інверсією. При створенні образної фра
зеологічної кальки перекладачеві вдалося відшукати вдалі лексичні 
засоби, увиразнені ще й на синтаксичному та словотворчому рівнях, 
які зберігають образну експресію вислову оригіналу. Зберігши 
денотат оригіналу {gatos -  коти), М. Лукаш вжив дуже доречне, з 
лексичного погляду, означення пазуристіші, яке має пейоративні 
конотації. До того ж воно на граматичному рівні передає сему 
інтенсивності, створену в оригіналі формою множини. Значного 
експресивного потенціалу надають перекладові й численні повтори 
(ампліфікація синонімів одгризуся, одкусаюсь, посилена повтором 
префікса од-, омонімічного з прийменником; синонімічний по
втор -  недотепи й недолуги, увиразнений повтором префікса недо-). 
Завдяки вдалому добору лексичних, синтаксичних, словотворчих 
стилістичних засобів ця калька влучно відтворює семантику та 
стилістично-експресивні конотації ФО оригіналу.

При відтворенні семантики ФО оригіналу М. Лукаш дуже рідко 
вдається до дескриптивних перифраз, вільних словосполук чи мо- 
нолексем. І це не випадково. Адже дескриптивний переклад часто 
пов’язаний із втратою образності. “У більшості випадків, -  зазна
чає Р. Зорівчак, -  він розводнює текст, ампліфікує його, позбавляє 
вислови образної й емоційної наснаги, є найменш ефективним у 
плані передачі образної афористичності, своєрідної оригінальності, 
емоційної експресії, стилістичного забарвлення” [Зорівчак 1983: 
157]. І дуже важливо, щоб перекладач, навіть удаючись до нефра- 
зеологічного способу відтворення, прагнув відтворити емоційну
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виразність, стилістичне забарвлення висловів оригіналу. Саме 
про такий підхід М. Лукаша свідчить переклад поезії Р. Бернса 
“John Anderson”. У цьому вірші вжито фразеологізм hand in hand 
(“in union; conjointly; unitedly” [WNIDEL : 1133]), який допомагає 
створити образ міцної чоловічої дружби: “And hand in hand w ell 
go” [Bums: 335]. В українській мові існує повний фразеологічний 
еквівалент рука в руку (“поруч, один біля одного, поряд” [ФСУМ 2: 
764]). Але перекладач не уживає його, а передає семантику фразео
логізму оригіналу монолексемою нефразеологічного рівня: “Тепер 
якось поплетемось, / Обнявшися, у н и з . . [Б-А: 166]. Експресивно- 
емоційного забарвлення надає перекладові заміна постфікса -сь у 
дієприслівнику обнявшись на -ся та нейтрального дієслова to go на 
стилістично забарвлене поплетемось.

У межах перекладознавчих проблем фразеології вирізняється ще 
одна -  відтворення семантичних функцій прислів’їв та приказок 
при перекладі художніх творів. Творча спадщина М. Лукаша -  вдяч
ний матеріал для дослідження, особливо його переклад “Дон Кіхота” 
Сервантеса, в оригіналі якого, за підрахунками Н. Мальцевої, вжито 
близько 300 прислів’їв і приказок [Мальцева: 93].

Труднощі при перекладі створює насамперед те, що прислів’я 
і приказки тісно пов’язані з національною специфікою та само
бутністю, яка виявляється, на думку Б. Таїрбекова, не тільки в де
талях побуту, реаліях, а в особливому для кожного народу погляді 
на дійсність, в особливому історично зумовленому сприйнятті 
світу, у характері поетичних узагальнень [Таирбеков: 121]. Перед 
перекладачем стоїть завдання максимально зберегти національну 
самобутність, афористичність і лаконізм оригіналу й водночас 
зробити переклад близьким та зрозумілим своєму читачеві. Цін
ною у цьому плані і для перекладачів, і для критиків перекладу є 
фундаментальна пареміографічна праця Івана Франка “Галицько- 
руські народні приповідки” [ГРНП] -  ґрунтовний звід української 
народної афористики (понад 30 тис. зразків), науково опрацьова
ний, систематично упорядкований та докладно прокоментований. 
Важливим аспектом Франкового корпусу є компаративний аналіз 
українського приказково-прислівного матеріалу з пареміями інших 
народів -  зокрема німецького, французького, польського, чеського, 
словацького, російського, білоруського. За допомогою порівняль
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ного компонента дослідникові вдалося акцентувати на національній 
специфіці українського народного мудрослів’я, виокремити пласт 
текстів, що мають інтернаціональний характер.

При перекладі цих останніх найкраще уживати повні еквіваленти, 
однак їх кількість дуже обмежена. Здебільшого повний еквівалент у 
мові перекладу має те прислів’я оригіналу, яке походить з іншої мови, 
а пізніше було засвоєне і мовою оригіналу, і мовою перекладу. Джере
лами інтернаціональної пареміології стали, передусім, давньогрецькі 
та латинські твори -  біблійні сентенції, вислови античних філософів, 
істориків, філологів, ораторів, політиків. До висловів, що мають екві
валенти в різних мовах, належить, наприклад, іспанське прислів’я “по 
es todo oro lo que reluce” [Cervantes: 689], яке стверджує, що не варто 
вірити зовнішньому вигляду, бо не все те, що видається гарним, є таким 
насправді (“refrân que aconseja no fiarse de apariencias, porque no todo lo 
que parece bueno lo es en realidad” [DLE 2: 1970]). Це прислів’я має па
ралелі в латинській мові (“non aurum est quodcunque nitet” [ЛПП: 226]), 
звідки було засвоєне іншими мовами, зокрема українською. Тому пере
кладач доречно подає повний еквівалент прислів’я оригіналу: “Не все 
те золото, що блищить” [Сервантес 1995: 556].

Однак серед українських й іспанських пар майже немає таких 
абсолютно тотожних прислів’їв. Переважно спостерігаються грама
тичні чи лексичні розбіжності, зумовлені своєрідністю кожної з мов. 
Такі пари прислів’їв стоять на межі між повними й частковими різно- 
структурними чи різнообразними еквівалентами. Якщо граматичні 
чи лексичні розбіжності між прислів’ями мови-джерела й цільової 
мови незначні, то така пара може забезпечити високий ступінь 
адекватності. При суттєвих структурно-граматичних відмінностях 
чи при побудові прислів’їв на різних денотативних образах мова 
йде про часткові різноструктурні чи різнообразні еквіваленти.

У багатьох мовах існують прислів’я, які містять порівняння двох 
бажаних речей, із яких одна важливіша, але майже недоступна. 
Стверджуючи, що краще мати хоч щось у цей момент, аніж безна
дійно гнатися за чимось великим, Сервантес використовує прислів’я 
“mas valepâjaro en тапо que buitre volando” [Cervantes: 237; 474] з 
образами пташки і яструба. У перекладі вжито повний еквівалент із 
трохи зміненими образами: “краще синиця в жмені, ніж журавель 
ун ебГ  [Сервантес 1995: 197; 389].
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Високий ступінь адекватності відтворення іспанського прислів’я 
“el que vee la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyà” [Cervantes: 
658] забезпечує повний еквівалент “хто бачить запороху в чужому 
оці, нехай згада про бервено в своєму” [Сервантес 1995: 533]. Ця пара 
прислів’їв-бібліїзмів має однаковий комунікативний зміст: el que vee la 
mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo -  “refrân que explica con cuânta 
facilidad reparamos en los defectos ajenos y no en los propios, aunque sean 
mayores” [DAPR: 223]; “чуже видиш стебло, a ни видиш своє бревено” -  
“чоловік звичайно бачить чужі хиби, хоч малі, а своїх, навіть більших, 
не бачить” [ГРНП 3: 327]. Однаковий у них і експресивно-емоційний 
компонент змісту. Що ж до функціонально-стилістичної характерис
тики прислів’їв, то в перекладі спостерігається інтенсивніший відтінок 
розмовно-просторічної конотації внаслідок використання діалектизму 
бервено і розмовного запороха. У цьому випадку маємо приклад сві
домого добору перекладачем лексем розмовного регістру, адже най
частіше в українських варіантах цього прислів’я замість компонента 
запороха зафіксовано образи порошини, стебла, сучка [ПП 2:237; ПП 
3:105], заскалки [Біблія: 80]. Про роботу перекладача над добором слів 
свідчить і рукопис перекладу “Дон Кіхота”. У первісному варіанті було 
вжито нейтральнішу лексему пилинка, яку в пізнішій редакції M. Jly- 
каш змінив на лексему з інтенсивнішими розмовними конотаціями 
запороха. Однак відмінності стилістично-функціональних конотацій 
цієї пари прислів’їв не порушують загальної адекватності відтворен
ня, адже розмовно-просторічний струмінь домінанта роману “Дон 
Кіхот”. Олекса Синиченко, звертаючи увагу на особливості лексики 
М. Лукаша, зауважив: “У когось «бервено», яке доводиться родичем 
російському «бревну», викличе сумнів, але знати це слово либонь варто, 
бо в літературі може зустрітися і бервення, несене розмитою річкою, і 
бервенчастахата...” [Синиченко: 19].

Прислів’я “dime соп quién andas, decirte he quién eres” [Cervantes: 
462], яке вказує на те, що на звички має великий вплив хороше чи 
погане товариство (“advierte lo mucho que influye en las costumbres 
las buenas o malas compamas” [DAPR: 171]), адекватно відтворено 
в перекладі повним еквівалентом “з яким пристаєш, сам таким 
стаєш” [Сервантес 1995: 381]. Переклад зберігає композиційну 
будову прислів’я оригіналу, його контрастність, однак характери
зується більшою мелодійністю завдяки багатому римуванню.
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Повну адекватність відтворення забезпечують повні еквівален
ти й у таких прикладах: “...у nadie diga «de esta agua no beberé»” 
[Cervantes: 733] -  “не зарікайся з криниці воду пити” [Сервантес 
1995: 590]; “...d enoche todoslosgatossonpardos” [Cervantes: 609] -  
“потемки всі коти сірГ [Сервантес 1995: 494]; “quien canta sus 
males espanta” [Cervantes: 145] -  “..хто співає -  тугу розбиває” 
[Сервантес 1995: 125]. В останньому прикладі прислів’я перекладу 
зберігає ще й римування та ритмічну організацію оригіналу.

Перекладач вдається і до антонімічного перекладу, тобто від
творює прислів’я оригіналу, вжите у стверджувальній формі, адек
ватним прислів’ям перекладу, але в заперечній формі. Наприклад: 
“quien las sabe las tane” [Cervantes: 756] -  “коли не музика, не 
берись за смика” [Сервантес 1995: 607]; “la letra соп sangre entra” 
[Cervantes: 625] -  “наука не йде без бука” [Сервантес 1995: 507].

Відтворення семантичних функцій прислів’їв та приказок при пе
рекладі художніх творів може ускладнюватися тим, що письменни
ки, вміло уживаючи паремії, по-різному інкрустують їх у контекст. 
Залежно від мети, яку поставив автор, прислів’я може зазнавати 
трансформації повністю чи частково або ж уводитися в текст без 
змін, як цитата. Це можливо тому, що “прислів’ям, як і іншим видам 
фразеологічних одиниць, властива тісна взаємодія двох тенденцій, 
що виявляється, з одного боку, у закріпленні стабільності вислову, а 
з другого -  в увиразненні стилістичної гнучкості стереотипу” [Ми- 
шуренко: 125]. Заміна лексичних компонентів прислів’я розширює 
його смислові функції, доречно пристосовує його до контексту. 
Однією з особливостей роману “Дон Кіхот” є його надзвичайне ба
гатство паремій, до того ж майже всі ці перлини народної мудрості 
автор вкладає в уста селянинові Санчо Пансі. Але часто Сервантес 
“змушує” свого героя перекручувати, видозмінювати прислів’я 
та приказки. Цей художній прийом спрямований на досягнення, 
передусім, комічного чи сатиричного ефекту. Комічність виникає 
внаслідок суперечності між змістом усталеної форми прислів’я й 
семантикою її контекстуально перетвореної форми. Очевидно, у 
перекладі модифіковане прислів’я повинно передаватись модифі
кованим, яке зберігало б конотації оригіналу.

Одним зі способів видозміни прислів’я є перестановка компонен
тів, що веде до зміни значення всього прислів’я. Приміром, Санчо
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перекручує прислів’я “quien bien tieney mal escoge, par bien que se 
enoja no se venga” як “quien bien tiene y  mal escoge, por mal que le 
venga no se enoje” [Cervantes: 237]. Справжнє прислів’я говорить 
зовсім про інше. М. Лукаш використовує адекватне прислів’я “не 
шукай біди, вона сама тебе найде”, видозмінюючи його введенням 
образу “щастя”: “...не мукай біди -  щастя само тебе знайде” 
[Сервантес 1995: 197]. У результаті збережено не тільки семантику 
оригіналу, а й систему образів: “bien” -  “mal” :: “щастя” -  “біда”.

Прислів’я “Al buen callar llaman santo>\ у якому стверджується 
перевага мовчання над недоречно сказаним словом, в устах Санчо 
має вигляд “al buen callar llaman Sancho” [Cervantes: 658]. Воно 
ґрунтується на співзвучності двох слів (прикметника santo -  “святий” 
і власної назви Sancho), які й плутає герой. Микола Лукаш пропонує 
повний еквівалент -  українське прислів’я “Хто мовчить, той двох 
н а в ч и т ь Як і в оригіналі, у перекладі прислів’я трансформоване. 
Перекладач зберігає власну назву оригіналу, вплітаючи її у яскравий 
новотвір пересанчить, який не порушує римування прислів’я: “..хто 
мовчить, той двох пересанчить” [Сервантес 1995: 532].

Часом при відтворенні семантики прислів’їв оригіналу перекладач 
уживає вислови, різні за денотативною образністю, але рівнозначні 
за емоційно-експресивними характеристиками та функціонально- 
стилістичними конотаціями і з однаковим предметно-логічним 
значенням. Такі пари прислів’їв перебувають у відношеннях част
кових різнообразних фразеологічних еквівалентів і забезпечують 
повну адекватність відтворення. Перекладач застосовує частковий 
різнообразний фразеологічний еквівалент при відтворенні семан
тичних функцій іспанського прислів’я “Cada oveja соп su pareja” 
[Cervantes: 519; 723], притому вживає два варіанти одного й того ж 
прислів’я: “Чухайся віл з волом, а кінь з конем” [Сервантес 1995: 
425] і “Знайся кінь з конем, а віл з волом” [Сервантес 1995: 581]. 
Відрізняючись від вислову оригіналу денотативною образністю, 
прислів’я перекладу збігається з ним за семантикою: Cada oveja соп 
su pareja -  “ensena que cada uno se contenga en su estado, igualandose 
solo con los de su esfera, sin pretender ser mayor, o bajarse a ser menor 
de lo que le compete” [DAPR: 516]; Чухайся віл з волом, а кінь з 
конем -  “порада триматися свого соціального стану у товаристві, 
одруженні; говорять, коли хочуть підкреслити соціальну чи іншу
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різницю” [ПП 1: 426]. Схожість предметно-логічного значення, 
емоційно-експресивних та функціонально-стилістичних конотацій 
забезпечує повну адекватність відтворення.

Іноді прислів’я мови-джерела і цільової мови відрізняються 
функціонально-стилістичними чи експресивно-емоційними коно- 
таціями; тоді вони, за термінологією Р. Зорівчак, перебувають у 
відношеннях різностильових або різноекспресивних часткових 
фразеологічних еквівалентів, що забезпечують часткову адек
ватність відтворення [Зорівчак 1983: 56]. Відтворюючи семантику 
прислів’я “Cuando a Roma fueres, haz сото vieres” [Cervantes: 726], 
M. Лукаш використовує частковий різнообразний фразеологічний 
еквівалент “Попав між ворони, кракай, як і они” [Сервантес 1995 : 
583], який вдало зберігає римування оригіналу. Ця пара прислів’їв, 
хоч і побудована на різних денотативних образах, однак збігається 
за основним значенням: Cuando a Roma fueres, haz сото vieres -  
“cada uno debe acomodarse a los usos у estilos del pais donde se halla” 
[DAPR: 25]; Влізмеже ворони, кракай, як і вони -  “в яку компанію 
попався, до такої й підладжуйся” [ГРПП 1: 262]. Однак прислів’я 
перекладу містить інтенсивніший відтінок розмовно-просторічної 
конотації, ніж вислів оригіналу. Вирізняється воно й більшою си
лою експресії завдяки діалектизму они. Така відмінність у відтінках 
функціонально-стилістичних і експресивно-емоційних конотацій 
трохи знижує ступінь адекватності відтворення.

Крім фразеологічного способу відтворення семантичних функ
цій прислів’їв оригіналу, М. Лукаш часто звертається й до методу 
фразеологічного калькування, зокрема тоді, коли в українській 
мові не знаходить прислів’їв чи приказок, еквівалентних відповід
ним іспанським пареміям.

Основна частина калькованих прислів’їв у Лукашевому пере
кладі “Дон Кіхота” -  це фразеологічні покомпонентні кальки, 
які відтворюють перший пласт змісту прислів’їв компонент за 
компонентом. Перекладач вдається до такого калькування на рівні 
денотативного образу тоді, коли значення усього прислів’я достат
ньо легко мотивується значенням його компонентів.

Стверджуючи, що бажання мати величезний прибуток часто 
не може бути реалізоване через надмірність зазіхань, Сервантес 
вживає прислів’я “La codicia rompe el saco” [Cervantes: 126; 481].
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У перекладі маємо покомпонентно скалькований вислів тотожної 
семантики “...жадоба мішки рве” [Сервантес 1995: 395]. Більшого 
експресивного заряду надає перекладові інверсія, якої не має оригінал, 
та форма множини лексеми мішки. Відтворюючи те саме іспанське 
прислів’я в іншому місці твору, М. Лукаш створює яскраву образну 
кальку “Напала жадоба -  пропала худоба” [Сервантес 1995: 109], у 
якій збережено мікрообраз скупості, жадібності (la codicia- жадоба) 
та досить вдало відтворено конотативне значення образу. Майстер
ність перекладача виявилась ще й у тому, що створена калька -  ла
конічна, ритмічна, із симетричною будовою та багатим римуванням. 
Перекладач поєднує в ній протиставлення антонімічних понять із 
надзвичайною стислістю, що є характерною ознакою прислів’їв, 
приказок, афоризмів. Гармонійність і довершеність художньої фор
ми цієї кальки разом із її смисловою місткістю наближає вислів до 
приказково-прислівних одиниць, забезпечує сприятливі інтралінг- 
вальні умови до його засвоєння мовою-рецептором.

Микола Лукаш звертається до покомпонентного калькування 
і при перекладі іспанського прислів’я “Bien se esta San Pedro en 
Roma”, яке вживається в тексті “Дон Кіхота” тричі [Cervantes: 
644; 722; 756]. Іспанському вислову, експресивно увиразненому 
інверсією та римуванням, відповідають у перекладі три різні ва
ріанти покомпонентних кальок, що свідчить про творчий підхід 
і майстерність перекладача при відтворенні фразеологічних оди
ниць: “Святому Петрові у  Римі добре” [Сервантес 1995: 521], 
“Добре святому Петрові в РимГ [Сервантес 1995: 580], “...для 
святого Петра кращого місця за Рим не тра” [Сервантес 1995: 
607]. Останній варіант трохи ампліфікований, однак його ритміч
ність і сильне римування завдяки усіченій формі дієслова треба 
(тра) створює значний стилістичний ефект. На жаль, у словнику- 
довіднику “Фразеологія перекладів Миколи Лукаша” перші два 
варіанти калькованого прислів’я не зафіксовано [ФПМЛ: 323], а 
вони могли б продемонструвати особливості синонімії М. Лукаша 
на рівні цілих мікротворів, якими є прислів’я.

Говорячи про те, що нерозважливі дії однієї особи та потурання 
іншої можуть призвести до сумного кінця їх обидвох, Сервантес 
уживає прислів’я-бібліїзм “...si el ciego guia al ciego, ambos van 
a peligro de caer en el hoyo” [Cervantes: 481]. Це прислів’я має в
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українській мові повні еквіваленти “Сліпий сліпого вів, та обидва в 
рів”, “Сліпий невидющого водив, т а  обидва в яму попадали” і част
кові різноструктурні “Сліпий сліпому не поводир”, “Сліпий сліпому 
стежки не вкаже” [ЛПП: 59]. Однак перекладач не уживає їх, а 
створює покомпонентну кальку, наближаючи звучання українського 
вислову до оригіналу: як веде сліпий сліпого, то обидва впадуть
у яму” [Сервантес 1995: 396].

Цілком зрозумілими й такими, що забезпечують повну адек
ватність відтворення, є й інші покомпонентні кальки іспанських 
прислів’їв: “Dios sufre a los malos, pero no para siempre” [Cervantes: 
642] -  “ ...терпить Бог лукавих, ma не довіку” [Сервантес 1995: 
520]; “Dios bendijo lapazy maldijo las rinas” [Cervantes: 487] -  “Бог 
благословив мир і прокляв війну” [Сервантес 1995: 400]; “...роп Іо 
tuyo en consejo, у  unos dirân que es bianco y  otros dirân que es negro” 
[Cervantes: 626] -  “...бо покажи людям свою природу, то одне скаже, 
що чорна, а друге, що біла” [Сервантес 1995: 508]; “...no se mueve 
la hoja en el ârbol sin la voluntad de Dios” [Cervantes: 428] -  “...без 
волі Божої і листочок на дереві не ворухнеться” [Сервантес 1995 : 
353] -  експресія оригіналу, створена інверсією, збережена в пере
кладі за допомогою підсилювального сполучника і та інверсії; “...у 
el dar у  el tener, seso ha menester” [Cervantes: 656] -  “...щоб давати і 
тримати, розум треба мати” [Сервантес 1995: 531] -  у перекладі 
майстерно відтворено ритм і багате римування оригіналу;

Advierte que es desati- (по), Треба бути ідіо- (том),
Siendo de vidrio el îeja- (do), Щоб сусіді вікна би- (ти),
Tomar piedras en la та- (по), Коли сам живеш в буди- (нку)
Para tirar al veci- (по) Під покрівлею скляно- (ю)

[Cervantes: 9] [Сервантес 1995: 14]

Якщо значення покомпонентно! кальки недостатньо мотивоване 
значеннями її компонентів, перекладач деталізує її семантику у при
мітках. Наприклад, Сервантес цитує в тексті “Дон Кіхота” вірші з 
роману Переса де Іти “Громадянські війни в Гранаді”, у яких вжито 
іспанське прислів’я “Las canas se vuelven lanzas” [Cervantes: 476]. 
Перекладач покомпонентно калькує цей вислів: “Комиші списами 
стали...” [Сервантес 1995:390], ay  примітках дає пояснення, що ко
мишами билися під час військових ігрищ [Сервантес 1995: 690].



208 Розділ З

Інколи покомпонентна калька дуже схожа семантично й за фор
мою з питомо українським прислів’ям. Перекладаючи іспанське 
прислів’я “...si da el cântaro en lapiedra, о lapiedra en el cântaro, mal 
para el cântaro” [Cervantes: 658], М. Лукаш створює покомпонентну 
кальку “ Чи каменем о глек, чи глеком о камінь -у с е  глекові амінь” 
[Сервантес 1995: 532], яка, по суті, є модифікацією українського 
прислів’я “Чи в камінь головою, чи каменем в голову” [Номис: 360], 
що має в українській мові численні варіанти (“Що головою в піч, що 
в піч головою, то все не м е д “Хоч пень об сову, хоч сову об пень -  а 
все сові л и х о “ Чи совою в пень, чи совою в дуба, а есе сов/ буба” та 
ін. [ЛПП: 333-334]). У перекладі збережено архісему “безвихідність 
становища”, денотативну та конотативну образність, композиційну 
структуру прислів’я оригіналу, тому можна говорити про повну 
адекватність відтворення. Виразності перекладу надає римування 
двох ключових образів камінь -  амінь, якого нема в оригіналі.

У Лукашевому перекладі “Дон Кіхота” натрапляємо на чимало 
вдалих фразеологічних образних кальок. При творенні такого 
типу кальок перекладач, на думку Р. Зорівчак, усвідомлює образ 
оригіналу в усіх його зв’язках і контекстах та переносить його на 
рідний лінгвальний ґрунт, намагаючись відтворити його засобами 
рідної мови, керуючись художнім відчуттям та виходячи з її синтак
сичних і морфологічних особливостей, символіки, засобів просодії 
[Зорівчак 1983: 89].

На рівні конотативного змісту образу М. Лукаш, наприклад, 
калькує іспанське прислів’я “ Viva la gallina, у  viva соп su pepitd \ 
що його вжив Сервантес у трохи зміненій формі: “...viva la gallina, 
aunque sea con su pepita” [Cervantes: 437], в якому йдеться про те, 
що намагання повністю позбутися звичних недоліків марні, а то й 
небезпечні для життя (“Refrân que aconseja que no se debe intentar 
el curar radicalmente ciertos achaques habituales, por el riesgo que 
puede haber de perder la vida” [DAPR: 209]). Перекладач зберігає 
конотативне значення образу: “Живи, живи, баранчику, хоть ти 
й шолудивий” [Сервантес 1995: 360]. На денотативному рівні від
булася зміна образів: курка, хвора на тіпун (“gallina... соп su pepita”), 
замінена шолудивим баранчиком. Обидва образи, незважаючи на 
денотативну нерівновартність, уміщують сему діагнозу “хвороба 
тварини” та мають однакове оцінно-пейоративне забарвлення.
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Анатоль Перепада, який закінчив переклад “Дон Кіхота’\  відтво
рюючи семантику цього ж прислів’я, створює кальку-оказіоналізм 
із частковим збереженням денотативного значення образного ви
слову: “Хай живе курка, хочу неї на язиці дика шкурка” [Серван
тес 1995: 638]. Ритмічність і римування наближають цей вислів до 
приказково-прислівних одиниць.

Надзвичайна увага до ритму, римування, лаконічності при відтво
ренні прислів’їв мови оригіналу є однією з особливостей індивіду
ального стилю М. Лукаша. У більшості калькованих прислів’їв спо
стерігається чіткий ритм, багате римування, симетрично-контрастна 
будова, що робить їх дуже схожими на власні прислів’я української 
мови. Ось декілька прикладів: “El consejo de la mujer es росо, y  el 
que no le toma, un loco” [Cervantes: 447] -  “Воно, звісно, дурна баба 
дурне радить, та хто не слуха, тому вадить” [Сервантес 1995: 
368]; “...a buen salvo esta el que repica” [Cervantes: 656] -  “добра 
тому схорона, хто б ’є у  дзвона” [Сервантес 1995: 531]; “el que по 
madruga соп el sol, no goza del did” [Cervantes: 656] -  “Хто сонце 
засипає, той дневі не рад буває?' [Сервантес 1995: 531]. Ці кальки 
досить вдалі й забезпечують повну еквівалентність перекладу, 
адже Лукашеві вдалося не просто передати конотативне значення 
образних висловів, а й зберегти, частково чи навіть повністю, де- 
нотативне значення. До того ж перекладач майстерно відтворює 
ритм прислів’їв, зберігає римування, а в деяких випадках (як, при
міром, в останній ілюстрації), вводить римування, хоч його нема 
в оригіналі. Це стосується і такого прикладу: “Mas vale migajas de 
rey que merced de senor” [Cervantes: 301]- “Краще од короля лата, 
як од магната шата” [Сервантес 1995: 251]. Калькуючи іспанське 
прислів’я на рівні конотативного образу, перекладач змінює іспан
ську реалію (senor :: магнат), наближаючи цим калькований вислів 
до українських прислів’їв.

Серед кальок-оказіоналізмів, які створив М. Лукаш, можна ви
ділити в окрему групу так звані “вільні” кальки, близькі за своєю 
суттю до фразеологічних образних кальок. їхньою особливістю є 
те, що вони майже не зберігають денотативних і тільки частково 
відтворюють конотативні семи образів оригіналу. У таких кальках 
схоплюється тільки основна ідея оригіналу, а сама калька є потен
ційним афоризмом, який створив перекладач.
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Основними ознаками потенційних афоризмів є стислість, римо- 
ваність, чітка ритмічна будова, відображення дійсності -  усе те, що 
допомагає глибше осмислити закладену в творі думку, що робить 
вислів милозвучним і легким для запам’ятовування. До того ж вислів 
повинен мати велику смислову місткість, насиченість, типовість, що 
забезпечило б можливість його застосування в низці близьких, поді
бних ситуацій. “Адже основними й необхідними ознаками крилатих 
слів є їх постійна відтворюваність, реактуалізація їхнього змісту 
стосовно до нових історичних умов, іншої ідеології та способів мис
лення, до конкретного контексту” [САМ: 18]. Саме такі кальки мають 
найбільше шансів набути узагальнення, поширюючись на різні явища 
життя і пройшовши в такий спосіб стадію фразеологізації, стати за
гальновідомими, збагатити мову-сприймача через переклад.

Прикладом “вільної*” кальки є такий переклад: “...allâ van reyes 
do quieren ley es” [Cervantes: 438] -  “усяке право можна повернути 
криво” [Сервантес 1995: 361]. Взявши за основу іспанське прислів’я 
“Alia van leyes, do quieren reyes”, Сервантес вклав його в уста Терезі, 
дружині Санчо Панси, яка вживає його в перекрученому вигляді. 
В українській мові існує декілька часткових еквівалентів цього іс
панського прислів’я, які більшою чи меншою мірою відтворюють 
його семантичні функції: “Панські закони -  павутиння, в котрім 
муха плутається, а джміль пролітає”, “Закон у  пана як дишло -  
куди повернув, то й вийшло”, “З дужим не борись, а з багатим не 
судись” [ПП 3: 247; 249] та ін. Утім, М. Лукаш творить власний 
вислів, основою якого є гра слів і який зберігає тільки основну ідею 
іспанського прислів’я, -  “усяке право можна повернути криво”.

Стрункістю, лаконічністю і ритмічністю вирізняється ще одна “віль
на” калька М. Лукаша: “Як є їда, то ще півбіди біда!” [Сервантес 1995 : 
588]. Зцементований багатим римуванням, увиразнений тавтологією, 
вислів легкий для запам’ятовування, а за семантикою -  актуальний 
для всіх часів і народів, тому цілком міг би стати за сприятливих умов 
безіменним прислів’ям. В оригіналі йому відповідало прислів’я “Todos 
los duelos соп pan son menos” [Cervantes: 731] зі схожою семантикою 
та трохи іншими образами й відтінками у значенні.

Потенційним авторським афоризмом можна вважати й такий ви
слів: “...а ще кажуть -хт о дуже крутить, той сам іскрутиться” 
[Сервантес 1995: 145] (в оригіналі: “El que compra у  miente, en su
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boisa lo siente” [Cervantes: 171]). У перекладі не збережено риму
вання оригіналу, однак виразності вислову надає кореневий повтор 
лексем крутить -  іскрутиться, які несуть основне смислове на
вантаження.

Прислів’я і приказки в перекладах М. Лукаша, незалежно від 
того, яким видом калькування вони утворені, мають спільні риси. 
Усі вони зберігають мораль паремій оригіналу, їхні стилістичні 
особливості, а часто -  і модель побудови. Зазвичай вони увираз
нені римуванням, паралелізмом, антитезою, ритмічністю, іншими 
інтонаційно-синтаксичними засобами, що сприяють, з одного боку, 
запам’ятовуванню, з іншого -  адекватному відтворенню оригіналу.

Перекладознавчий аналіз різномовних текстів у Лукашевих 
перекладах засвідчив те, що М. Лукаш глибоко знає рідну мову, 
зокрема її фразеологічну скарбницю. Це виявляється і в значній 
кількісній перевазі повних та часткових фразеологічних еквіва
лентів над іншими способами відтворення семантичних функцій 
ФО оригіналу, і у використанні фразеологізмів, не зафіксованих у 
сучасних лексикографічних джерелах. Із цього погляду переклади 
М. Лукаша -  надзвичайно цінне джерело збагачення лексики та 
фразеології сучасної української мови.

Перекладач уживає повні фразеологічні еквіваленти для від
творення тих ФО оригіналу, які або мають спільне походження, 
або незалежно виникли в різних мовах через подібність звичаїв, 
поведінки, образного мислення людей. Такі еквіваленти мають 
тотожну смислову структуру й забезпечують повну адекватність 
відтворення. Інколи між ними є незначні відмінності у структурно- 
граматичному плані, що не впливають на адекватність перекладу. 
Кількісний аналіз (вибірка охоплює 1000 зразків ФО оригіналу та 
їхніх українських відповідників у перекладах М. Лукаша, з них -  
813 пар власне ФО та 187 пар паремій) показує, що застосування 
повних фразеологічних еквівалентів, порівняно з іншими способами 
перекладу ФО, незначне (близько 9%), до того ж частіше такі еквіва
ленти використовуються для відтворення семантики паремій 23 при
клади (12%) із 187, аніж власне ФО -  65 (8%) із 813. Значно частіше 
перекладач вдається до часткових фразеологічних еквівалентів -  у 
кількісному відношенні цей спосіб істотно домінує над усіма інши
ми (75%). Однак виявляється ця домінанта по-різному: абсолютна
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перевага цього способу над іншими при перекладі ФО -  у 685 (85%) 
із 813 випадків -  і значно нижчий коефіцієнт його застосування 
при перекладі прислів’їв та приказок -  у 62 випадках зі 187, що 
становить 33%. Здебільшого, завдяки рівнозначним функціонально- 
стилістичним та експресивно-емоційним конотаціям, перекладачеві 
вдається досягти високого ступеня адекватності перекладу. Інколи 
ступінь адекватності відтворення іншомовної ФО знижується через 
затемнення національного колориту (при уподібненні реалій -  ком
понентів ФО), розбіжності у функціонально-стилістичному плані, 
відмінності експресивно-емоційних конотацій.

Рідше вдається М. Лукаш до фразеологічного калькування (у 16% 
випадків), необхідність використання якого зумовлена тим, що в укра
їнській мові нема фразеологічних еквівалентів ФО оригіналу, або ж 
різними експресивно-стилістичними конотаціями різномовних ФО, 
або відчутним національно-культурним компонентом у смисловій 
структурі української ФО. Перекладач активніше калькує паремії 
(55%, або у 102 випадках зі 187), аніж власне фразеологізми (у 60 
випадках з 813, що становить лише 7%). Це пояснюється, очевидно, 
тим, що “прислів’я та приказки -  це розкладені сполучення слів, у 
яких значення кожного слова не змінюється від вживання його поза 
цим сполученням” [Зорівчак 1983: 43], а отже, ці мовні одиниці 
характеризуються високим ступенем мотивації свого значення зна
ченнями компонентів. Микола Лукаш застосовує різні типи кальок: 
фразеологічні покомпонентні кальки (на рівні денотативного зна
чення образу); фразеологічні образні кальки (на рівні конотативного 
значення образу); “вільні” кальки, які схоплюють тільки основну ідею 
прислів’я оригіналу і стоять на межі між фразеологічними образними 
кальками і власними афоризмами перекладача.

Перекладач здебільшого калькує ті ФО, внутрішня форма яких 
досить яскрава і виразна. Якщо ж мотивування значення ФО зна
ченнями її компонентів не достатнє, у перекладі ужито декомпре
сію. Інколи при калькуванні М. Лукаш використовує вже наявні в 
українській мові фразеологізми і створює на їхній основі власні ФО. 
Здебільшого своїх “прототипів” у цільовій мові мають прислів’я 
і приказки. Вони ж є незаперечним свідченням майстерності та 
сміливості перекладача: саме при відтворенні семантики паремій 
оригіналу калькуванням М. Лукаш якнайширше мобілізує ресурси
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української мови і створює власні прислів’я, які мають усі ознаки 
афоризмів: чітку структурну організованість, лаконічність, ритміч
ність, багате римування, яскраву метафоричну образність. Чимало 
з них могли б стати надбанням української мови та збагатити її 
паремійний фонд. Образні та “вільні” кальки є ще одним джерелом 
(поряд із використанням ФО, не зафіксованих у лексикографічних 
працях) збагачення фразеологічної скарбниці української мови.

Важливою особливістю перекладацького стилю М. Лукаша є 
тенденція до уживання фразеологізмів і тоді, коли в оригіналі їх 
немає, надаючи таким способом своїм перекладам експресивності, 
виразності, образності.

Фразеологія перекладів М. Лукаша має фольклорну основу, яка 
синтезувала все те найкраще, що створив геній народу упродовж 
багатьох віків. Перекладач творчо застосовує усталені мовні форми, 
контекстуально модифікує їх, надаючи потрібних емоційних від
тінків. Для досягнення образності перекладач застосовує евфонічні 
(звукопис, римування), словотворчі, лексичні (синонімію, гру слів, 
авторські новотвори, стилістично марковану лексику), граматичні, 
синтаксичні (інверсію, антитезу), інтонаційно-ритмічні засоби екс
пресії, які допомагають адекватно відтворювати семантичні функції 
фразеологізмів оригіналу. Інколи фольклорна основа фразеологіз
мів, до яких вдавався М. Лукаш, стає особливо відчутною, здатною 
збудити близькі українцям асоціації, які є небажані у перекладі.

Частотність застосування різних способів відтворення 
фразеології оригіналу в перекладах М. Лукаша

Прислів’я і приказки ФО
ПЕ (23) 12% (65) 8%
ЧЕ (62) 33% (685) 85%
ПК (51)27% (28) 3%
ОК (44) 24% (32) 4%
ВК (7) 4% (0) 0%
ОП (0) 0% (3) 0%

Всього (187) 100% (813) 100%

Умовні позначення: ПЕ -  повні еквіваленти; ЧЕ -  часткові 
еквіваленти; п к  -  покомпонентні кальки; ОК -  образні кальки; 
ВК -  “вільні” кальки; ОП -  описовий переклад.
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3.5. СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ

ТҐериіотвір не сковує тлумача, а служить 
опорою для свободи образу.

(Віталій (Радную

Ще з давніх часів кожний майстер слова шукав свого, оригінально
го способу вислову, намагався досягнути того особливого звучання, 
яке б допомагало читачам упізнавати автора, навіть якщо під твором 
немає його підпису. Одним із найвагоміших компонентів художньої 
структури твору, який розкриває особливості стилю автора, глибини 
його метафоричного світу, є словесний образ. У ньому закладено 
величезний образно-емоційний потенціал, бо, як компоненти словес
них образів, слова виражають більше, ніж безпосередньо означають. 
Вони наче пробуджують своєрідну ланцюгову реакцію асоціацій, 
роздумів, емоційних переживань. Несподівані асоціативні зв’язки 
між віддаленими поняттями -  найчастіше поетична знахідка автора. 
Адже завдяки незвичній словосполучуваності, глибокому проникнен
ню в етимологічну сутність слова, у семантичні асоціації справжній 
митець здатний видобути естетичний заряд із добре відомого й часто 
вживаного, бо, як влучно зауважила Ліна Костенко, “всі слова уже 
були чиїмись” [Костенко 1989: 138]. У кожному слові закладено 
невичерпні семантичні глибини. “Під пером умілого майстра, наче 
грань кристала, світиться то один, то інший обертон словесного об
разу. Важко іноді передбачити, в який смисловий бік поведе слово 
художнє бачення поета” [КУМ: 276-277].

У перекладознавстві методологію дослідження словесних образів 
уже частково випрацювано [Зорівчак 1982,1987,1996 та 1999]. Вона 
ґрунтується на вивченні семантичної структури словесних образів. 
Кожний словесний образ розглядається як багатопланова семантична 
конструкція, у якій, як і у фразеологізмах, від слів-компонентів від
шаровуються окремі семи. Взаємодіючи, вони утворюють чуттєво- 
уявний образ, який “обростає” функціонально-стилістичною та 
експресивно-емоційною конотацією. Звільнення сем (зазвичай 
периферійних чи оказіональних) відбувається внаслідок несподі
ваного, здавалось би, нелогічного сполучення лексем між собою.
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“Несумісні” асоціації, що виникають на цій основі, концентруються 
в єдиному семантичному полі, створюючи потужний емоційно- 
експресивний заряд. Цей заряд завжди новий і непередбачуваний, і 
його сила залежить від ступеня внутрішньої алогічності конструкції, 
від нестандартності й новизни поєднання компонентів словесного 
образу, що забезпечує свіжість його сприйняття. Саме ця особли
вість і відрізняє словесний образ від фразеологізму -  семантичної 
конструкції, основою якої є тропізоване висловлювання, що вже 
втратило свою новизну і свіжість. Якщо для фразеологізму харак
терне часткове чи повне переосмислення компонентів, то словесний 
образ -  це одиниця з живою внутрішньою формою, а отже, з великим 
потенціалом образності. Основою для розвитку образного значення 
є найчастіше переміщення сем із позицій ядерних у периферійні й 
навпаки. Описуючи цей процес, Д. Ашурова зазначає, що “одні семи, 
потрібні авторові для створення художнього образу, акцентуються, 
висуваються на перший план, інші семи відсуваються на другий 
план, затушовуються” [Ашурова: 9]. Останні є інтенсифікаторами 
тих сем, що в заданому контексті стали ядерними. У перекладо- 
знавстві напрацьовано й термінологічний апарат стосовно перекладу 
словесних образів, згідно з яким, за класифікацією Р. Зорівчак, їх 
відтворюють образними еквівалентами (повними або частковими), 
кальками (покомпонентно-образними або смислово-образними) чи 
дескриптивними перифразами [Зорівчак 1982: 56-62].

Виразна індивідуальність словесних образів, їхня суб’єктивна 
позначеність створюють значні труднощі при перекладі, вимагають 
від перекладача вміння, такту, інтуїції, знання позамовної дійсності 
й високого естетичного чуття. Крім чіткого відбитку особистості 
самого автора, специфіки його образного мислення та індивідуаль
ного бачення світу, словесні образи часто пов’язані з особливостями 
мислення і світосприйняття всього народу. “Кожний словесний 
образ в оригіналі, -  зазначає Р. Зорівчак, -  пов’язаний часто з пра- 
глибинами тексту і -  ще ширше -  з національно-культурним та со
ціальним контекстом певної літератури, з феноменом національного 
світобачення та світосприйняття, з національною ментальністю, що 
відбиваються в мові” [Зорівчак 1996: 106].

Наведені чинники пояснюють існування дуже малої кількості 
прямих відповідників для словесних образів оригіналу в мові-
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реципієнті, тому при перекладі їх найчастіше калькують або від
творюють описово, рідше уживають часткові образні еквіваленти. 
Щоб зберегти образність першотвору, перекладач може вдаватися 
й до інших засобів -  зокрема до фразеологізмів, неологізмів, зву
копису, деривацій тощо.

Розглядаючи особливості підходу М. Лукаша до відтворення 
семантики словесних образів, варто зауважити, що кожний з пись
менників, твори яких він перекладав, має свої особливості образного 
зображення світу: синонімічна різноманітність, блиск складних, 
часто “карколомних” неологізмів -  у Тувіма; неповторні, яскраві 
метафори та каламбури -  у Шекспіра; народнопісенні образи -  у 
Бернса; багата скарбниця народної фразеології, стійких порівнянь-  
у Сервантеса. Такими ж індивідуальними й неповторними залиши
лися згадані майстри світової літератури й у перекладах М. Лука
ша, -  утім, увібравши в себе особливості українського мислення та 
світосприйняття. Як образно висловився Іван Бокий, “...під рукою 
Лукаша вони входили в нашу культуру з усім, що принесли в рідну, 
але в обладунках, які підготувала за тисячу років наша національна 
свідомість, мова, історія, культура” [Бокий: 3].

Те істинно українське особливо вчувається в часткових екві
валентах -  відповідниках словесних образів оригіналу. Частковий 
різнообразний еквівалент, який використовує М. Лукаш для від
творення опису дівочої краси, нагадує нам опис-формулу зовніш
ності з українських народних казок: “No parece sino que ahora la 
veo, con aquella cara que del un cabo ténia el sol y  del otro la luna” 
[Cervantes: 74] -  “Як зараз бачу її: красою мов сонце чи мов зоря 
сіяє...” [Сервантес 1995: 68].

Інколи частковими образними еквівалентами словесних образів 
оригіналу є українські фразеологізми. Наприклад, у вірші Р. Бернса 
“John Anderson, my Jo” зафіксовано два порівняння, в основу яких 
покладено антитезу: “ Your locks were like the raven” і “ Your locks are 
like the snow” [Bums: 335]. Такий симетричний розподіл антонімів, 
мовних і контекстуальних, посилює й загострює протиставлення, 
що лежить в основі змісту вірша. Зберігаючи антитезу й у перекладі, 
М. Лукаш у першому випадку вживає інше ідіоматичне порівняння, 
яке адекватне англійському й означає “дуже, надзвичайно чорний” 
[ФСУМ 2: 836]: “Твій чуб був чорний, як смола” [Б-А: 166]. У дру
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гому випадку вжито персоніфікований фразеологічний вислів “ Чуб 
іній притрусив” [Б-А: 166], який, підсилений інверсією, без най
меншої втрати образності відтворює порівняння оригіналу.

За допомогою фразеологізму глуха тетеря перекладач відтво
рює семантичні функції бібліїзму deaf adder, який лежить в основі 
Шекспірового порівняння: “...for pleasure and revenge, /  Have ears 
more deaf than adders to the voice /  Ofany true decision” [Shakespeare: 
45] -  “Помста й хіть - /T o  дві глухі тетері, що не чують правдивих 
доказів” [Шекспір 1986: 364].

Відтворюючи семантику англійського порівняння символічного 
характеру “as true as turtle to his mate” [Shakespeare: 69], M. Лукаш 
вдається до транспозиції на конотативному рівні: “Я  вірний, як го
лубці голуб” [Шекспір 1986: 383]. Для англомовного читача лексема 
turtle є таким же символом вірності, кохання, як і для україномов
ного -  голуб (іturtle -  “fig. Applied to a person, as a term of endearment 
to lovers or married folk, in allusion to the turtle-dove’s affection for its 
mate” [NED 10, ч. 1: 508]), тому такий переклад адекватно відтворює 
конотативну й частково денотативну семантику оригіналу. Тим 
паче, що в англійській художній літературі лексема a dove також 
набуває метафоричного значення.

Яскраві індивідуально-авторські порівняння є в поезії Р. Берн- 
са “Here’s a health to ane I lo’e dear” (“Остання пісня”): “Thou art 
sweet as the smile when fond lovers meet, /  And soft as their parting 
tear, Jessy!” [Bums: 358]. Щоб відтворити семантичні функції цих 
словесних образів, М. Лукаш звертається до смислово-образного 
калькування в першому випадку й до використання часткового об
разного еквівалента -  у другому: “Ти ясна, як усмішка у  зустрічі 
мить, /  Чиста ти, як сльоза в час прощання” [Б-А: 182]. І в ори
гіналі, і в перекладі дівчину порівнюють з усмішкою в час зустрічі 
закоханих та зі сльозою в хвилини прощання. Відмінність тільки в 
оцінності. Якщо в оригіналі усмішка лагідна, приємна {sweet), то в 
перекладі -  ясна, що надзвичайно образно. Сльоза не ніжна, м’яка 
(soft), а чиста, що надає порівнянню фразеологічного характеру. 
В українському тексті це порівняння не просто означає “дуже, 
надзвичайно” чиста [ФСУМ 2: 830], а й має значно глибший зміст 
завдяки конотаціям ніжності, дівочості, цнотливості. Експресивність 
порівняння посилена інверсією (зустрічі мить, чиста ти).
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Уживаючи смислово-образні та покомпонентно-образні кальки, 
М. Лукаш досягає значної образності власного вислову, яскравості 
зображення. Художньо-образне мислення перекладача реалізується 
не тільки у тропеїчних засобах із несподіваними асоціативними від
тінками, а й у багатому доборі лексем широкого емоційно-оцінного 
регістру, рідковживаних слів і численних авторських новотворів, 
що сприяє увиразненню художнього мовлення, динамізує семан
тичні поля, вказує на домінантні ознаки перекладацького стилю 
М. Лукаша.

Прикладом увиразнення тексту за допомогою рідковживаного 
слова є переклад, де калька на денотативному рівні набуває образ
ності завдяки лексемі розчоси, яка до того ж увиразнює переклад 
на синтаксично-інтонаційному рівні: “Her hair was like the links 
o ’ gowd” [Bums. 398] -  “В неї коси -  золоті розчоси” [Б-А: 179]. 
Цікавим є і такий переклад: “Her cheeks like lilies dipt in wine” 
[Bums: 398] -  “В неї личко h лілей ілала” [Б-A: 179]. Перекладач 
створив смислово-образну кальку, залучивши застарілу діалектну 
лексему лал зі значенням “рубін, червоний яхонт” [ЕСУМ 3: 188]. 
Оскільки в семантичній структурі цього слова закладено ознаку 
червоної барви, калька перекладу зберігає контрастне зіставлення 
білого й червоного кольорів (лілія й вино) в оригіналі. До речі, цю 
ж поезію Р. Бернса переклав і В. Мисик, скалькувавши аналізова
ний образ на денотативному рівні: “Лице -  лілея у  винГ [Мисик: 
374]. Для В. Мисика важлива точність деталі; М. Лукаш відходить 
від оригіналу, щоб потім наблизитися до нього за допомогою об
разності та виразності.

Як уже зазначалось, М. Лукаш досягає значної образності й завдя
ки використанню яскравих власних новотворів. Описуючи в творі 
“Бал в опері” святковий бенкет, Ю. Тувім зобразив цілу “гвардію” 
офіціантів, метушню якої передано гіперболізованою метафорою: 
“A nad wszystkim -  pulk garsonow /  Fruwa zmotoryzowany” [Tuwim 
1973:223]. У перекладі маємо кальку на конотативному рівні з над
звичайно образним новотвором, утвореним способом складання, 
що вражає свіжістю й новизною: “/  снуються скрізь гарсони -  /  
Мотомехофіціанти” [Б-А: 390].

Значного стилістичного ефекту досягнув перекладач, відтворюю
чи ще один цікавий образ: “ Wokolicznych hotelikach /  Calq пос robota
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dzika, /  Seksualny kontredansik” [Tuwim 1973: 223]. Метафоричний 
образ сексуального контрдансу, символу розпусти, побудований на 
несподіваних асоціативних зв’язках, зумовлених поєднанням від
далених понять зі сфер фізіології й музики. Ці зв’язки збережено й 
у перекладі: “А в навколишніх готелях, /Д е задарма, де за шеляг, /  
На загальнім бальнім фоні /  Скрізь дуети сексофоннГ [Б-А: 390]. 
Майстерність перекладача виявилась у тому, що він, вдало скорис
тавшись прийомом парономазії, зумів поєднати ці два різні поняття 
в одному слові -  влучному новотворі сексофонні. Гра слів секс і 
саксофон створює гумористичний ефект, який інтенсифікується 
ще й уживанням музичного терміна дует, що посилює свою номі
нативну функцію в невідповідному контексті.

Часом перекладач досягає значної образності висловлювання за 
допомогою ампліфікації словесних образів. Зокрема такий стилістич
ний прийом застосовано в перекладі поеми “Бал в опері” Ю. Тувіма. 
Зображуючи шелестіння грошей, яке вчувається повсюдно, автор 
створив надзвичайно експресивну метафору: “Grosze і wszy srebrzejq 
wkieszeniach/Iznowwypelzajqszczuramiszaremt [Tuwim 1973:232]. 
Метафора grosze wypelzajq szczurami szaremi, у якій грошам надано 
неприємних ознак звіра, -  дуже експресивна, повна пейоративних 
конотацій. У своєму перекладі М. Лукаш значно поглибив образ, 
використавши в цих двох рядках метафору та три синонімічні порів
няння, які увиразнюють і посилюють образ: “СкрЬь гроші, як воші, в 
кишенях кишать, /Мишвою шамочуть, щурами пищать...” [Б-А: 
396]. Образ шелестіння грошей значно інтенсифіковано на звуковому 
рівні алітерацією звука [ш]. На морфологічному рівні цей образ уви
разнено формою орудного відмінка без сполучника слів мишвою та 
щурами і збірним значенням першого з них.

Інколи М. Лукаш трансформує образи оригіналу, як ось у цьому 
прикладі: “Her teeth were like the ivorie” [Bums: 398] -  “В неї очі -  
зорі серед ночГ [Б-А: 179]. Таку зміну образу зумовлено тим, що для 
українського читача звичнішими об’єктами порівняння є очі, волосся, 
обличчя, а не зуби. Тут же перекладач вводить ще одне порівняння 
з традиційним для українського фольклору образом хмелю: “В неї 
тіло п ’янкіше від хмелю” [Б-А: 179]. Хміль, як і очі-зорі, коси, чуб, 
личко, проектує уяву читача на Україну. Таке застосування елементів 
української фольклорної поетики є домінантою перекладацького
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стилю М. Дуката. Але домінанта ця не константна, а варіативна, бо 
залежить від специфіки оригіналу. Це той випадок, коли “оригінал 
сам диктує свою оптимальну перекладність” [Тороп: 75].

Образністю вирізняються кальки перекладача, які на конота
тивному рівні відтворюють семантичні функції словесних образів 
оригіналу. Ось тільки деякі з них, у яких особливо відчутно сві
жість, новизну образного висловлювання: “Matan los celos соп rigor 
mas fuerte” [Cervantes: 84] -  “Терзають душу ревнощі гризучГ 
[Сервантес 1995: 77]; “...cuando le santiguaron a vuestra mercedlas 
muelas..” [Cervantes: 137] -  “...де вашій милості зуби поблагосло
вили” [Сервантес 1995: 118]; “But still sweet love is foodforfortune 9s 
tooth” [Shakespeare: 107] -  “...талюбовні струни, /Буває, рвуться 
примхою фортуни” [Шекспір 1986: 412].

Досить вдалі й образні кальки Шекспірових розгорнутих мета
ф ор- виразно індивідуальних, із глибоким філософським наповнен
ням, образів: “Injurious time now with a robber’s haste,/Crams his 
rich thievery up, he knows not how” [Shakespeare: 92] -  “Лукавий час 
спішить, немов злодюга,/Украдене добро будь-як сховати” [Шек
спір 1986: 400]; “Time hath, ту lord, a wallet at his back, /  Wherein 
he puts alms for oblivion” [Shakespeare: 75] -  “Час, брате, носить 
торбу за плечима, /  В яку складає жертви забуття” [Шекспір 
1986: 388]; “For time is like a fashionable host, /  That slightly shakes 
his parting guest by the hand; /A n d  with his arms outstretched, as he 
wouldfly, /  Grasps in the comer” [Shakespeare: 76] -  “Бо час -  госпо
дар хитрий: тому гостю, /Щ о йде додому, ледве руку стисне, /  
А нового обіймами стрічає■” [Шекспір 1986: 388].

Метод покомпонентного калькування М. Лукаш застосовує у 
відтворенні денотативної та конотативної семантики словесних 
образів, у складі яких є назви біблійних чи міфологічних героїв. 
Такі кальки зберігають і денотативне значення образу, і його ко
нотативний зміст, адже йдеться про особи чи події, відомі носіям 
різних мов, народи яких мають християнську культуру. Ось кілька 
прикладів: “...porque enviendose solo, те desollara сото а ип San 
Bartolomé” [Cervantes: 32] -  “Як піду, то він же з мене всю шкуру 
спустить, як зі святого Бартоломеяі” [Сервантес 1995: 37]; “Pues 
aunque movais mas brazos que los del gigante Briareo, me lo haheis 
de pagar” [Cervantes: 53] -  “Махайте, махайте руками! Хай їх у
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вас буде більше, ніж у гіганта Бріарея, і тоді не втечете кариГ 
[Сервантес 1995: 51]; “ip  vienes a ufanarte еп las crueles hazahas de 
tu condicion, о a ver desde esa altura, сото otro despiadado Nero, el 
incendio de su abrasada Roma, о a pisar arrogante este desdichado 
cadaver, сото la ingrata hija al de su padre Tarquino?” [Cervantes: 
86] -  “Чи, може, прийшла похвалитися своїм злодіянням, полюбу- 
вати на нього звисока, мов той неправедний Нерон, що милувався 
римською пожежею? Чи хочеш зухвало потоптати ногами сей 
холодний труп, як та невдячна дочка Тарквінія, що над рідним 
батьком поглумилася?” [Cervantes: 79]; “...thou art as full o f envy 
at his greatness as Cerberus is at Proserpina’s beauty...” [Shakespeare: 
35] -  “...заздриш величі його, як той Цербер Прозерпіниній вроді...” 
[Шекспір 1986: 356]. А ось приклад покомпонентного калькування 
міфологічної метафори Шекспіра:

No, Pandarus: I stalk about her door,
Like to a strange soul upon the Stygian banks 
Staying for waftage. O, be thou my Charon,
And give me swift transportance to those fields 
Where I  may wallow in the lily beds 
Proposed for the deserver! [Shakespeare: 63].

Створений метафорою образ Троїла, що постає перед нами “рад
ше не закоханим, призначеним для Райського блаженства, а втраче
ною душею, що рухається до свого особистого Пекла” [McAlindon: 
211], вдало відтворено й у перекладі:

Ні, Пандаре, у  неї під дверми 
Блукав усе, як та душа над Стіксом,
Що переправи жде. Тож будь Хароном,
Перевези мене в поля блаженні,
Де опочину на лілейнім ложі 
Обранцем гідним! [Шекспір 1986: 379].

За допомогою покомпонентного калькування перекладач відтво
рює й ті образи, до складу яких входять назви літературних чи іс
торичних героїв. Зображуючи абсурдно-гіперболічні клятви Троїла і 
Крессіди у вірності одне одному, В. Шекспір, поряд із традиційними 
порівняннями, вживає ще й такі: “As true as Troilus” і “As false as
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Cressid” [Shakespeare: 69]. Використання своїх власних імен для 
творення словесних образів створює значний стилістичний ефект. 
Його збережено й у перекладі: “Я  вірний, як ТроїлГ\ “Зрадлива, 
якКрессіда” [Шекспір 1986: 383].

До покомпонентного калькування Лукаш звертається і в інших 
випадках: “Los cabellos, сото lirios...” [Cervantes: 667] -  “Маю коси, 
мов лілеГ  [Сервантес 1995: 539]; “Callô Sancho, соп temor que su 
ато no cumpliese el voto que le habia echado, redondo сото una bola” 
[Cervantes: 136] -  “Почувши пайову божбу, що впала, ліяя кругле 
кам’яне ядро, Санчо злякався і замовк” [Сервантес 1995: 117].

Аналіз перекладів М. Лукаша засвідчує творчий підхід до від
творення словесних образів. Це виявляється в тому, що перекладач 
уважно ставиться до кожного словесного образу оригіналу: не 
опускає його й не копіює буквально, зазвичай не вдається й до де
скриптивного методу. Натомість у перекладах маємо свіжі, яскраві 
індивідуально-авторські образи. Часто вони увиразнені рідко
вживаними словами, неологізмами, звукописом, а на інтонаційно- 
синтаксичному рівні -  інверсією, внутрішнім римуванням, інколи 
спостерігається прийом ампліфікації словесних образів.

У перекладах М. Лукаша домінантним способом відтворення 
семантики словесних образів оригіналу є калькування. Це можна 
пояснити відчутною індивідуальністю цих важливих елементів 
мовної тканини твору, тісним зв’язком з особливостями світо
бачення конкретного народу. Перекладач активно застосовує й 
покомпонентно-образні, і смислово-образні кальки. До покомпо
нентного калькування М. Лукаш звертається насамперед тоді, коли 
така калька збуджує потрібні асоціації в українського читача легкіс
тю свого мотивування і створенням на цій основі адекватної картини 
або завдяки тим образам (міфологічним, біблійним, історичним), 
які вже є в лінгвістичній пам’яті мови-рецептора. Про глибину об
разного мислення перекладача свідчать численні смислово-образні 
кальки, які зберігають новизну, свіжість оригіналу, але змодельовані 
відповідно до можливостей української мови -  з урахуванням її 
особливостей метафоричного мислення.

Перекладач звертається і до часткових різнообразних еквівален
тів, які містять схожі конотації з оригіналом. Здебільшого це фразео
логізми -  зокрема стійкі народні порівняння, епітетні конструкції.
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Вони вносять у текст перекладу потужний фольклорний струмінь, 
а інколи повністю змінюють національний колорит першотвору.

Часом М. Лукаш творить словесні образи комбінуванням різних 
способів перекладу: методу калькування й віднаходження частко
вого еквівалента, поєднання різних типів калькування між собою, 
хоч деколи перекладач вдається до повної трансформації образу. 
Наслідком такого багатогранного підходу М. Лукаша до пробле
ми відтворення словесних образів стала поява великої кількості 
глибокообразних висловів, які є справжніми знахідками перекладача 
і які збагатили українське художнє мовлення.

3.6. ТВОРЧИЙ МЕТОД МИКОЛИ ЛУКАША КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ОДНОГО ПЕРЕКЛАДУ

‘ЛҐехніка адаптації, якою блискуче володіє Яукаш, 
має у  його творчості одне призначення: поєднати 

у  перекладі два поетичні світи, два культурні 
простори, aSu зробити чущшовний оригінал 

доступніш для сприйняття читачем перекладу.

Олександр ‘Чередниченкд

Цілісна характеристика перекладацького методу М. Лукаша 
можлива за умови комплексного аналізу оригіналу й перекладу, де
б окремі частини твору розглядались у їх єдності та тісній взаємодії. 
Важливість такого голістичного підходу, на думку Ольги Івасюк, 
зумовлена тим, що “структурні компоненти оригіналу здебільшого 
перебувають у тісних взаємозв’язках і функціонують на різних рів
нях, поєднуючи при цьому різні види мовної валентності” [Івасюк 
2004: 101]. Саме збереження цілісності оригіналу є неодмінною 
передумовою якісного повноцінного перекладу. У такому контек
сті розгляньмо поезію Р. Бернса “Raging Fortune” та її український 
переклад “Нещаслива доля” в інтерпретації М. Лукаша, акцентуючи 
на особливостях творчого методу перекладача.
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Raging Fortune
O raging Fortune’s withering blast 
Has laid my leaf full low, O!
O raging Fortune’s withering blast 
Has laid my leaf full low, O!

My stem was fair, my bud was green, 
My blossom sweet did blow, O!
The dew fell fresh, the sun rose mild, 
And made my branches grow, O!

But luckless Fortune’s northern storms 
Laid a’ my blossoms low, O!
But luckless Fortune’s northern storms 
Laid a1 my blossoms low, O!

Robert Bums

Нещаслива доля
Зсушив, зв’ялив, оббив мій лист 
Злий вітер-недосвіт...
Зсушив, зв’ялив, оббив мій лист 
Злий вітер-недосвіт...

Я вгору п’явсь, я гінко ріс,
І пишно цвів мій цвіт,
Повітря, сонце і роса 
Живили зелень віт.

Але недолі вихор злий 
Обніс той буйний квіт...
Але недолі вихор злий 
Обніс той буйний квіт... 
______________ Микола Лукаиі

Пейзажна мініатюра Р. Бернса “Raging Fortune” належить до 
раннього періоду творчості поета (на час написання авторові було 
23 роки) і, подібно до інших творів цього періоду, написана у жан
рі пісні. Вплив фольклору помітний і в сюжетно-композиційній 
організації твору, і в його образності, ритмомелодиці, звукових та 
інтонаційно-синтаксичних особливостях.

Дотримуючись фольклорних традицій, Р. Берне вдається до 
типового для пісенного жанру двоплощинного сюжету твору, де 
через символічний опис картин природи розкривається душевний 
стан ліричного героя. У самому тексті символічну площину не 
експліковано, прямих відсилань до ліричного суб’єкта нема, од
нак розкодування підтексту не становить жодних труднощів для 
читача, обізнаного з народнопісенною символікою. Отже, текст 
вірша сприймається і як опис природних явищ, і як зображення 
драматичних переживань людини. Така асоціативна позатекстовість 
властива й перекладові, оскільки схожа сюжетно-композиційна ор
ганізація та паралелізм у зображенні природи й людини притаманні 
й українській фольклорній, і літературній творчості.

Імітуючи народнопісенні форми, Р. Берне зберігає традиційну 
строфу народних пісень -  чотиривірш і типовий пісенний розмір -  
чотиристопний ямб. У перекладі збережено строфічну модель
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оригіналу, а сам розмір частково трансформовано на переміжний 
чотиристопний і тристопний ямб. Така структура ямба класична 
для української поезії, а з іншого боку -  традиційна для більшості 
шотландських народних пісень та поезій Р. Бернса, а отже, не по
рушує адекватності оригіналу.

Структурна побудова Бернсової пісні дуже чітка; цьому сприяє 
правильне чергування восьмискладових і семискладових рядків, їх 
синонімічна побудова. Кожна думка структурується як речення й 
уміщується у два рядки, акцентується односкладовим рефреном та 
окличною інтонацією. У другій строфі спостерігаємо поширений у 
поезіях Р. Бернса поділ непарних рядків на дві частини, увиразнений 
цезурою (My stem was fair, /  ту bud was green; The dew fell fresh, /  
the sun rose mild). У першій і третій строфах ужито типовий для 
народних шотландських пісень вид повтору, де третій і четвертий 
рядки ідентичні першим двом. Окрім буквального повтору рядків, 
поет застосовує інтонаційно-синтаксичні паралелізми, тобто сино
німічну побудову рядків і строф, де при частковому збігу слів маємо 
тотожну синтаксичну структуру речень та їх інтонацію. За такою 
моделлю побудовані початкові рядки першої та третьої строф, у яких 
за однакової синтаксично-інтонаційної організації збігаються деякі 
ключові слова (Fortune, laid, low), а деякі перебувають у відношен
нях контекстуальних синонімів (withering blast -  northern storms). 
Важливим організаційним чинником твору є наскрізна точна рима 
парних рядків (low -  low -  blow -  grow -  low -  low). Два відкриті скла
ди наприкінці парних рядків, які утворюються поєднанням м’яких 
протяжних рим з епіфорою-дифтонгом О/, передають інтонації 
суму й безнадії. Ці ж інтонації увиразнено звукописом: алітерацією 
звуків [/], [/] (О raging Fortune’s withering blast/Has laid my leaf full 
low; fellfresh) у поєднанні з асонансом протяжного [о] (But luckless 
Fortune ’s northern storms /L a id  a ’ my blossoms low, O!).

Переклад зберігає стрункість оригіналу завдяки чіткому чергу
ванню восьмискладових і шестискладових рядків, збереженому по
втору в першій та останній строфах. Членування цезурою непарних 
рядків другої строфи відтворено частково (лише у першому рядку -  
Я  вгору п явсь, / я  гінко ріс) внаслідок уведення до третього рядка 
мікрообразу повітря, якого нема в оригіналі. Не збережено також 
інтонаційно-синтаксичного паралелізму першої й третьої строф,
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унаслідок чого втрачено ефект композиційного обрамлення. Нато
мість М. Лукаш розширює межі використання повтору й застосовує 
його на словотворчому та лексичному рівнях: повтор префіксів 
(зсушив -  зв шив, оббив -  обніс) у контекстуальних синонімах, яким 
в оригіналі відповідає єдине дієслово laid. Перекладач зберігає на
скрізну риму оригіналу, до того ж урізноманітнюючи та збагачуючи 
її (недосвіт -  недосвіт -  цвіт -  віт -  квіт -  квіт). Майстерність 
перекладача виявилася в умінні відшукати точну і багату риму з 
однаковим опорним приголосним перед наголошеним голосним. 
Якщо в Р. Бернса римуються різні частини мови, то в М. Лукаша 
рими -  іменникові, притому вони всі є важливими мікрообразами 
вірша. Перекладач уважно відтворює звукопис оригіналу, намагаю
чись зберігати, де це можливо, ті звуки, на яких побудовані Бернсові 
алітерації та асонанси (алітераційні [в], [л] та асонансні [о], [и], [/]: 
Зсушив, зв 'яли в, оббив мій лист /Злий вітер-недосвіт; Але недолі 
вихор злий /  Обніс той буйний квіт). Лише в перших двох рядках 
пісні шість разів повторено губний [в], яким, за спостереженням 
Андрія Содомори, ще римські поети імітували голос вітру [Содо- 
мора 1999: 135]. У результаті створено яскраві звукові образи, що 
передають завивання вітру та кружляння вихору.

У перекладі змінено пунктуаційне членування оригіналу. Друга 
строфа, як і в оригіналі, ділиться на дві закінчені частини, які за
ймають по два рядки кожна. Однак вони не оформлені в окремі 
речення, а поєднані безсполучниковим зв’язком, що створює 
враження неперервності процесу, сталого розвитку і контрастує з 
уривчастою інтонацією першої та третьої строф. У них М. Лукаш 
за допомогою трикрапки робить глибокі синтаксичні паузи, щоб 
відобразити психологічний стан ліричного героя, передати його 
прихований душевний біль, відчуття пригніченості й безнадії. Пунк
туація перекладу, на відміну від однотипної окличної пунктуації 
оригіналу, чітко демонструє композиційний злам у структурі твору, 
протиставляє різні частини сюжету. Цьому ж сприяє чергування 
дієслів недоконаного (друга строфа) і доконаного видів (перша і 
третя строфи), які посилюють драматичне протиставлення цен
тральних мотивів -  життєствердного і руйнівного: п явсь, ріс, цвів, 
живши -  зсушив, зв ’ялив, оббив, обніс. Висхідна градація дієслів 
доконаного виду першої строфи та інверсована побудова речення
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надає перекладові більшої експресивності й динамічності порівняно 
з оригіналом, значно інтенсифікує образ руйнівного вітру.

Наведені граматичні, синтаксичні та пунктуаційні особливості 
твору в поєднанні з багатим звукописом, чітко вираженою ритмо
мелодійною домінантою увиразнюють ключові образи поезії. Ті ж 
цілком відповідають жанровим особливостям твору як ліричної пей
зажної мініатюри. Роберт Берне створює реальні картини природи за 
допомогою кінематографічного прийому зображення “крупним пла
ном”, де, з одного боку, зелені бруньки, рівний стовбур, запашний 
цвіт, свіжа роса, лагідне сонце, а з іншого -  нищівні холодні вітри 
та урагани, які немилосердно оббивають лист і цвіт. Ці мікрообрази 
підтримують протиставлення центральних мотивів твору -  життя, 
розвитку та загибелі. Однак, розвиваючи мотив смерті, автор транс
формує загальний зображальний план у площину психологічну, де 
всі деталі пейзажної характеристики виростають до рівня симво
лічного узагальнення. Цьому сприяє введення до системи образів 
персоніфікованого образу долі (Fortune), який стає опорним для 
усього вірша, оскільки автор виносить його у заголовок, уживає 
чотири рази в основному тексті та графічно увиразнює за допомогою 
великої букви. Навіть більше: цей образ треба розглядати в межах 
контексту не лише цілого твору, а й усієї творчості поета. Доля у 
Р. Бернса (власне, Fortune) -  наскрізний образ багатьох його пісень 
та поем. Зазвичай автор персоніфікує цей образ, вживаючи слово 
Fortune з великої букви, і наділяє його пейоративними конотаціями. 
Проілюструймо цю думку прикладами: “waywardFortune ’s adverse 
hand’ (The Banks Of Nith), “Fortune ’s ruthless dart” (Forlorn, My Love, 
No Comfort Near), “fickle Fortune has deceived me” (Fickle Fortune), 
“cruel Fortune s undeserved blow” (A Winter Night), “Fortune ’s vain 
delusion” (My Father Was A Farmer). У результаті Бернсова Fortune 
віддаляється за семантикою від етимологічно спорідненої їй рим
ської Фортуни (як “лотереї життя”, яка часто виявляє прихильність 
до людини) і своїми конотаціями наближається до іншого римсько
го поняття фатуму (як чогось невблаганного, невідворотного). 
У поетовому сприйнятті доля (Fortune) -  неприхильна до лірично
го героя, несправедлива, оманлива, зловісна, часто фаталістична. 
В аналізованій поезії метафора “raging Fortune ’s withering blast” 
передає неминучість смерті й своїми позатекстовими асоціаціями
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сягає Старого Завіту, де лексема blast уживалася як символ Божої 
кари: “By the blast o f God they perish, and by the breath o f his nostrils are 
they consumed’ [Bible: Job. 4:9]. Мотив смерті, осені людського життя 
з її вихорами та листопадами посилюється другим рядком “has laid 
ту leaf full low”. Образ зірваного листка (у різних його варіантах як 
листка сухого, зів’ялого, пожовклого, опалого, розвіяного вітром) є 
наскрізь інтертекстуальним як символ смерті -  фізичної чи духовної. 
Своє підґрунтя він має в численних старозавітних текстах, античній 
літературі, й, відповідно, набуває свого оформлення у фольклорі та 
літературі різних народів. У Біблії короля Якова, наприклад, читаємо 
про грішників, яких чекає смерть, наче дуба, на якому в’яне листя: 
“For уе shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath 
no water” [Bible: Isa. 1:30]. Тут спостерігаємо те саме алегоричне 
зображення людини та її загибелі через образи дерева й листка, що 
й у Бернса. В українському фольклорі та літературі використання 
образу зів’ялого листка для символічного вираження мотиву смерті 
має давню традицію. Наприклад, у народній пісні “Повіяв вітер 
степовий” смерть козака (в іншому варіанті -  січового стрільця) 
безпосередньо зіставляється з сухим листком: “Він впав, як той 
сухий листок, / Вовік буде лежати” [Пушик: 80]. До експліцитно- 
го паралелізму часто вдається Богдан Лепкий: “Пожовкло листя. 
Смерть і тлін, /  Бездонний біль” [Розсипані перли: 515]; “Бачиш, 
як листя паде? / осінь іде. /  Чуєш той шелест і шум?/смертельний 
сум” [Розсипані перли: 434]; “Надворі цяпотів дощ. Вітер шумів 
і кидав крізь відчинені двері сухими зів \ялими листками. Кілька 
їх Фалдовському на груди впало. «Це так замість похоронних 
вінків, -  подумав собі дворецький»” [Лепкий: 317]. Цей же образ є 
композиційним центром і назвою ліричної драми І. Франка “Зів’яле 
листя” та одним із центральних у його циклі “Осінні думи”: “Па
дуть листочки зв ’ялі, зв \ялі -  /  От так і сам я впаду далі” [Франко 
2: 143]; “Паде додолу листя з деревини, /  Паде невпинно, чутно, 
сумовито, /  Мов сльози мами, що на гріб дитини/Прийшла і плаче, 
шепчучи молитов” [Франко 1: 39].

Роберт Бернс посилює символіку твору за допомогою ще од
нієї метафори з опорним образом долі “luckless Fortune ’s northern 
storms”. Вона передає той же мотив неминучої смерті, адже ви
хори зловісної долі тепер дмуть з півночі -  місця, яке, на думку
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Марини Новикової, є тисячолітнім міфознаком різнонаціональних 
культур: одвічним місцем перебування “нелюдів”, мерців, лихих сил 
[Новикова 2005: 89]. Отже, неодмінною передумовою адекватного 
перекладу Бернсової пісні “Raging Fortune” є осмислення її через 
біблійний мотив смерті, який об’єднує смислову (спустошливий 
вітер обриває листя та цвіт дерева) і символічну (життєві бурі 
спричиняють крах усіх надій і, можливо, смерть ліричного героя) 
площини твору.

Реалізуючи міжтекстуальні зв’язки ліричної мініатюри Р. Бернса 
та втілені в ній мотиви, М. Лукаш звертається до текстів української 
літератури й фольклору як джерела необхідних мотивів та обра
зів. Відтворюючи центральний образ пісні (Fortune), перекладач 
використовує типову для українського міфопоетичного та фоль
клорного контексту бінарну опозицію доля -  недоля. Як стверджує 
Євген Нахлік, українська доля виражає невідворотність, характерну 
для римського поняття фатуму, але не зводиться до нього, бо до
пускає прихильність до людини (семантика фортуни) і залишає за 
особою можливість активного впливу на долю [Нахлік: 456]. Отже, 
за своєю семантикою доля частково відповідає Бернсовій Fortune 
і не порушує адекватності перекладу. Однак М. Лукаш не вводить 
образ долі до основного тексту пісні, а виносить його лише в за
головок (Нещаслива доля).

Таке рішення перекладача не випадкове й цілком відповідає 
українським народним уявленням про долю як антропоморфізовану 
істоту, супутницю людини. З одного боку, такі уявлення визнають 
існування “своєї долі” для кожної людини (“Дитинка спить, а доля 
її росте”, “Лежух лежить, а Бог для нього долю держить” [Номис: 
24]), від якої не втекти (“Ще ніхто не втік від своєї долі” [ПП: 177], 
“Лихая доля і під землею надибає” [ПП: 176]), а з іншого, вони наді
ляють долю рисами активного виконавця і свідомого суб’єкта дії 
(“Тобі твоя доля робить” [Номис: 24], “Добре тому жить, чия доля 
не спить” [ПП: 175], “Доля не питає, що хоче, те й дає” [ПП: 176]). 
Тож калькування Бернсової метафори “raging Fortune’s withering 
blast” суперечило б українській фольклорній та поетичній традиції, 
на яку орієнтувався М. Лукаш. Натомість перекладач увиразнює 
символіку твору, підкріплює її додатковими лексемами, -  однак не 
експлікує відкрито її біблійний підтекст. Микола Лукаш посилює
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впізнаваність мотиву смерті, зокрема, через образ листа, якого 
вітер зсушив, з в 'ялив, оббив. Нагнітання дієслів, кожне з яких про
ектується на біблійний чи усталений фольклорно-поетичний мотив, 
посилює символічне навантаження образу.

Нищівний вітер у М. Дуката -  злий вітер-недосвіт -  яскрава 
алюзія до Шевченкової мініатюри “Барвінок цвів і зеленів”, яка не 
просто вказує на запозичення образу, а функціонує як наскрізний 
інтекст. Саме тому наводимо її повністю:

Барвінок цвів і зеленів,
Слався, розстилався;
Та недосвіт перед світом 
В садочок укрався.
Потоптав веселі квіти,
Побив... Поморозив...
Шкода того барвіночка 
Йнедосвіта шкода! [Шевченко 1985 2: 253].

Тут той же двоплощинний сюжет, де символічна картина при
роди виражає драматичні переживання ліричного героя; те ж про
тиставлення життєствердного й руйнівного мотивів, яке на грама
тичному рівні увиразнюється чергуванням дієслів недоконаного і 
доконаного видів; та ж висхідна градація дієслів доконаного виду, 
підсилена морфемним повтором; ті ж глибокі синтаксичні паузи, 
виражені трикрапкою; схожа система образів та їх символічного 
наповнення: сад, барвінок, квіти (символи мрій, надій, сподівань) 
і недосвіт (руйнівне начало)3. Микола Дукат зберігає Шевченків 
новотвір недосвіт, однак творчо переосмислює його, надає йому 
більшої інтенсивності. У Т. Шевченка іменник недосвіт, вжитий у 
ролі підмета, наділений семою “виконавець дії*” та неоднозначними 
оцінковими конотаціями {недосвіт ... потоптав веселі квіти -  не- 
досвіта шкода), тоді як у М. Лукаша він функціонує як прикладка- 
епітет, що несе закцентовану контекстом винятково пейоративну 
оцінність, зображаючи нищівний характер вітру. У такий спосіб 
М. Лукаш увиразнює Шевченків новотвір, знімаючи двозначність

3 У М. Лукаша -  імпліцитний образ дерева з експлікованими мікрообраза- 
ми листу, віт та цвіту, що символізують життя, надії; з іншого боку, -  об
рази вітру-недосвіта, злого вихору -  руйнівників усіх надій і сподівань.
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його трактування, засвідчене у шевченкознавчій літературі. Як 
зазначив Василь Сімович, “слово це [недосвіт. -  В. C.] ніде не по- 
дибується, воно невідоме -  чисто Шевченкове. Ясного розуміння 
цього слова ніхто досі не схопив” [Сімович: 129]. Найпоширенішою 
інтерпретацією цього новотвору є пояснення Б. Грінченка, наве
дене в Словарі української мови, за яким недосвіт -  це “утренний 
мороз” [Грінченко 2: 545]. Схоже визначення подано в 11-томному 
Словнику української мови: “Недосвіт -  ранковий мороз, що буває 
весною і восени перед сходом сонця. Приморозок” [СУМ 5: 298]; 
його ж дотримуються автори приміток до творів Кобзаря [Шевченко 
1985 2: 288]. Однак у таких тлумаченнях не зважають на символічне 
навантаження Шевченкового образу. Першу спробу пояснити його 
зробив біограф Т. Шевченка та дослідник його творчості Олек
сандр Кониський у праці “Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка 
його життя”. Зважаючи на ті обставини, що передували написанню 
вірша, автор доходить висновку, що недосвіт символізує всі ті злі 
й образливі плітки про Ликеру, кохану Шевченка, які призвели до 
розриву їхніх взаємин [Кониський: 570]. По-іншому побачив сим
воліку цього образу Василь Сімович, вважаючи, що сама Ликера й 
є недосвітом, тобто “несвітом”, “нелюдом”, яка зрадила Шевченка 
і зруйнувала його мрії: “То вона [Ликера. -  В. С] -  той «недосвіт» 
(світ -  люди, мир), то вона -  «несвіт» (пор. укр. прикметник «несвіт
ський» або несвітний -  не такий, як люди, незвичайний, нелюдський, 
між людьми неприйнятний, небувалий), а «недосвіт», чи «несвіт» 
[...] -  не «такий світ, як повинен бути»” [Сімович: 137]. Засвоєння 
Шевченкового новотвору в українській літературі загалом відо
бражає сприйняття його прямого значення, близького до розуміння 
Б. Грінченка, -  як, наприклад, у Лесі Українки: “О, ви, що полягли в 
таку смутну весну, /я к  вдарили недосвіти-морози...” [Українка 1 : 
185] чи Степана Васильченка: “Знаю я, чого осмутнів ти, зелений 
гаю: б ’ють тебе недосвіти, зоряниці в ’ялять зимною росою, то й 
треба тобі марніти” [Васильченко 1: 184].

Якщо розглядати значення цього образу в контексті цілого твору 
“Нещаслива доля”, то недосвіт у М. Лукаша є асоціативним від
повідником недолі, важких випробувань чи навіть смерті. Тобто 
перекладач бере за основу асоціативні зв’язки Шевченкового но
вотвору і поглиблює його символіку. У цьому -  вияв новаторства
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М. Лукаша, яке полягає в тонкому вмінні непомітно оновлювати 
традиційне звучання образу, не втрачаючи його первинної худож
ньої свіжості та глибини, й органічно включати його в індивідуальну 
творчу систему.

З цього погляду цікавим видається й таке перекладацьке рішення: 
“Я  вгору п ’явсь, я гінко ріс...” (в оригіналі -  “My stem was fair, ту bud 
was green.. .”). У перекладі зникає вузька конкретика образів оригіна
лу, а поряд із цим за рядками М. Лукаша проступає образ Франкової 
калини із “Зів’ялого листя”: “Та вгору не пнуся, бо сши не маю...” 
[Франко 2: 142]. Ці паралелі демонструють вертикальний контекст 
перекладу М. Лукаша та його широкі міжтекстуальні зв’язки, нама
гання перекладача віднайти в українській літературній полісистемі ті 
мотиви й образи, які могли б екстраполюватися на творчість велико
го шотландця. З іншого боку, спостерігаємо цікаве явище засвоєння 
Лукашевих образів: інверсовану метафору “недолі вихор злий”, якою 
М. Лукаш відтворив Бернсовий образ немилосердної долі (“luckless 
Fortune ’s northern storms”), вживає і Василь Мисик, перекладаючи 
вже іншу поезію Р. Бернса “О Wert Thou In The Cauld Blast”: “Or did 
Misfortune’s bitter storms /  Around thee blow, around thee blow, /  Thy 
bieldshould be my bosom, /  To share it a ’, to share it a [Bums: 336] -  
“Якби Недолі вихор злий /  Тебе спіткав, /  Тебе спіткав, /  Грудьми 
я захистив би / 1 поряд став, /  І  поряд став” [Мисик: 388]. Єдина 
відмінність між метафорами М. Лукаша і В. Мисика -  графічне уви
разнення образу недолі за допомогою великої букви, що, власне, 
відповідає оригіналові. У Р. Бернса -  типовий для його поетичної 
творчості персоніфікований образ лихої долі з її вихорами, символіч
ну глибину якого досить добре передає метафоричний вислів “Недолі 
вихор злий”. Цікаво, що М. Лукаш, перекладаючи цю ж поезію, пішов 
іншим шляхом: “Нехай і горе, і біда, / 1 море тьми, і море тьми -  /  
Я  від недолі заслоню /  Тебе грудьми, тебе грудьми” [Б-А: 182]. Пе
рекладач відмовився від збереження Бернсової метафори, натомість 
залишив опорний образ недолі, інтенсифікувавши його за допомогою 
ампліфікаційного ряду концептуально тотожних мікрообразів горя, 
біди, тьми (останній зазнав гіперболізації -м оре тьми), зведених у 
єдиний мотив. Тут, як і в перекладі “Нещасливої долі”, простежується 
звертання до народнопісенної традиції завдяки введенню до образної 
тканини яскравих фольклорем горе та біда.
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Отже, М. Лукаш у своїй творчості вдається до асоціативних чи 
алюзійних проекцій на цільову культуру, але не виходить за межі 
смислової заданості оригіналу та зберігає його жанрово-стилістичну 
домінанту, що дає підстави говорити про адекватність перекладу. 
У цьому плані цікаво хоча б фрагментарно порівняти аналізовану 
поезію Р. Бернса “Raging Fortune” у перекладах Миколи Лукаша і 
Павла Грабовського. Останній змінює віршовий розмір оригіналу 
та порушує принцип еквілінеарності:

Я  не знав, які ті сльози,
Був собі раденький;
Так спалили ранні грози,
Збили бурі та морози
Цвіт мій зелененький! [Грабовський 2: 541].

Заміна ямбу хореєм у його народнопісенній моделі та застосу
вання п’ятивірша із традиційним римуванням абааб є відчутним 
засобом стилізації. Але найсуттєвішим стилізаційним прийомом 
Павла Грабовського стала експлікація символічної площини твору 
й заміна алегоричного образу дерева портретом людини, причому 
створеного в яскравих фольклорних традиціях:

Сяли очі, буйно вився 
Волос кучерявий;
На світ весело дививсь я ...
Підтоптався, зажурився
Козаченько жвавий [Грабовський 2: 541].

Незважаючи нате, що перекладач зберігає основну композиційну 
структуру твору, протиставлення центральних мотивів, мікрообрази 
цвіту, бурі, грози та морозу, наведені вище трансформації вказують 
на застосування методу відкритої транспозиції та одомашнення 
жанрово-стилістичної домінанти оригіналу, що в комплексі надає 
творові виразних ознак переспіву. Микола Лукаш же, демонструю
чи своє бачення тексту й множини його міжтекстуальних зв’язків, 
вдається до транспозиції прихованої, асоціативної, яка наближає 
першотвір до цільового читача, органічно вписує його в регістр 
цільової полісистеми, але не суперечить концепції автора оригіналу. 
Микола Лукаш, розкодувавши основні мотиви оригіналу, зберіг їх
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на рівні підтекстової структури, тоді як П. Грабовський експлікував 
весь підтекст і посилив упізнаваність мотивів через перекладацьку 
надінтерпретацію.

Системний огляд перекладацької манери М. Лукаша крізь призму 
однієї мініатюри промовисто засвідчує новаторство його методу, яке 
тісно переплетене з традиціями української літератури. Проведений 
вище аналіз виявив, що для М. Лукаша характерне:

-  збереження ритмомелодики оригіналу, майстерне відтворення 
звукопису, багатство рим;

-  максимальне використання морфологічних, синтаксичних і 
пунктуаційних засобів експресії;

-  проникнення крізь текст оригіналу в універсальну глибину й 
віднайдення того, що об’єднує різні культури;

-  пошук відповідних мотивів та образів в українській літера
турній традиції;

-  оновлення, поглиблення, розвиток традиційних образів укра
їнської літератури / фольклору.

Наведені особливості пояснюють специфіку вертикального кон
тексту й широких інтертекстуальних зв’язків і з цільовою культу
рою, і з культурою-джерелом, що властиві перекладам М. Лукаша, 
та унікальну здатність останніх сприйматися й функціонувати як 
самостійні твори в цільовій літературній полісистемі.
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УКРАЇНСЬКА ЛУКАШІАНА

Микола Яукаш -  це постать, про яку не мож$а говорити 
в порядку переліку зробленого. (Він більший -  він з тшс 

носіїв народної пам'яті на ящоі тримається традиція.

Свген Сверстюкі
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4.1. ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ 
ЛУКАША В УКРАЇНІ

(В іншій країні він був би академіком.

Ъорис Харчуй

Микола Лукаш залишив по собі багату спадщину, яка ще не 
осмислена повністю, розпорошена по численних періодичних ви
даннях, а то й досі зберігається в архіві в рукописному вигляді. 
Оскільки не маємо повного багатотомного видання оригінальних 
та перекладних творів М. Лукаша, ми не тільки не до кінця усвідом
люємо обсяг та обшир його діяльності, різноаспектність творчості, 
а й не можемо впевнено відповісти на прості, на перший погляд, за
питання: зі скількох мов перекладав М. Лукаш, зі скількох літератур, 
скільком авторам дав українське життя. Нові й нові знахідки Комісії 
з творчої спадщини М. Лукаша та її голови -  відомого письменника, 
перекладача, критика Леоніда Череватенка -  є безперечним свідчен
ням цього [Череватенко 1998; 2001; 2001а, б, в, г, ґ; 2003а].

Перекладацький дебют Майстра відбувся 1953 року з виходом 
у світ його перекладу роману “Перший удар” французького пись
менника Андре Стіля [Стіль]. Того ж року в перекладі М. Лукаша 
з’являється оповідання Максима Горького “Сторож” [Горький];
11 поезій Віктора Гюґо [Гюґо] та оповідання “Вітряк” болгарського 
письменника Слина Пелина [Слин Пелин 1953]. Отже, уже перші 
друковані переклади М. Лукаша з французької, російської та бол
гарської мов, представлені жанрами роману, оповідання та поезії, 
засвідчують різномовний і різножанровий характер перекладацької 
діяльності М. Лукаша, що так яскраво реалізується згодом у його 
творчості. Уже в наступні два роки (1954-1955), як підтвердження 
цього, побачили світ вірш болгарського поета Пантелея Матеєва 
“Смерть партизана” [Матеєв], три поезії Адама Міцкевича [Міц- 
кевич] та вірші з роману “Дон Кіхот”, які прикрасили український
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переклад Василя Козаченка та Євгена Кротевича [Сервантес 1955]. 
Тоді ж М. Лукаш заявив про себе на весь голос, подарувавши укра
їнському читачеві “Мадам Боварі” Ґюстава Флобера та “Фауста” 
Йоганна Вольфганга Ґете [Флобер 1955; Ґете 1955].

Ще не будучи членом Спілки письменників, М. Лукаш бере ак
тивну участь у роботі письменницької організації, про що свідчить 
тогочасна хроніка “Літературної газети”. У замітці “Творче життя” 
[Т. ж.] згадано виступ М. Лукаша на засіданні секції поезії СРПУ
7 березня 1955 р., а за три місяці у хроніці газети згадано участь 
М. Лукаша в обговоренні на черговому засіданні секції художньо
го перекладу підготовлених до видання українських перекладів 
творів А. Міцкевича [Укр. переклади]. Уже наступного 1956 року 
талановитого перекладача запрошують до участі в республікан
ській нараді в справі художніх перекладів, що відбувалась у Києві 
16-18 лютого. Як свідчить культурно-мистецька хроніка часопису 
“Вітчизна”, М. Лукаш виступив тоді з доповіддю “Прогресивна 
західноєвропейська література в перекладах на українську мову” 
[Хроніка: 188]. На жаль, у солідному томі “Питання перекладу: З 
республіканської наради перекладачів (лютий 1956 р.)”, що вийшов 
наступного року в Держлітвидаві УРСР, не знайшлося місця для 
тексту цієї доповіді, яка містила цікаві міркування та характеризу
вала основні принципи перекладацького методу М. Лукаша. Під
твердженням того, що доповідь була цікава та резонансна, є згадки 
про неї у звіті про роботу наради, опублікованому в українській 
“Літературній газеті” та в російській “Литературной газете” [За 
високе мистецтво; Нарада; Совещание], а також численні репліки у 
виступах інших учасників наради, чиї доповіді увійшли до згаданого 
збірника [Борис Тен: 199-200; Пригара: 188-192]. І навіть за кілька 
років можна натрапити на згадки про виступ М. Лукаша, -  як, на
приклад, у статті Богдана Кравціва “Поезія Заходу в українських 
перекладах” [Кравців: 18]. На сторінках збірника “Мастерство пере
вода” [Россельс 1959: 208-242; Россельс 1962: 151-178] Володимир 
Россельс згадує доповідь М. Лукаша, зокрема цитує його слова про 
єдину літературну мову. Це твердження було головним у виступі 
М. Лукаша і полягало в тому, що повинна існувати єдина літературна 
українська мова, а не різні її варіанти залежно від того, з якої мови 
робиться переклад. М. Лукаш у своїй доповіді говорив про високе
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мистецтво перекладу, важливість знання рідної мови, про готування 
перекладацьких кадрів, а також дав низьку оцінку українському 
“Дон Кіхоту” в перекладі Є. Кротевича та В. Козаченка. Доповідь 
ілюстрували конкретні приклади та цифри щодо кількості перекла
деної літератури з різних мов. З текстом доповіді М. Лукаша стало 
можна ознайомитися лише 2009 р., коли Б. Чернякову вдалося від
шукати в архівах стенограми та верстку доповіді й на основі цього 
відновити її, зберігши всі характерні ознаки усного викладу. Цей 
текст увійшов до книжки “Микола Лукаш: Моцарт українського 
перекладу” [Лукаш 2009].

Початковий період творчої діяльності М. Лукаша висвітлює 
ще одну грань його творчості, пов’язану з Лукашем-критиком, ре
цензентом, лексикографом. Докладніше про це йшлося в першому 
розділі, тут лише принагідно зауважмо, що більшість своїх авто
ритетних рецензій він написав саме на початку 1950-х років. Такий 
докладний екскурс у перші роки професійної діяльності М. Лукаша 
(1953-1956) дає змогу побачити сконденсований образ Майстра, 
висвітлює основні аспекти його діяльності як перекладача творів 
різних літератур і різних жанрів, лексикографа, критика, оборонця 
рідної мови. І це останнє -  не перебільшення, бо вже через три 
роки (6 квітня 1959 р.) М. Лукаш підписав звернення до Верховної 
Ради УРСР з вимогою запровадити українську мову в усіх сферах 
життя нашого народу. Разом із ним три сторінки обґрунтованих 
вимог підписали Андрій Голуб -  доктор хімічних наук, завідувач 
кафедри Київського університету, та письменник Василь Лобко 
[Лобко: 42-43].

Однак у нашу літературу і культуру М. Лукаш увійшов пере
дусім як перекладач. Саме переклад став його потужною зброєю 
в боротьбі за українську мову, її повноцінність і самодостатність. 
Микола Олексійович визнавав, що не дуже активно виступає, зате 
своєю перекладацькою працею дарує нашому народові рідною мо
вою світову класику в перекладі з оригіналу. Вступивши 2 червня 
1956 р. до Спілки письменників, М. Лукаш поринає в перекладацьку 
роботу. Наприкінці 1957 р. його обрали до нового складу бюро секції 
художнього перекладу [В секції худ. пер.] разом із М. Рильським,
О. Кундзічем, Є. Дроб’язком, О. Пархомовською, О. Новицьким та 
М. Ушаковим. А ще за два роки після переїзду з Харкова до Києва
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М. Лукаш очолив відділ поезії в журналі “Всесвіт”, що поновив свою 
роботу в липні 1958 р. Цей період та наступне десятиліття можна по 
праву назвати творчим злетом перекладача. Одна за одною виходять 
книжки його перекладів: Роберт Бернс, Лопе де Вега, Джованні 
Боккаччо, Поль Верлен, Ґарсія Лорка, Фрідріх Шиллер, Імре Мадач. 
Перекладає М. Лукаш і дитячу літературу: Джанні Родарі, Володимир 
Филипович, Бранко Чопич, Єлин Пелин. За період 1953-1969 pp. ви
йшла 21 книжка його перекладів, та за наступних 11 років, хоч як це 
прикро, -  жодної1. Такими були наслідки безжального і драматичного 
відлучення М. Лукаша від літературного процесу. Такою була ціна 
вболівання за українську мову, культуру, державність.

Літературне “затишшя” супроводжувало й переклади М. Лукаша 
в періодиці, -  щоправда, тут контраст не настільки різкий, як з окре
мими виданнями. Шість років (1973-1978) тривала цілковита перер
ва. Лише із закінченням “епохи маланчукізму” негласну заборону 
друкувати Лукашеві переклади скасували, і вже 1979 р. з’явились у 
періодиці та в поетичних антологіях його переклади з Ґ. Аполлінера, 
П. Верлена, А. Йожефа, А. Міцкевича, Ю. Тувіма. А через два роки 
вийшла й окрема книжка -  третє видання Лукашевого перекладу 
“Фауста” [Ґете 1981 ]. Дочекалися свого часу й переклади поезій Апол
лінера, що вийшли 1984 р. у видавництві “Дніпро” у серії “Перлини 
світової лірики” [Аполлінер 1984]. У 1985 р. перевидано “Декамерон” 
Дж. Боккаччо, а 1987 р. -  “Пані Боварі” Ґ. Флобера (попередня на
зва -  “Мадам Боварі”). Серед українських перекладів Шекспіра, що 
ввійшли до повного видання його творів у шести томах, -  Лукашевий 
переклад “Троїла і Крессіди” (1986). Але Майстрові не судилося по
бачити великого тому своїх поетичних перекладів “Від Боккаччо до 
Аполлінера”, що вийшов 1990 року і став літературним пам’ятником 
великому перекладачеві [Б-А]. Посмертно вийшов і незакінчений 
Лукашем “Дон Кіхот” Сервантеса [Сервантес 1995], який делікатно, 
зі збереженням стилю допереклав Анатоль Перепада.

У 1990-х роках кількість Лукашевих перекладів у періодичних 
і неперіодичних виданнях значно зросла. Це пояснюється двома 
основними причинами: 1. Посиленням уваги до перекладача після 
його смерті, що стало можливим завдяки загальній демократизації 
суспільства і відновленню незалежності в Україні. 2. Впроваджен

1 Докладніше див. біобібліографічний покажчик “Микола ЛукаїїГ [МЛ 2003].
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ням до шкільної програми нового курсу “Зарубіжна література”. 
З’явилося багато шкільних підручників-хрестоматій, фахових 
періодичних видань (“Всесвітня література в середніх навчальних 
закладах України”, “Зарубіжна література”, “Зарубіжна література 
в навчальних закладах”, “Вікно у світ”, “Тема” та ін.), методичних 
розробок, які друкують й аналізують переклади М. Лукаша.

Подібну картину спостерігаємо і з публікаціями, присвяченими 
М. Лукашеві. Найменше їх друкувалось у 1950-х та 1970-х роках, 
найбільше -  у 1990-х. Якщо у 1950-х роках незначний відсоток публі
кацій пояснюється тим, що М. Лукаш тільки входив у літературу, то 
в 1970-х -  це вже наслідок цілеспрямованого відлучення Майстра від 
друку. М. Лукаша не тільки не друкували, а й згадки про нього були 
заборонені. Якщо в найжорсткіші 1973-1978 роки не було надруковано 
жодного перекладу М. Лукаша, то за цей же період вдалося знайти 
кілька публікацій, де його ім’я все ж таки згадано. Частіше це були 
короткі згадки у виданнях, що виходили за межами України. Зокрема 
в листопадовому номері журналу “The Ukrainian Canadian” 1973 p. 
опубліковано інтерв’ю Марини Новикової “From Soviet Ukraine -  
A Dialogue With the World” з Олесем Гончарем, Віталієм Коротичем, 
Олександром Бандурою, Олегом Микитенком та Романом Федорівим 
[From Soviet Ukraine]. Обговорюючи стан художнього перекладу в 
Україні, Олесь Гончар та Віталій Коротич високо оцінили переклади 
М. Лукаша, зокрема, з Ґарсії Лорки. Ще одна публікація, що вийшла 
за межами України, у Мюнхені, була під сенсаційним заголовком: 
“Микола Лукаш під загрозою запроторення у психіятричну лікарню” 
[Микола Лукаш]. Це було повідомлення Пресової Служби ЗП УГВР 
(Нью-Йорк) про погрожування М. Лукашеві психіатричною лікарнею 
після того, як він написав листа на захист Івана Дзюби. У підпільному 
журналі “The Ukrainian Herald”, що виходив за кордоном, 1976 р. по
дано розлогу інформацію про М. Лукаша як перекладача та, зокрема, 
про причини виключення його зі Спілки письменників [Ethnocide: 
137; 195].

Миколу Лукаша згадано й у статті О. Кундзіча, яку вперше було 
надруковано українською мовою ще 1966 р. у книжці “Слово і образ”, 
коли М. Лукаш активно друкувався [Кундзіч 1966]. У 1973 р. ця ж 
стаття вийшла в Москві в перекладі В. Россельса [Кундзич 1973] та у 
видавництві “Дніпро” у збірці О. Кундзіча “Творчі проблеми перекла
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ду” [Кундзіч 1973а: 185-202]. Російське видання дає повний переклад 
книжки та згаданої статті зокрема, тоді як в українській статті того ж 
таки 1973 року вилучено один абзац, а саме: “Перекладач-художник -  
це, повторюю, покликання важке і дуже не часте. Цим і пояснюється, 
що в нас таких майстрів є лише кілька. Перекладачі-художники, про
фесіонали, члени Спілки письменників, непричетні до оригінальних 
жанрів, але перекладацька творчість їх оригінальна, має своє індиві
дуальне обличчя. їх так небагато, що я не беру на себе сміливості дати 
навіть малого ряду, можу лише навести окремі приклади. В поезії -  це 
М. Лукаш, автор українського варіанта «Фауста» В. Ґете, ще неопу- 
блікованих перекладів Ю. Тувіма; в драматургії -  Ірина Стешенко, 
перекладач Шекспіра, Мольєра та ін.”. Коментарі тут зайві.

Були й публікації (як, наприклад, авторства Миколи Шамоти), де ім’я 
перекладача згадувалося тільки в контексті “тандему Кочур-Лукаш” і 
піддавалося гострій критиці [Шамота 1974; Шамота 1974а].

Мізерна кількість публікацій цього періоду про М. Лукаша віддзер
калює трагічну долю митця, якого у гнітючі 1970-ті роки намагалися 
відлучити від літературного процесу, не дозволити творити та при
множувати здобутки української культури. Звичайно, цифри не дають 
повної картини, бо, окрім кількісних показників, є ще якісні -  власне 
сприйняття Лукашевих перекладів, оцінка його діяльності. Більшість 
авторів рецензій та критичних матеріалів дають дуже високу оцінку 
перекладам М. Лукаша. Цікавим з цього погляду є такий факт: хроні
кальні матеріали “Літературної України”, “Радянської освіти”, “Віт
чизни” за 1965 р. повідомляють, що під час обговорення Лукашевого 
перекладу “Декамерона” Дж. Боккаччо в Республіканському будинку 
літераторів було запропоновано відзначити цю вагому працю в галузі 
перекладу літературною премією або надати її авторові наукове звання 
[Андріанова; Біленко; День за днем]. Однак сприйняття перекладів 
М. Лукаша не завжди було однозначним, їх поява часто спричиняла 
полеміку. Дуже показовим є фрагмент з листа “літературного заздріс
ника”, як назвав його Анатоль Перепада: “Хай спробують вони тепер 
афішувати як «шедевр» оту бридку наругу над українською мовою 
та світовою літературою -  «Бекамерон» Лукаша...” [Перепада 1999: 
7]. Для порівняння -  чи контрасту -  наведу слова Валерія Шевчука: 
“... тимчасом вийшов «Декамерон» Д. Боккаччо в Лукашевому пере
кладі. Читати для мене цю книгу був словесний бенкет. Неймовірно
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багата лексика, чудова стилізація під стиль давньоукраїнської прози 
[...]- усе це викликало в мене захват; і досі вважаю цей переклад без- 
порівняльним і таки геніальним” [Шевчук: 97].

Різні, часто протилежні оцінки одержували Лукашеві переклади вже 
згадуваного “Декамерона” Дж. Боккаччо, “Фауста” Й.-В. Ґете, “Дон 
Кіхота” Сервантеса, поезій Ґарсії Лорки. Що так імпонувало в цих пере
кладах їхнім шанувальникам і не до вподоби було опонентам -  це диво
вижне багатство української мови з її великими пластами просторіччя, 
архаїки, народної фразеології, рідковживаних слів та зворотів. З одного 
боку, переклади М. Лукаша вражали своєю мовною розмаїтістю, тор
калися найглибших пракоренів української мови, воскрешали давно 
забуті елементи та максимально використовували мовний потенціал 
для творення нових. Це не могло не захоплювати. З іншого боку, та
кий підхід перекладача неминуче призводив до введення чужорідних 
для першотвору елементів, зміни національного колориту, що й дало 
підстави Леонідові Первомайському стверджувати в його рецензії на 
Лукашів переклад “Фауста”, що “тінь травестованого Енея стояла за 
спиною перекладача” [Первомайський: 323].

Гостру дискусію спричинили Лукашеві переклади з Ґарсії Лорки. 
Започаткував її на сторінках часопису “Сучасність” представник Нью- 
Иоркської групи Юрій Тарнавський статтею “Під тихими оливами, або 
вареники замість гітар” [Тарнавський]. Він звинувачував М. Лукаша в 
надмірній українізації поезій Лорки. На захист Лукашевих принципів 
перекладу на сторінках “Сучасності” відразу ж виступив Іван Кошелі- 
вець [Кошелівець 1969]. Далі до дискусії приєдналися Богдан Бойчук, 
Борис Олександрів та ін. [Бойчук; Олександрів]. Учасники будь-якої 
дискусії мають право на відстоювання своєї думки; так і в цій полеміці 
раціональне зерно було і в поглядах прихильників, і опонентів. Однак 
різкість критичних звинувачень, загальний тон полеміки були аж ніж 
не доброзичливі. Звичайно, були й інші оцінки перекладів М. Лукаша, 
критичні, однак без вдавання до крайнощів. За приклад можна навести 
думку, яку висловила Михайлина Коцюбинська в листі до Зінаіди Ґеник 
від 26 вересня 1969 р.: “...вважаю, що переклади Лукаша- не «адекват
ні» за настроєм, за своєрідною «ходою вірша», за інтонацією, за тою 
нематеріальною настроєвою, інтонаційною, ритмічною «субстанцією», 
яка мусить бути адекватна в точному перекладі при можливих значних 
відхиленнях смислових, змістових тощо.
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І, водночас, як літературне явище, як літературний твір сам в 
собі, мені ці переклади дуже подобаються. Я їх сприймаю, як якесь 
«третє» самостійне явище, яке, я в цьому переконана, мас право на 
існування в літературі. Це -  цікаво!, перекладач може собі дозволити 
це. І хай з’являться нові переклади -  інші, точніші, вони не посва
ряться з Лукашевими, а сидітимуть з ними за одним столом. Думаю, 
що закиди в «нерозумінні... тощо» слід відкинути. Лукаш робив це 
свідомо. Він так чує, він настроївся на ту струну, яка близька йому, 
яка бринить у ньому” [Коцюбинська 2001: 219-220].

Неоднозначною була оцінка перекладу “Дон Кіхота” -  незакінченої 
лебединої пісні М. Лукаша. Юрій Андрухович називає цей переклад 
“надто радикальним, гарним експериментом”, який, на його думку, 
повинен бути у скарбниці української культури, але повинен існувати 
і звичайний переклад [Ірина Софія: 10]. Подібну думку, але ще ради
кальніше, висловлює головний редактор журналу “Всесвітня література 
в середніх навчальних закладах України” Ігор Ненько у статті “Не 
відкидати роботу з художнім перекладом, а вчитись специфіки її про
ведення” [Ненько: 3-4]. Аналізуючи редакційну пошту, автор зазначає: 
“Певна річ, ще є чимало невдалих, недосконалих перекладів. Серед 
них учителі називають: «Премудрий гідальго Дон Кіхот» Сервантеса, 
«Крихітка Цахес» Гофмана, «Самотній кедр на стромині» Г. Гейне, які 
начебто надто стилізовані під архаїчну лексику. Але будь-який най- 
обурливіший факт недосконалого перекладу не може перекреслити 
значення перекладу як естетичного явища. Недосконалим перекладом 
просто не слід користуватись” [Ненько: 3]. Цей погляд варто порівняти 
з думкою, скажімо, Івана Дзюби, який у статті “Десять пишемо, сто 
в умі” [Дзюба 2002: 18-19] серед десятьох найвизначніших книжок в 
історії світової літератури називає роман “Дон Кіхот” Сервантеса й 
радить читати його в українському перекладі М. Лукаша. Михайло 
Москаленко вважав українського “Дон Кіхота” найдосконалішим з 
перекладацьких шедеврів М. Лукаша [Москаленко 19986: 406].

На жаль, навіть ті переклади М. Лукаша, які чи не одностайно вва
жали вершинами перекладного мистецтва, належно не пошановані. 
Уже згадана пропозиція про відзначення “Декамерона” літературною 
премією чи присудженням перекладачеві наукового звання так і зали
шилась пропозицією. За повідомленнями часопису “Жовтень”, газет 
“Літературна Україна” та “Закарпатська правда” за 1968 р., М. Лукаша
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названо одним із шести кандидатів на здобуття Шевченківської премії 
за переклад драматичної поеми Імре Мадача “Трагедія людини” [Кан
дидати]. Премії, однак, він так і не був удостоєний. Через два десяти
ліття, 21 січня 1988 р. (за 7 місяців до смерті Майстра), “Літературна 
Україна” вміщує інформацію від журі премії імені Максима Рильського 
за найкращий художній переклад, де серед кандидатур, висунутих 
до участі в конкурсі на здобуття премії за 1988 p., названо М. О. Лу
каша за переклади українською мовою “Декамерона” Дж. Боккаччо, 
“Фауста” Й.-В. Ґете, “Мадам Боварі” Ґ. Флобера та ін. [Від жюрі]. За 
два місяці -  24 березня 1988 р. -  ця ж газета вміщує повідомлення 
про присудження премії імені Максима Рильського Миколі Лукашу 
[Лауреати]. Це була єдина прижиттєва нагорода Майстра. У вересні 
1993 p., за повідомленням “Всесвіту”, М. Лукашеві вже посмертно 
присудили українсько-французьку літературну премію імені Миколи 
Зерова “за кращий український переклад із французької літератури” 
[Вітаємо лауреатів: 156].

Ґрунтовну статтю Тетяни Цимбалюк про М. Лукаша вміщено в 
меморіальному альманасі “Видатні діячі України минулих століть = 
Outstanding Ukrainian personalities of the past”, який вийшов 2001 p. 
[Цимбалюк 2001: 326-327]. Це втішний факт, порівняно з тим, що в 
солідному двотомному енциклопедичному виданні “Все про Укра
їну = All about Ukraine” у розділі “Освіта, наука, культура”, окрім 
портретів Г. Кочура та М. Лукаша, немає жодного слова ані про 
них, ані про переклад загалом [Все про Україну: 304].

Посмертний період творчості М. Лукаша позначений особливою 
увагою до його спадщини, намаганням перевидати основні його пере
клади та оприлюднити невідомі. З кінця 1990-х років пожвавила свою 
роботу Комісія з літературної спадщини М. Лукаша, яку від 1998 р. 
очолює Л. Череватенко. Саме стараннями Леоніда Васильовича 
виявлено значну кількість нових перекладів в архіві Майстра [Чере
ватенко 1998; 2001; 2001а, б, в, г, ґ; 2003; 2003а]. Паралельно дослід
ник працював над відновленням автентичного, не підредагованого 
Лукашевого перекладу “Декамерона” Дж. Боккаччо, який вийшов 
2006 р. у видавничому центрі “Просвіта” [Боккаччо 2006]. До справи 
оприлюднення та популяризації невідомого доробку М. Лукаша до
лучилися Максим Стріха [Стріха 1992; 1995; 1997], Михайло Мос
каленко [Москаленко 1900; 1998; Б-A], Борис Черняков [Черняков
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Нередагований варіант
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2000а; 2001; 2001а]. З’явилося чимало критичних досліджень, при
свячених творчості М. Лукаша, зокрема праці Григорія Кочура [Кочур 
1989а; 1990], Марини Новикової [Новикова 1989; 1989а; 2000; 2005; 
2009], Тетяни Цимбалюк [Цимбалюк 1996; 1996а, б; 1997а; 2001а], 
Ольги Лучук [Лучук 1994; 1996], Андрія Содомори [Содомора 1999а] 
та ін. Дослідження творчості перекладацької спадщини М. Лукаша 
вийшло на академічний рівень завдяки дисертаційним роботам [Лу
чук 1996а; Цимбалюк 1997; Савчин 2006; Федунович-Швед 2008]. 
Чимало напрацювань у написанні наукового життєпису М. Лукаша 
здійснив Б. Черняков [Черняков 2000; 2004; Микола Лукаш 2009]. 
Він же -  укладач другого біобібліографічного покажчика “Микола 
Лукаш” (1953-2005) [МЛ 2007]. Переклади М. Лукаша вміщено в усіх 
шкільних хрестоматіях зарубіжної літератури, створено методичні 
розробки уроків із їх вивчення [Дзик-Сорока; Куцевол 1999; Куце- 
вол 2000; Правура; Скрипник 1997]. З’явилася надія, що українські 
читачі все-таки отримають повне видання Лукашевої спадщини. 
Видавництво Жупанського анонсувало 15-томне видання перекладів 
і власних творів М. Лукаша. Його відкриває переклад трагедії “Фа
уст” Й.-В. Ґете, шедевр перекладацької майстерності, який приніс 
Лукашеві славу ще на початку його творчої діяльності. Нове видання 
“Фауста”, що з’явилося на початку 2014 р., супроводжується пере- 
кладознавчими розвідками Вадима Скуратівського, Леоніда Перво- 
майського, Льва Копелєва, Леоніда Череватенка.

Важливим внеском у вивчення історії української лукашіани ста
ли спогади Олега Микитенка про співпрацю М. Лукаша з журналом 
“Всесвіт” [Микитенко]. Це ґрунтовне дослідження, яке виходить 
за рамки визначеного автором жанру спогадів, є фактично першим 
систематизованим описом і перекладів М. Лукаша, що з’являлися 
на сторінках часопису, і критичних статей чи навіть згадок про 
перекладача. Вагомою подією в культурному житті України стало 
видане до 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша двотомне 
видання спогадів про нього під промовистою назвою “Наш Лукаш”, 
упорядковане Леонідом Череватенком [НЛ]. Воно містить понад 
триста унікальних матеріалів -  спогадів, листів, архівних документів 
(серед них і такі, що мають гриф “цілком таємно”), світлин, літе
ратурознавчих нарисів та роздумів про творчість Миколи Лукаша, 
більшість з яких надруковано вперше.
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Однак величезне кількісне зростання матеріалів української лу- 
кашіани, яке спостерігаємо у 1990-2000-х роках, супроводжується, 
на жаль, багатьма неточностями, помилками. Одним із виявів таких 
серйозних неточностей є приписування перекладів іншим особам. 
Якщо у 1970-ті роки це був єдиний можливий засіб пробитись у друк 
для митців, силоміць відлучених від літературного процесу, то на
прикінці XX -  початку XXI ст. такі помилки свідчать про недостат
ню уважність чи компетенцію укладачів та редакторів. Приміром, у 
хрестоматії “Зарубіжна література XX ст.” [Денисова-Сиваченко: 
83-86] вісім перекладів поезій Ґійома Аполлінера, із зазначеним ав
торством Миколи Бажана, насправді належать М. Лукашеві. У цьому 
ж підручнику Лукашів переклад “Осінньої пісні” Поля Верлена 
приписано М. Рильському [Денисова-Сиваченко: 64], а переклади 
М. Лукаша з Ґарсії Лорки, виявляється, зроблено з... англійської 
мови [Денисова-Сиваченко: 408]. Переклад М. Лукаша “Осінньої 
пісні” П. Верлена вміщено у статті Л. Правури “Ячать хлипкі хрип
кі скрипки листопада...”: Урок з вивчення поезії Поля Верлена.
11 клас” [Правура: 34], але знову ж таки він підписаний іменем 
М. Рильського. У хрестоматії з зарубіжної літератури для 5 класу 
[Фесенко: 318] відому поезію Р. Бернса “Моє серце в верховині” в 
перекладі М. Лукаша подано за підписом О. Мокровольського.

Можна назвати й помилки протилежного характеру, коли чужі 
переклади приписують М. Лукашеві. Наприклад, у статтях М. Борець
кого “Доба Європейського відродження (Ренесанс)” [Борецький 2000:
5] та “Франческо Петрарка: короткі відомості про поета” [Борецький 
2001: 24] вміщено уривок зі 132 Сонету Петрарки і зазначено, що це 
переклад М. Лукаша. Насправді ж його авторство належить Г. Кочу- 
рові. У вже згаданій хрестоматії зарубіжної літератури за авторством 
В. Фесенко переклад поезії П. Б. Шеллі “Я брат ваш -  земле, океане, 
вітре!” приписаний М. Лукашеві [Фесенко: 314-315], хоча насправді 
він належить О. Мокровольському. У статті Т. Скрипник “Хай бідні 
ми...”: Урок-порівняння по вивченню поезії Роберта Бернса. 7 клас” 
[Скрипник 1997: 19-21] переклад вірша Р. Бернса “До ромашки, під
різаної плугом у квітні 1786 р.”, що належить В. Мисику, зазначений 
як переклад М. Лукаша. Стаття А. Дзик та О. Сороки “Осіння скрипка 
Поля Верлена” [Дзик-Сорока: 26-28] вміщує українські переклади 
поезій французького поета, серед них -  “Тихе небо понад дахом”,
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який, як вказано у статті, належить М. Лукашеві. Насправді переклад 
здійснив М. Рильський, хоча М. Лукаш теж перекладав цю поезію.

У періодичних та -  що особливо прикро -  енциклопедичних 
виданнях можна знайти чимало неточностей іншого характеру. У 
газеті “Хрещатик” [Верлен 1998а: 6] уміщено переклад М. Лукаша 
Верленового вірша “Гамлет мовить”, до якого додано припис “Пуб
лікується вперше”. Помилка очевидна, адже, -  незважаючи на те, що 
цей текст не потрапив до збірки перекладів П. Верлена, яка вийшла 
1968 р. у співавторстві М. Рильського, Г. Кочура і М. Лукаша, -  він 
друкувався щонайменше чотири рази до появи у “Хрещатику” [Вер
лен 1981: 142; Верлен 1990: 124; Б-A: 228; Верлен 1998: 152].

У томі 10 Енциклопедії українознавства та 4 Encyclopedia of Ukraine 
у статті Івана Кошелівця про В. Шекспіра згадано, що М. Лукаш пере
клав п’єсу цього автора “Два сеньйори з Верони” [Кошелівець 2000: 
3837; Koshelivets: 609-610]. Тим часом відомо, що М. Лукаш нічого з 
В. Шекспіра, окрім “Троїла і Крессіди”, не перекладав, а “Двох Верон- 
ців” переклала Ірина Стешенко. У тому ж таки 10 томі Енциклопедії 
українознавства у статті В. Ревуцького про Й.-Ф. Шиллера згадано 
М. Лукаша як перекладача поезій Шиллера та його ж драматичних 
творів “Розбійники” і “Вільгельм Телль” [Ревуцький: 3854-3855]. Ці 
драми насправді переклав Борис Тен, а М. Лукаш -  тільки вірші Шил
лера. У своєму інтерв’ю Олесь Жолдак зазначає, що ім’я М. Лукаша 
стало відомим на початку 1950-х pp., коли до Держлітвидаву України 
поштою надійшов рукопис перекладу В. Шекспіра [Логвиненко: 8]. 
Насправді ж визнання М. Лукашеві приніс його переклад “Фауста”, 
надісланий з Харкова до Києва саме в такий спосіб.

Можна також знайти низку неточностей, пов’язаних уже не з 
перекладацьким доробком М. Лукаша, а й з фактами його біографії. 
У томі 2 Encyclopedia of Ukraine у статті про Г. Кочура [Kochur: 
578] згадано, що його виключили зі Спілки письменників України 
1973 р. за те, що він запропонував відбути ув’язнення замість Івана 
Дзюби. Однак саме за лист на захист І. Дзюби 1973 р. зі Спілки ви
ключили М. Лукаша.

Остання частина Словника-довідника із зарубіжної літератури, 
призначеного для учнів 5-6 класів, який уклав колектив кафедри ме
тодики викладання світової літератури Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова [СДЗР: 46-48], містить біографічні
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довідки про найвидатніших, на думку укладачів, майстрів перекладу 
в Україні. До речі, про Г. Кочура там немає навіть згадки. Миколі Лу- 
кашеві пощастило більше -  про нього є невеличка інформація, але, на 
жаль, із перекрученнями, про що свідчить уже заголовок: Лукаш Мико
ла Олександрович (нар. 1919 р.). На час виходу цієї публікації минуло 
10 років, як М. Лукаша не стало, тому не зазначити цього і подати всю 
інформацію про нього в теперішньому часі не зовсім коректно. Це ж 
стосується й перекручення його патронімічного імені.

У статті Михайла Слабошпицького “Людина не з нашого часу”, 
опублікованій у часописі “Вітчизна” [Слабошпицький: 126-130], 
М. Лукаш “помолодшав” на 5 років, адже підзаголовок свідчив: До 
75-річчя Миколи Лукаша, тимчасом як вшановували 80-ту річницю 
народження Майстра.

Чимало неточностей є і в монографії Валентини Андрієнко “Укра
їнська школа перекладу (на матеріалі перекладів трагедії Й.-В. Ґете 
“Фауст”) [Андрієнко]. У другому розділі книги подано інформацію 
про М. Лукаша як перекладача “Фауста”, з якої довідуємося, що він 
закінчив Київський університет 1941 р. [Андрієнко: 57], що “М. Лу
каш двічі поступав до СП України, обидва рази за найприхильнішими 
рекомендаціями М. Рильського, І. Драча, Є. Гуцала” [Андрієнко: 71]. 
Відомо, що М. Лукаш так і не закінчив Київського університету, 
оскільки навчання перервала війна, тому продовжив навчатись аж 
після закінчення війни, але вже не у Київському, а в Харківському 
інституті іноземних мов. Що ж до рекомендацій до Спілки письмен
ників, то очевидно, що М. Рильський, на жаль, не міг давати її двічі, 
бо на час повторного вступу М. Лукаша до СП у 1980-х роках поета 
вже не було серед живих. Рекомендації М. Лукашеві давали першо
го разу (1956 р.) М. Рильський, Леонід Первомайський, М. Пригара, 
М. Терещенко, а у 1980-х рр., коли його поновлювали у Спілці, -  
Є. Гуцало, І. Драч, М. Бажан. В. Андрієнко стверджує, що “вимуше
ний «позадруковий» період тривав аж до середини 80-х” і закінчився, 
коли “у 1984 році з’явилися Лукашеві переклади поезії Г. Аполлі- 
нера, а у 1986 році -  п’єса В. Шекспіра «Троїл і Крессіда». І тільки 
через багато років (років безробіття) перевидадуть його переклад 
«Фауста»” [Андрієнко: 70-71]. Доречно б цей ланцюжок перекладів 
розпочинати з кінця, адже “Фауста” перевидали 1981 р. [Ґете 1981] і 
того ж року в журнальній періодиці вийшло 20 поетичних перекладів
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М. Лукаша [Аполлінер 1981; Аполлінер 1981а; Валері 1981; Верлен 
1981; Лафорг; Рембо; Ру], що вже було вісником “літературної від
лиги”. Вважаємо серйозним поменшенням здобутків перекладача 
таке твердження В. Андрієнко: “Якби зібрати докупи усі Лукашеві 
праці, можна було б надрукувати 6-7 томів перекладів” [Андрієнко: 
75]. Обсяг уже опублікованих Лукашевих перекладів прозових та 
драматичних творів (А. Стіля, Й.-В. Ґете, Ґ. Флобера, Лопе де Веґи, 
Дж. Боккаччо, І. Мадача, Сервантеса, В. Шекспіра) значно перевищує 
три тисячі сторінок і є достатнім для більшої, аніж наведено, кількості 
томів. Якщо ж узяти до уваги віршові переклади (лише збірок є уже 
п’ять: Р. Бернс, Ф. Шиллер, П. Верлен, Ґарсія Лорка, Ґ. Аполлінер), 
дитячу літературу, переклади лібрето до опер, урахувавши всі роз
порошені по періодиці переклади та ті, що ще досі в архіві, то не
складно помітити, що ця цифра значно зросте. Леонід Череватенко 
наводить -  можливо з деяким перебільшенням зовсім іншу цифру: 
“Якщо говорити про М. Лукаша багатотомового (це така «манілов- 
ська» ідея), то я мрію про видання, яке не знаю, чи можна увібрати 
у 30-40 томів” [Цит. за: Савчин 2001: 328]. Тут, звичайно, йдеться і 
про оригінальні поезії М. Лукаша, і про його критичні праці.

Це тільки деякі вияви неуважності, неточності чи навіть серйоз
них помилок, які хоча й не поменшують ваги Лукашевого доробку, 
однак свідчать про не дуже приємну тенденцію, коли велика кіль
кість не завжди синонімічна високій якості.

На жаль, є приклади не тільки неуважності, а й справжніх краді
жок, нехай і інтелектуальних. У Херсонському збірнику “Південний 
архів” вийшла стаття Н. Марчишин “Микола Лукаш -  перекладач 
Роберта Бернса” [Марчишин: 195-199], що є абсолютно ідентичною 
статті, яка вийшла п’ятьма роками раніше у науковому збірнику 
Львівського університету “Іноземна філологія” [Савчин 1996: 96- 
104] і належить авторові цієї монографії.

Великий резонанс збудила публікація “Декамерона” Боккаччо 
в інтерпретації Василя Шкляра, що вийшла 2006 р. у видавництві 
“Дніпро” [Боккаччо 2006а]. Навіть побіжний аналіз цієї адаптації 
італійського першотвору засвідчує велику кількість “запозичень” 
із Лукашевого перекладу. Сергій Ткаченко, ретельно зіставивши 
італійський оригінал з перекладом М. Лукаша, іншими переклада
ми російських (Н. Любимова та О. Веселовського), американських
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(М. Муси і П. Бонданелли), британського (Дж. Г. Маквільяма) пере
кладачів та версією В. Шкляра, дійшов висновку, що “запропонована 
Василем Шклярем «українська версія» «Декамерона» Джованні 
Боккаччо не може вважатися його перекладом, бо створена вона 
не в результаті перекладання першотвору, а шляхом свавільного 
переказу вже існуючого перекладу Миколи Лукаша, фактично його 
перекраду” (курсив автора статті. -  В. С.) [Ткаченко С.: 503].

***

Динаміка виходу перекладів Миколи Лукаша та публікацій кри
тичних матеріалів про нього дає підстави виокремити такі основні 
етапи творчості Майстра:

1. Період інтенсивної перекладацької діяльності (1950-1960 рр.).
2. Позаспілчанський період вимушеного “затишшя” (1970-ті -  

перша пол. 1980-х рр.):
а) Період суворого відлучення від літературного процесу 

(1973-1978 рр);
б) Період часткової “відлиги” та “реабілітації” (1979— 

1987 рр.).
3. Повна реабілітація імені перекладача, посилення уваги до 

його творчості (1988 -  досі).
Уже початковий період творчості М. Лукаша засвідчує багатогран

ність та різноаспектність його діяльності: він дебютує перекладами з 
різних мов, належними до різних жанрів і стилів, виступає з рецензіями 
на художні переклади, критичними заувагами, працює в галузі лекси
кографії. Це найпродуктивніший період творчої діяльності М. Лукаша, 
позначений появою найбільшої кількості перекладів. У 1970-х та на 
початку 80-х років XX ст. спостерігаємо значний спад у творчості 
перекладача, зумовлений зовнішнім тиском (передусім виключенням 
зі Спілки та втратою права друкуватися), а відтак мінімальну кількість 
публікацій перекладів та критичних матеріалів про М. Лукаша. Остан
ній, посмертний період свідчить про велику увагу до творчості Май
стра, що виявляється в численних перевиданнях книжкових перекладів, 
газетних і журнальних публікаціях перекладів, опрацюванні архівів 
та появі першодруків. З’явилися наукові лукашезнавчі дослідження, 
багата мемуаристика, методичні розробки уроків із вивчення творчості 
перекладача, укладено словник фразеології М. Лукаша.
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Аналіз критичної літератури, присвяченої М. Лукашеві, та 
публікацій його перекладів засвідчує появу проблеми наукової 
точності, коректності, відповідальності. У критичних матеріалах, 
присвячених життю і творчості Майстра, допускаються фактологічні 
помилки, неточності (пов’язані насамперед з авторством перекладів, 
фактами біографії перекладача).

Актуальна й проблема опису та систематизації творчого доробку 
М. Лукаша, першим кроком до розв’язання якої став біобібліогра- 
фічний покажчик “Микола Лукаш” [МЛ 2003], виданий Науковою 
бібліотекою Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Він охоплює період за 50 років (1953-2003) і подає інфор
мацію про перекладну та оригінальну творчість М. Лукаша, а також 
про літературу, присвячену його життю і творчості.

Львівський національний університет 
імені Івана Франка

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Українська біобібліографія 
Нова серія. Ч. 10

МИКОЛА
ЛУКАШ

Львів 2003

Микола Лукаш: Біобібліографічннй покажчик/ 
Уклад. В. Савчин. -  Львів, 2003
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4.2. ЛУКАШІАНА ГРИГОРІЯ КОЧУРА

Його переклади -усе це поезія найвищого ґатунку: 
і майстерне відтворення, і глибоке проникнення в оригінал, 

і дущ  вільне орудування своєю мовою.

Тригорій Хочур

Творчість Григорія Кочура вражає широчінню зацікавлень до
слідника й обсягом зробленого. Про нього можна говорити як про 
талановитого перекладача, ерудованого літературознавця, глибо
кого критика, уважного редактора й упорядника -  подвижника та 
незаперечного лідера українського художнього перекладу XX ст.

Культурологічний проект, який упродовж усього життя реалі
зовував Г. Кочур, був спрямований на заповнення прогалин укра
їнської оригінальної та перекладної літератури, розширення обріїв 
української культури, виведення її на світові обшири. Усі частини 
цього проекту потребують систематизації та осмислення.

Одним із кроків у цьому напрямі є узагальнення внеску дослідни
ка в українську лукашіану. Обсяг зробленого у цій ділянці вражає і 
доводить, що творчість М. Лукаша була в епіцентрі перекладацьких 
зацікавлень Г. Кочура, незважаючи на те, що їхні перекладацькі 
методи були діаметрально протилежними. Ця проблема -  цікава й 
тим, що М. Лукаш був сучасником Г. Кочура, навіть більше -  його 
близьким другом і побратимом. Отож ідеться про співпрацю, творче 
змагання, взаємозбагачення, а часто й дружню підтримку.

Знайомство Г. Кочура з М. Лукашем відбулося наприкінці 1950-х. 
На той час М. Лукаш уже переїхав з Харкова до Києва та завідував 
відділом поезії у “Всесвіті”, Г. Кочур -  щойно повернувся до Києва 
після десяти років таборів та додаткового заслання. Про М. Лука
ша та поновлену роботу “Всесвіту” Г. Кочур довідався від родини 
Дроб’язків. В архіві перекладача зберігся лист до них, датований
12 травня 1958 р., в якому Г. Кочур надсилає свої переклади з Юліана 
Тувіма й автокоментарі до них і просить передати все Лукашеві. Він 
також розповідає про свої наміри продовжувати роботу над Тувімом 
з надією, що ці переклади можна буде опублікувати у “Всесвіті”. 
Незабаром вони й з’явилися у часописі разом зі статтею Г. Кочура,
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що була присвячена п’ятим роковинам від дня смерті польського 
поета [Тувім 1958; Кочур 1958]. Відтоді переклади Г. Кочура та 
критичні матеріали його авторства регулярно виходять на сторін
ках “Всесвіту”, а між двома перекладачами налагоджується плідна 
співпраця. Інтенсивний обмін думками відбувається і листовно, і 
під час особистих зустрічей. У жовтні 1958 р. Г. Кочур надсилає 
вже безпосередньо Лукашеві добірку з шести перекладів віршів 
французької поетеси Мадлен Ріффо та розповідає про численні 
труднощі, які виникли при перекладі. З благословення М. Лукаша 
цей цикл поезій вийшов у “Всесвіті” наступного року [Ріффо].

Року 1960 М. Лукаш покидає редакцію “Всесвіту” і цілком від
дається перекладацькій роботі, працюючи над такими шедеврами 
світової класики, як “Декамерон” Боккаччо, “Бал в опері” Тувіма, 
“Овеча криниця” та “Собака на сіні” Лопе де Веґи. Творче спіл
кування з Г. Кочуром переростає у приязні стосунки, а згодом -  
у зворушливу чоловічу дружбу. Вони стають першими читачами 
перекладів один одного, уважними критиками та добрими порад
никами. 1960-ті роки -  особливо плідний період у творчості обох 
перекладачів. Окрім уже згаданих перекладів, М. Лукаша захоплює 
поезія Ґарсії Лорки і Фрідріха Шиллера, “Трагедія людини” Імре 
Мадача, він перекладає оперні лібрето та береться за “Дон Кіхота” 
Сервантеса. Г. Кочур у цей час виступає з численними літературо
знавчими розвідками, продовжує роботу над перекладами з Юліана 
Тувіма, перекладає “Гамлета” Шекспіра, поезії Давида Гофштейна, 
Яна Райніса, Максима Богдановича, Юліуша Словацького, Джона 
Кітса, романи Владимира Мінача, упорядковує антології новітньої 
чеської та словацької поезії і свою авторську антологію перекладів 
“Відлуння”.

Виразна індивідуальність кожного з перекладачів вплинула на 
вибір своїх улюблених авторів і творів, але відомі нам їхні спільні 
перекладацькі проекти. У співавторстві з Лукашем Кочур готу
вав і деякі критичні матеріали, і художні переклади. Вони разом 
1964 року відгукнулися на смерть Максима Рильського, надруку
вавши у “Всесвіті” статтю про переклади покійного Майстра пере
кладу з Поля Верлена [Кочур-Лукаш]. Із М. Рильським і Г. Кочура, 
і М. Лукаша пов’язувала тісна співпраця на перекладацькій ниві. 
В одному з інтерв’ю вже по смерті М. Лукаша Г. Кочур зі щемом
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у серці казав: “Я вважаю ті роки, коли склалося своєрідне перекла
дацьке «Тріо»: Рильський, Лукаш і я, золотими роками свого життя. 
Наші досить пізні насиджування на дачі Рильського в Голосієві -  
незабутні” [Мірошниченко 1989]. Утрьох вони замислили 1962 р. 
збірку перекладів з П. Верлена, яка через шість років вийшла у 
видавництві “Дніпро” [Верлен 1968]. Кожен перекладач, виявляю
чи свою індивідуальність, обирав для перекладу ті тексти, які най
більше відповідали його літературним смакам. Саме на паралельних 
варіантах перекладів з Верлена в інтерпретації Кочура та Лукаша 
стала очевидною чітка відмінність між їхніми перекладацькими 
методами: намагання бути якомога ближчим до оригіналу Г. Кочура 
та бажання експерименту в М. Лукаша. Ще однією спільною пере
кладацькою працею Г. Кочура й М. Лукаша стала збірочка віршів 
для дітей Джанні Родарі “У небі і на землі”, що вийшла 1966 р. у 
видавництві “Веселка” [Родарі 1966]. Григорові Кочуру тут нале
жало 13 перекладів, а М. Лукашеві -  39.

Яскравою сторінкою співпраці двох перекладачів стала робота 
над українським “Декамероном”. Лукаша зачарувало лексико- 
фразеологічне багатство оригіналу, як і нагода продемонструвати 
могутній потенціал української мови та свою мовну віртуозність. 
Переклад М. Лукаша, який вийшов із передмовою Г. Кочура, став 
визначною подією в українському культурному житті [Боккаччо 
1964]. Сам Г. Кочур дуже високо цінував переклад “Декамерона”, 
називаючи його “шедевром словесного мистецтва” [Боккаччо 1964: 
27], “класикою українського перекладу” [Кочур 19896: 582], а на 
запитання А. Перепаді про найвизначніші досягнення українських 
перекладачів відповів так: “На першому місці треба поставити 
доробок Лукаша. Хоч би з погляду розвитку літературної мови. 
«Декамерон» -  школа мови не тільки для перекладача, а й для 
оригінального письменника” [Десята муза: 412]. Але важливою є не 
лише оцінка Г. Кочура, а його неймовірні зусилля для того, аби цей 
переклад побачив світ у тому вигляді, в якому його створив пере
кладач. Адже ще на етапі підготовки книжки до друку неодноразово 
лунала різка критика на адресу перекладача, який буцімто засмічує 
літературну мову архаїзмами, діалектизмами, просторіччям. Лише 
завдяки активному втручанню Г. Кочура та М. Рильського пере
клад “Декамерона” вийшов у світ майже неушкодженим. На деякі
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З листа М. Лукаша до Г. Кочура 
про віднайдений переклад “Осінньої пісні" Поля Верлена

деталі цих видавничих баталій натрапляємо в архівних матеріалах 
Г. Кочура. Зокрема на такий дарчий напис на його примірникові 
“Декамерона”: “Грицькові, що проливав за мене кров, з любов’ю
і вдячністю”. І, мабуть, не випадково М. Лукаш у листі до Г. Ко
чура називає цей переклад “наш Декамерон”: “Що багато хто буде 
крутити носом на мого (на нашого) “Декамерона”, я передбачав. 
Це справді полемічний переклад. Нічого, ще поборемось! І то вже 
велика перемога, що він вийшов такий у світ (і то добре, що право
писні моменти прийняли на себе удар -  хоч полягли, зате зберегли 
лексику, фразеологію, синтаксу), і сподіваюсь, що жоден примірник 
не лишиться нечитаним” [Лукаш -  Кочурові, 12.02.65].

Співпраця Кочура й Лукаша не обмежувалася лише роботою над 
цим чи ще якимсь іншим перекладом. Жоден переклад М. Лукаша 
не залишався непоміченим для Г. Кочура. Більшість із них виходила 
з передмовами чи післямовами його авторства. Окрім уже згаданої 
передмови до “Декамерона” під назвою “Джованні Боккаччо”, перу 
Г. Кочура належать розвідки “Перший роман Флобера” [Кочур 1961],
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“Декамерон” Дж. Боккаччо 
у перекладі М. Лукаша з присвятою Г. Кочурові
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“Поезія Поля Верлена” [Кочур 1968], “Лірика Фрідріха Шіллера” 
[Кочур 1967], “Сервантес і його «Дон Кіхот»” [Кочур 1995]. Усі 
вони -  передмови чи післямови Г. Кочура до відповідних перекладів 
М. Лукаша “Мадам Боварі” Флобера, лірики Верлена і Шиллера, “Дон 
Кіхота” Сервантеса. На деякі переклади М. Лукаша Г. Кочур писав ре
цензії (“Лопе де Вега українською мовою” [Кочур 1962]), іншим давав 
оцінку в численних статтях, виступах, інтерв’ю (“На перекладацькі 
теми” [Кочур 1965], “Майстри перекладу” [Кочур 1966], “Здобутки 
й перспективи” [Кочур 1968а], “Феномен Миколи Лукаша” [Кочур 
1989а] та ін.). Окрім того, Г. Кочур -  автор статей про М. Лукаша до 
енциклопедичних видань [Кочур 1962а; Кочур 1995а].

Оцінюючи доробок М. Лукаша, Г. Кочур стверджував, що “Лукаш 
не просто добрий та досвідчений перекладач, а феноменальне явище 
в історії українського перекладу” [Кочур 2008: 179]; це перекладач
із дивовижним діапазоном, який завжди живе тим, що перекладає 
[Кочур 1966: 23-24]. “Лукаш, -  за словами Кочура, -  винятково 
різносторонній стиліст. Знання української мови на всіх етапах її 
розвитку, в усіх тонкощах і нюансах поєднуються в нього з великою
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«ДНІПРО»
1994

Поезії Ґійома Аполлінера 
у перекладі Миколи Лукаша з присвятою Григорію Кочурові
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Лист М. Лукаша до Г. Кочура про переклади поезій Ґ. Аполлінера

сміливістю та ініціативністю і одночасно з тактом і почуттям міри” 
[Кочур 1966: 23-24]. А до того ж “володів віршем так, що тут йому 
не один поет-«професіонал» може позаздрити. Знань теоретичних у 
нього з поетики стільки, що на кількох би вистачило” [Кочур 1992: 
182]. Отож “саме прізвище перекладача є гарантією того, що його 
нова праця, як і попередні, стане видатним явищем нашої літератури” 
[Кочур 1967а: 87]. Це лише деякі думки Кочура-теоретика та історика 
перекладу, але й вони дають чітке уявлення про те, наскільки високо 
цінував він перекладацький доробок М. Лукаша.
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По смерті М. Лукаша Г. Кочур намагався зробити все можливе 
для належного увічнення світлої пам’яті свого побратима. Він був 
одним із найактивніших членів Комісії з літературної спадщини 
М. Лукаша, упорядковував і готував до друку його переклади, 
будучи першопублікатором багатьох текстів, заохочував молодих 
дослідників до знайомства з творчою лабораторією Майстра.

Як ніхто інший Г. Кочур усвідомлював непроминальне значення 
Лукашевої творчості й закликав до ретельного впорядкування його 
творчої спадщини: “Все, що залишилося від Миколи Лукаша, нехай 
навіть дрібниці, набуває статусу реліквії -  все воно повчальне і сповне
не значення” [Кочур 1991а: 126]. Цими словами Г. Кочур підсумовує 
свою передмову до журнальної публікації Лукашевого перекладу вірша 
французького поета Сен-Поля Ру “Соло на тромбоні”, яка з’явилася 
посмертно, у лютому 1991 р., на сторінках часопису “Дніпро”. Роком 
раніше Г. Кочур опублікував три поетичні переклади М. Лукаша -  фраг
мент незакінченої “Пісні з найвищої вежі” А. Рембо, “Пісню бедуїна” 
Дж. Унґаретгі та “Смутну пісню” Ґ. Тракля [Кочур 1990а]. Дві останні 
увійшли до антології “Від Боккаччо до Аполлінера”, що з’явилася 
друком наприкінці того ж року [Б-А]. Майже водночас із цими публі
каціями виходить добірка сонетарію Миколи Лукаша, яку впорядкував 
М. Москаленко, із вступним словом Г. Кочура у журналі “Прапор” 
[Кочур 1990]. Вона складається з двадцяти шести сонетів восьми авто
рів, два з яких -  а саме “Сонети до Орфея” Рільке -  є першодруками. 
Тут же вміщено сонет “Чоботи” чеського поета Ундри Лисогорського, 
якого Г. Кочур віднайшов в архіві М. Лукаша вже після його смерті. Цей 
сонет разом із двома іншими мініатюрами У. Лисогорського -  “Поезія” 
та “Пісня в пустині” -  Г. Кочур вперше надрукував 1989 р. як додаток 
до своєї статті “Феномен Лукаша” [Кочур 1989а: 345].

Серед найважливіших завдань щодо впорядкування пере
кладної спадщини М. Лукаша, на думку Г. Кочура, було видання 
антології Лукашевих перекладів, яка б умістила всі найважливіші 
його поетичні переклади. Така антологія під промовистою назвою 
“Від Боккаччо до Аполлінера” з’явилася через два роки по смерті 
М. Лукаша -  30 жовтня 1990 р. -  у видавництві “Дніпро” у серії 
“Майстри поетичного перекладу”. Упорядкував та підготував до 
друку цей том перекладів Михайло Москаленко, він же є автором 
ґрунтовної передмови до нього. За свідченнями М. Москаленка, для
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цієї антології Г. Кочур передав усі виявлені Лукашеві переклади з 
японської, дві пісні з “Нібелунґів”, два сонети Рільке, низку пере
кладів з Ендре Аді, два вірші Ундри Лисогорського, по одному - 
Тракля таУнґаретті [Москаленко 1998].

Серед архівних матеріалів Г. Кочура, що зберігаються в Літера
турному музеї перекладача в Ірпені, привертають увагу два варіанти 
проспекту видання перекладів Миколи Лукаша. Як видно з остаточної 
редакції, Г. Кочур мріяв про двотомне видання, де перший том умі
щував би ліричну поезію, а другий -  драматичні твори. Перший том, 
за задумом Г. Кочура, мав би складатися з трьох частин й охоплювати 
усі друковані й недруковані поетичні переклади М. Лукаша. Спершу 
мали подаватися твори з одноосібних перекладних збірок М. Лукаша 
(лірика Шиллера, Ґарсії Лорки та Аполлінера), далі -  з колективних 
збірок, у яких М. Лукаш брав участь (поезія Гюґо, Тувіма, Верлена, 
Гайне, Безруча та ін.), після чого Г. Кочур пропонував додати переклади 
з чотирнадцятьох авторів, які не друкувалися раніше або були друковані 
уривки в періодиці. Серед них -  двадцять дев’ять перекладів з Ендре 
Аді, дванадцять з яких не друковані доти, першодруки перекладів з 
Жуля Лафорга, Артюра Рембо, Макса Жакоба, Оскара Венцеслава 
Любіча Мілоша, Ґеорґа Тракля, Джузеппе Унґаретгі, “Пісні про Нібе
лунґів”, великого масиву японської класичної поезії та ін.

До другого тому, як це уявляв Г. Кочур, мали б увійти чотири 
драматичні твори в перекладах М. Лукаша -  “Троїл і Крессіда” Ві- 
льяма Шекспіра, “Овеча криниця” та “Собака на сіні” Лопе де Веґи
і “Трагедія людини” Імре Мадача. За межами двотомника, відповід
но до проекту, залишалися прозові переклади М. Лукаша, “Фауст” 
Ґете, вірші для дітей Джанні Родарі, вірші з “Аліси в Країні Див” 
Керролла та переклади оперних лібрето.

Чи то з економічних, чи з яких інших причин це двотомове ви
дання, проспект якого Г. Кочур підготував до видавництва “Дніпро”, 
не з’явилося друком. Натомість, як уже згадувалося вище, 1990 року 
в цьому ж видавництві вийшла однотомна Лукашева авторська пере
кладна антологія “Від Боккаччо до Аполлінера”, проспект якої складав, 
зважаючи на пропозиції Г. Кочура, М. Москаленко. У цьому виданні 
упорядник вмістив 705 Лукашевих перекладів з 12 мов. Окрім віршо
вих перекладів, до антології увійшли й фрагменти з “Декамерона” 
Боккаччо, “Дон Кіхота” Сервантеса, “Фауста” Ґете, 'Троїла і Крессіди”
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Проспект антології перекладів Миколи Лукаша. Начерк. 
З архіву Григорія Кочура
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П Р О С П Е К Т
дтютог-товогч) видання перекладів Миколи Лукаша /Вид-во"Дкіпро•»/.

Том перилій .Лірична поезія.
Збірки, в яких переклади повністю належать МЛукашевІ:

иФ.ЮІллерЛІрика /1967/.
^•Ф.Гарсіа ЛоркаЛірика /1969/*
3. Г*Аподдінер.Поезії /І994Л

Збірки, в яких М.Лукаяі брав участь;
І♦ВЛ'юго.Вибрані поезії /1952/ - II віршів
2. Ю.Тувім н и /1963/ - 4 г

З.Д.Гофштейн « п /1965/ - 12 "
4.Х.Смирненський » /1963/ - 5 и

5*Х.Вайнерман.Світло й тінь/І966/ - 8 0

6* П.Верлен. Лірика /1968/ - 73 « і С
7* А.МІцкевяч ■ /  « /  - 1
0* П*Безруч. » /1970 /  - 3 і 1
9 .Г*Гайне •• /1972/ - 3 и

іа.ї.Волькер « /1906/ - 9 н

II. А.йожеф і» /  » /  - 15 к

І2,Антологія чеської поезії /1967/ - І и
Поети, переклади з яких не друковані або 
друковані частково в періодиці:

І. Е.АДІ - 29 віршів
2*П.Валері - 7
З.Ж.Лафорг - 4 «
4. А.Рембо - 3
5*Сен-Лоль Ру - 3
б.М.Жакоб - 3

7.0.Любкч-М!лоиі - г
в.Д.Унгаретті - і

9. Р.М.РІльке - 2
ІО.Г.Тракль - І

Остаточний проспект антології перекладів Миколи Лукаша. 
З архіву Григорія Кочура
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2

11, Два фрагменти з «Пісні про Нібелунгів«
12. Збірка перекладів з японської в жанрах 

зсокку і танка*
СвТЦ^

14,  ̂  ̂С<1 Ы А^,.4.

Том другий Драматичні твори.
І*В*Шекспір, Троїл і іфессіда,.
2.Лопе де Вега. Фуенте Овехуна.
3. * Собака на сіні .
4. І.Мадач. Трагедія люпини.

До двотомника потрібна вступна стаття -  характеристика перекла
дацько! праці МДукаша.

Примітка: До двотомника не ввійшли прозові переіс 
лади М. Лукаша, »Фауст« Гете, пе ре клада віршів 
для дітей /Дж.Родарі/, вірші з «Аліси в краї
ні див» Керрола, переклади рперових лібрет.

і] рЬ-ч О^Си»

Остаточний проспект 
антології перекладів Миколи Лукаша (продовження).

З архіву Григорія Кочура
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Шекспіра, “Трагедіїлюдини” Мадача, драм Лопе де Веги, Кальдерона 
де ля Барки, вірші з роману “Аліса в Країні Див”. Михайло Москаленко 
трохи розширив реєстр імен та творів порівняно з проспектом Г. Кочу
ра, скорочуючи великі прозові чи драматичні твори до ілюстративних 
поетичних фрагментів.

Григорій Кочур мріяв побачити Лукашів переклад “Дон Кіхота” 
Сервантеса. У розмові з Людмилою Таран незадовго до своєї смерті 
Г. Кочур казав: “Я вірю, що доживу до того часу, коли папір перестане 
бути недосяжною мрією, і я ще читатиму «Дон-Кіхота» М. Лукаша -  
А. Перепаді” [Таран: 5]. Адже Лукашевий переклад був готовий до 
друку ще в середині 1991 р., але внаслідок економічних обставин 
він побачив світ лише в жовтні 1995 р. -  на жаль, уже після смерті 
Г. Кочура. Та появі цього перекладу передували неймовірні зусилля 
Г. Кочура щодо збереження автентичності Лукашевого тексту. Про це 
довідуємося з листа Г. Кочура до головного редактора видавництва 
“Дніпро”, що його опублікував 1992 р. А. Перепада, якому довелося 
закінчувати Лукашевого “Дон Кіхота”. У листі йшлося про надзвичайно 
“запопадливе” редагування перекладу, його “вдосконалення”. Як заува
жує Г. Кочур, за редакцією якого виходив цей переклад, “видавничий 
редактор, функції якого в тому, щоб простежити за коректурою, [...] 
захотів бути ще співавтором Лукаша” і “накував чимало виправлень 
для перекладу” [Кочур 1999]. Оскільки М. Лукаш тоді вже, на жаль, не 
міг боронити свого перекладу, Г. Кочур вимагав замінити видавничо
го редактора С. Коваля й повернути автентичний авторський варіант 
перекладу. Новим видавничим редактором став М. Москаленко, хто й 
відновив первісний текст за допомогою Лукашевих рукописів. Після
мовою до перекладу стала стаття Г. Кочура “Сервантес і його «Дон 
Кіхот»”, у якій автор наголошує запоруку успіху цього перекладу: 
“Лукаш мав усі дані для досконалого перекладу цього твору -  бездо
ганне знання мови оригіналу, віртуозне володіння всіма скарбами мови 
української, великий досвід, та, крім того, ще якусь духовну близькість 
до обох головних героїв роману” [Кочур 1995: 677].

Окрім підготовки до друку перекладів М. Лукаша після його смерті, 
Г. Кочур намагається привернути увагу культурної громадськості до 
постаті Майстра як до феноменального явища в історії українського 
перекладу й наголосити на потужній вазі його творчості. Виступаючи 
у квітні 1991 р. на X (Першому незалежному) з’їзді письменників
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“Дон Кіхот” Сервантеса у перекладі Миколи Лукаша. -  Київ, 1995

України, Г. Кочур зазначив, що “перекладацька діяльність Миколи 
Лукаша -  це вершина української літератури” і “навряд чи ще якою 
мовою зроблені переклади такої майстерності, такої яскравості, як 
переклади М. Лукаша” [Кочур 1991]. “Такі, як Лукаш, народжуються, 
мабуть, раз на кілька століть”, -  таку думку висловив Г. Кочур у роз
мові з Миколою Мірошниченком [Мірошниченко 1989].

За кілька місяців до смерті М. Лукаша Г. Кочур публікує ґрунтовну 
статтю “Феномен Миколи Лукаша” у зв’язку з висуненням його на 
здобуття премії імені Максима Рильського [Кочур 1988]. У цій статті 
автор описує основні принципи перекладацької праці М. Лукаша, на
водить основний реєстр його перекладів, наголошуючи їхню мовну, 
жанрову, стилістичну різноманітність, широчінь перекладачевих упо
добань, говорить про особливості вибору творів для перекладу, згадує 
обставини появи деяких із них. З іншого боку, Г. Кочур розповідає про 
випадки несприйнятгя Лукашевих перекладів; про нищівні рецензії на 
“Декамерона”; про те, як відмовлялись друкувати “Трагедію людини” 
Імре Мадача, через що М. Лукаш не став лауреатом премії його імені; 
про період цілковитого вилучення з літературного процесу; про те, як
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вже після того, як його офіційно дозволили друкувати, переклад ше
девра Поля Валері “Морський цвинтар” роками кочував з журналу до 
журналу. Висновок Г. Кочура -  чіткий і однозначний: “Миколу Лукаша 
висувають на здобуття премії імені М. Рильського. Що я думаю з цього
приводу? А ось що: цю премію одержували люди, цілком її достойні__
Але, віддаючи належне попереднім лауреатам, шануючи їхні заслуги, 
я все-таки вважаю, що тільки-но заснували цю премію, то першим її 
лауреатом мав би стати Лукаш. Присудження йому премії тепер -  це 
буде акт справедливості, хоч і запізнілий” [Кочур 1988].

Через рік, уже по смерті М. Лукаша, Г. Кочур публікує ще дві статті 
під таким же заголовком, де намагається систематизувати те, що лиши
лося по Лукашеві [Кочур 1989а; Кочур 19896]. Він подає інформацію і 
про нездійснені задуми Лукаша, і про Лукашевих спадкоємців та лука- 
шівську традицію. Розгортаючи тему про дискусії навколо Лукашевої 
творчості та критику його перекладів, розпочату в попередній статті, 
Г. Кочур цього разу зупиняється на аналізі суперечок щодо Лукашевих 
перекладів лірики Лорки, “Фауста” Ґете, “Декамерона” Боккаччо та 
щодо уживання лексичних росіянізмів у мові перекладів.

Звичайно, згаданими фактами лукашіана Г. Кочура не вичер
пується. Її опрацювання дає змогу простежити всі етапи творчої 
співпраці двох титанів українського художнього перекладу XX сто
річчя, яка, попри різні теоретичні засади перекладачів, піднесла 
український переклад на небачені доти висоти.

4.3. ЛУКАШІАНА МИХАЙЛА МОСКАЛЕНКА

ФЯукашевій особі Україні був посланий геній 
моцартіанського складу в найчистішому і 

найточніиіоліу розумінні цього слова.

Михайло Москаленко

Про Михайла Никоновича Москаленка можна говорити в різ
них аспектах: як про талановитого перекладача, поета, публіциста, 
літературознавця й історика українського перекладу, ретельного
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бібліографа, редактора й упорядника. Вражає широчінь зацікавлень 
дослідника й потужність його доробку, енциклопедичні знання й 
феноменальна ерудиція. У кожній справі, за яку він брався, відчу
вається фаховість, надзвичайна ретельність і скрупульозність, мак
симальна увага до найменших дрібниць. Як перекладач та історик 
перекладу, коментатор й упорядник численних антологій і збірників, 
М. Москаленко відкривав для українського читача нові та призабуті 
імена і тексти. Його культурологічний проект за значущістю стоїть 
в одному ряду з подвижницькою працею неокласиків та їхніх по
слідовників -  титанів українського художнього перекладу XX ст. 
Григорія Кочура і Миколи Лукаша. Він зосереджувався не тільки 
на заповненні прогалин української оригінальної та перекладної 
літератури, а й на окресленні першочергових завдань української 
культури і перспектив її розвитку.

Усе, що залишилося по Михайлові Москаленку, набуває стату
су реліквії і вимагає упорядкування, систематизації та глибокого 
осмислення. Як один із кроків у цьому напрямі -  потреба узагальни
ти внесок дослідника в українську лукашіану. До творчості Миколи 
Лукаша Михайло Москаленко звертався неодноразово й упродовж 
багатьох років. Він упорядковував і готував до друку його переклади, 
серед яких було чимало першопублікацій, виступав з критичними 
статтями про творчість видатного перекладача, рецензував присвя
чені йому наукові й бібліографічні видання, брав участь у дискусії 
навколо творчості М. Лукаша та його спадщини, вів бібліографічний 
пошук. Цілком закономірним у такому контексті сприймається той 
факт, що однією з перших нагород, яку отримав М. Москаленко, 
стала премія імені Миколи Лукаша (1996) [Москаленко 1997], якої 
він удостоївся за відтворення з французької мови поеми лауреата 
Нобелівської премії Сен-Жона Перса “Орієнтири”.

Михайло Москаленко невтомно популяризував творчість М. Лу
каша впродовж усього життя. Очевидно, що особисте знайомство з 
перекладачем ще наприкінці 1960-х неабияк вплинуло на двадцяти
річного юнака, адже вже через кілька років -  у середині 1972 р. -  він 
як редактор відділу поезії “Всесвіту” (у якому на цій же посаді в 
1958-1960 рр. працював М. Лукаш) підготував до друку понад чо
тири десятки Лукашевих перекладів з Ґ. Аполлінера, що з’явились 
у серпневому номері часопису [Аполлінер 1972]. Наступного року
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М. Лукаша виключають зі Спілки письменників та редколегії 
“Всесвіту”, накладаючи цілковиту заборону на друкування його 
перекладів чи навіть згадку самого імені. Зрозуміло, що за таких 
обставин, коли несприятлива політична атмосфера згущувалася 
навколо “Всесвіту” та всіх “інакомислячих”, М. Москаленко, який 
залишався на посаді редактора ще до 1978 р., не мав ані найменшої 
можливості надрукувати бодай би щось із Лукашевого доробку. Але 
попри відверті цькування М. Лукаша М. Москаленко не пориває 
контактів з опальним перекладачем, не боячись потрапити до загону 
“неблагонадійних”. Він отримує на зберігання десятки Лукашевих 
перекладів -  дещо від А. Перепаді, дещо від самого Лукаша -  з 
надією надрукувати. Докладніше про це розповів сам Михайло 
Никонович у статті-огляді “Згадуючи Лукаша” [Москаленко 1998]. 
Переклади, які зберіг М. Москаленко, все-таки побачили світ, але 
вже через півтора десятка років -  після того, як почала скресати 
крига навколо імені Лукаша та й самого публікатора, у якого теж 
був вимушений позадруковий період.

Після семирічного відлучення від літературного процесу 1985 р. 
М. Москаленкові вдається влаштуватися на роботу у видавництво 
“Дніпро” старшим редактором відділу поезії, завідувачем якого 
була Світлана Жолоб. Саме на її прохання М. Москаленко ще за 
рік до свого офіційного працевлаштування вичитав верстку “По
езій” Ґійома Аполлінера в перекладі М. Лукаша, яку видавництво 
“Дніпро” видало 1984 р. у серії “Перлини світової лірики”. Із цієї 
публікації у творчості М. Москаленка розпочинається друга хвиля 
популяризації перекладів М. Лукаша -  потужніша й багатогранні- 
ша. Він є редактором видань, куди входять переклади М. Лукаша 
[Йожеф], автором добірок та часто першопублікатором Лукашевих 
перекладів та передмов до них [Хоку; Валері 1987; Валері 1990; Сер
вантес 1990; Лопе де Веґа 1990; Верлен 1990; Аполлінер 1990; Лорка 
1990; Рільке; Лисогорський]. Вершиною творчих зусиль М. Моска
ленка щодо впорядкування перекладацької спадщини М. Лукаша 
стала авторська антологія перекладів М. Лукаша “Від Боккаччо до 
Аполлінера”, що вийшла 30 жовтня 1990 р. у видавництві “Дніпро” 
в серії “Майстри поетичного перекладу”. Як редактор-упорядник 
М. Москаленко вмістив до неї 705 Лукашевих перекладів із 12 мов, 
з яких 253 тексти опубліковано вперше. Деякі з першодруків, як-от
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поезії Макса Жакоба, Жуля Лафорга, Оскара Венцеслава Любі- 
ча Мілоша, Артюра Рембо, Поля Верлена, монолог Сиґізмунда з 
драми Педро Кальдерона де ля Барки “Життя -  це сон” чекали в 
архіві М. Москаленка свого виходу в світ ще із застійних 1970-х; 
інші, зокрема, дві пригоди з “Пісні про Нібелунґів” та переклади з 
Райнера Марії Рільке, Ендре Аді, Ундри Лисогорського, Ґеорґа Тра- 
кля, Джузеппе Унґаретті та з японської класичної поезії -  передав 
для друку Г. Кочур. Звісно, що в одному томі фактично неможливо 
охопити весь перекладацький доробок такого титана перекладу, як 
М. Лукаш. Тому сам перекладач, переглядаючи проспект видання, 
який уклав М. Москаленко, радив залишити визначальні твори, 
жертвуючи другорядними. Однак за наполяганням упорядника 
і з доброї волі видавництва, яке не обмежувало обсягу книги, до 
антології ввійшла максимальна кількість перекладів.

Через п’ять років, у жовтні 1995 р., як фактичне продовження 
серії “Майстри поетичного перекладу” (але уже не в серійному 
оформленні) з ’явилася антологія українського поетичного пере
кладу “Тисячоліття”, яку впорядкував і написав до неї грунтовну

МИША

ВІДБОККАЧЧО
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Микола Лукаш. Від Боккаччо до Аполлінера. -  Київ, 1990
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передмову М. Москаленко. Лукашеві тут належать 24 репрезента
тивні переклади, які найяскравіше ілюструють жанрове і стильове 
розмаїття перекладача.

У липні 1998 р. у газеті “Жива вода’1 М. Москаленко вперше 
публікує 47 Лукашевих перекладів з японської класичної поезії. Це 
переважно паралельні варіанти текстів, уміщених свого часу в ан
тології “Від Боккаччо до Аполлінера”. Але, як зазначає публікатор, 
“ці варіанти не мають характеру чернеток: судячи з усього, ці тексти 
повноцінні й рівноправні” [Москаленко 1998]. Це остання добірка 
першодруків Лукашевих перекладів, яку підготував М. Москален
ко. Наступна хвиля появи першопублікацій перекладів М. Лукаша 
пов’язана з оновленням 1998 р. складу Комісії з творчої спадщини 
М. Лукаша й пожвавленням її роботи. Не відомі доти тексти оприлюд
нив голова Комісії Л. Череватенко після ознайомлення з матеріалами 
архіву М. Лукаша, що тимчасово зберігаються в Національному музеї 
літератури України. Серед них -  сатиричні мініатюри М. Лукаша, 
його переклади російських, німецьких поетів та ін.

Популяризуючи творчість М. Лукаша, М. Москаленко зробив чи
мало як редактор його перекладів, про що вже почасти згадувалося. 
Тут зосередимось на тому, без чого обличчя української літератури 
було б інакшим, -  маємо на увазі видання Лукашевого перекладу 
“Дон Кіхота” Сервантеса. Свого часу А. Перепадя, який закінчив 
Лукашів переклад “Дон Кіхота”, опублікував лист Г. Кочура до 
головного редактора видавництва “Дніпро” [Кочур 1999]. У ньому 
йшлося про надзвичайно “запопадливе” редагування перекладу, 
його “вдосконалення”. Завдяки втручанню Г. Кочура Лукашів пере
клад вдалося зберегти від небажаних змін. Відновлювати первісний 
текст із використанням Лукашевих рукописів довелося М. Моска
ленкові. Незважаючи на те, що стовідсоткове відновлення тексту 
було закінчене у травні 1991 р., Лукашів “Дон Кіхот” вийшов у 
світ лише 6 жовтня 1995 р. На заваді стала книговидавнича криза. 
Та попри всі труднощі український читач отримав “Дон Кіхота” у 
неспотвореному вигляді, зі збереженням усієї багатобарвної сти
лістики перекладача.

Окрім редакторсько-упорядницької роботи над переклада
ми М. Лукаша, М. Москаленко активно відгукується на все, що 
з’являється в українській лукашіані, дає свою оцінку прочитано-
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го, висловлює цінні критичні зауваги. Часто його рецензії пере
творюються на глибокі філологічні розвідки і стають джерелами 
унікальної інформації. Серед його напрацювань -  рецензії на 
Лукашевий переклад “Дон Кіхота” [Москаленко 1995], моногра
фію Т. Цимбалюк “Мова перекладу Миколи Лукаша: Фразеологія 
роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот»” [Москаленко 
1998а], біобібліографічний покажчик “Микола Лукаш” [Москаленко 
2003]. Ця остання праця заслуговує особливої уваги і з огляду на її 
чималий обсяг, інформаційну насиченість та глибину, і як остання 
прижиттєва лукашезнавча публікація М. Москаленка. У ній рецен
зент наголошує важливість такого жанру наукових досліджень, як 
бібліографія, називаючи її ключем, що дає можливості реального 
підходу до цілісної картини Лукашевого творчого світу, інакше 
кажучи -  до великої цілокупності його авторського контексту [Мос
каленко 2003: 158]. Мабуть, тому М. Москаленко роками ретельно 
фіксував усе, що відображало розвиток українського художнього 
перекладу. Серед цих матеріалів -  чимало лукашезнавчих. Зга
даймо лише деякі. У часописі “Світо-вид” 1994 р. М. Москаленко 
друкує огляд рецепції французької поезії в українській літературі 
[Москаленко 1994], де перелічує більшість поетичних перекладів 
М. Лукаша з французької літератури. Автор не лише називає імена 
французьких поетів, творчість яких привернула увагу М. Лукаша, а й 
наводить конкретну інформацію про кількість перекладів з кожного 
автора і де вони публікувалися. Через два роки, 1996 р., М. Мос
каленко підготував огляд перекладознавчого доробку Г. Кочура й 
опублікував бібліографію його статей, рецензій, нотаток та оглядів 
у місячнику “Жива вода” [Москаленко 1996]. Серед матеріалів 
бібліографії -  близько трьох десятків публікацій Г. Кочура про 
перекладацьку працю М. Лукаша. Двома роками пізніше, 1998 р., у 
часописі “Світо-вид” з’являється огляд М. Москаленка, присвячений 
рецепції творчості Федеріко Ґарсії Лорки в Україні [Москаленко 
1998в], у якому 9 позицій із 52 ілюструють доробок М. Лукаша як 
перекладача Лорки. Нарешті, у згаданій вище рецензії “Лукаш не
вичерпний” М. Москаленко наводить понад три десятки лукашез
навчих матеріалів, які не ввійшли до біобібліографічного покажчика 
“Микола Лукаш” і є цінним доповненням до нього. Рецензент, він 
же ретельний бібліограф, звертає увагу й на ті Лукашеві тексти, що
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стали згодом піснями (напр., поезія П. Верлена в музичній інтер
претації Б. Буєвського) чи увійшли до тканини художнього твору 
(як вісім віршів П. Верлена у перекладах М. Лукаша, процитованих 
у романі Р. Андріяшика “Полтва”).

Ця рецензія цінна для нас не лише як джерело бібліографічної інфор
мації. У ній М. Москаленко висловлює своє сприйняття й оцінку Лука- 
шевих перекладів, закладаючи підвалини до справжньої, об’єктивної 
наукової дискусії. Говорячи про М. Лукаша як про “геніального укра
їнського перекладача, визначного перекладознавця і лексикографа, 
неперевершеного знавця мов і літератур світу і, що не менш важливо, 
української мови та літератури в усіх їхніх вимірах” [Москаленко 2003: 
157], М. Москаленко не ідеалізує всіх рішень перекладача, а вказує і 
на деякі творчі невдачі, від яких не застрахований жодний митець. До 
них він залічує Лукашеві переклади з Лорки за їх надмірне “онарод- 
нення”. Тут Михайло Москаленко повторює свою думку, висловлену 
багатьма роками раніше в дискусії з Іваном Світличним: “я емоційно 
критикував Лукашеві переклади з Лорки за їхнє «онароднення» аж 
до «пейзанських» відтінків та за перекладацьку архаїзацію на шкоду 
відтворенню модерних, а подекуди й сюрреалістичних елементів по
етики” [Москаленко 19986:406]. На думку дослідника, Лорка в оригі
налі зовсім не такий, як у Лукашевому перекладі, бо в М. Лукаша він 
постав “на берегах” його “Дон Кіхота”. “Стилістично Лукашів Лорка 
значно ближчий до Лукашевого Сервантеса, аніж Лорка до Сервантеса 
у першотворі”, -  таке спостереження висловив М. Москаленко після 
того, як ретельно опрацював Лукашевого “Дон Кіхота”, відновлюючи 
автентичний текст перекладу при підготовці до друку [Москаленко 
19986:406].

Справедливими видаються зауваження М. Москаленка щодо неви
правданого вживання росіянізмів у перекладах М. Лукаша. До таких 
субстандартних елементів він відносить слова типу “морожене”, 
“резина”, “криса”, “коньки”, “дежурка” тощо. Адже жива мова, на 
яку орієнтувався М. Лукаш, не завжди є взірцем, й аргументи “у нас 
у Кролевці інакше й не говорили” чи “городські діти так говорять”, 
які наводить Л. Череватенко в післямові до словника-довідника 
“Фразеологія перекладів Миколи Лукаша”, пояснюючи мотивацію 
перекладача, на думку М. Москаленка, непереконливі. “Тоді, може, 
всім нам треба зректися літературної української мови, -  риторич-
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но запитує М. Москаленко, -  і перейти на суржик або й відразу на 
російську -  мову більшості «городських дітей»? [Москаленко 2003: 
162] Очевидно, що єдиним виправданням для таких позанормативних 
вкраплень могла б бути макаронічна мова оригіналу, а там, де оригі
нал не дає на те жодних підстав, заниження стилю просторіччям чи 
субстандартними елементами може дезорієнтувати читача перекладу. 
До цієї думки схиляється і Світлана Жолоб, завідувач відділу поезії 
видавництва “Дніпро”, із якою багато років співпрацював М. Моска
ленко і яка, з іншого боку, має багатий досвід редагування перекладів 
Миколи Лукаша та особистого спілкування з ним. “Посилатися на 
будь-чий літературний авторитет (у тому числі -  й Лукашів), щоб 
сьогодні засмічувати закладену нашими класиками у XIX ст. і ви
роблену -  всупереч усім трагічним перешкодам -  протягом XX ст. 
українську літературну мову чужими словами (чи то російськими, 
чи польськими, чи англійськими), коли існують повноцінні питомі 
їхні відповідники, -  це не збагачення мови, а руйнування її”, -  вважає 
вона [Жолоб: 160]. Догматизування геніїв, на її думку, тільки руйнує 
їхній талант. Адже їхній літературний авторитет не зростатиме від 
того, що звичайні мовні огріхи називатимуться їхніми творчими 
здобутками. Зрештою, за свідченням С. Жолоб, сам М. Лукаш часто 
прислухався до обґрунтованих зауважень редакторів і погоджувався 
на редакційні зміни.

Отже, ті аспекти, яких торкнувся М. Москаленко у рецензії біо- 
бібліографічного покажчика “Микола Лукаш”, охоплюють значно 
ширшу проблематику, ніж би цього вимагало вузько окреслене, на 
перший погляд, завдання. Таким підходом дослідник закладає осно
ви для широких критичних лукашезнавчих студій, ґрунтовного та 
об’єктивного вивчення доробку М. Лукаша. Лукаша не міфологізо- 
ваного, канонізованого, а справжнього. Фактично, М. Москаленко 
розпочав ту дискусію, про потребу якої говорила ще 1989 р. М. Но
викова: “Лукаш не догма. Десятки його конкретних перекладацьких 
рішень можна оскаржити. Власне, справжньої дискусії про себе на 
справжньому ... культурологічному рівні він так і не дочекався” 
[Новикова 2005: 47].

У доробку М. Москаленка є й інші критичні матеріали, в яких він 
звертається до М. Лукаша як до знакової постаті в історії української 
культури й літератури, і розглядає його творчість та її вплив на сучас
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ність з найширших культурологічних позицій. У вже згаданій антології 
“Від Боккаччо до Аполлінера” М. Москаленко виступив і як автор 
передмови -  блискучої розвідки “Високий шлях Миколи Лукаша”, 
яка стала першим кроком до написання цілісної біографії видатного 
Майстра перекладу. Однак значення цієї передмови -  значно глибше: 
автор намагається відшукати ключ до пояснення загадкового феномену 
Лукашевої творчості, звертаючись до українських фольклорних та лі
тературних традицій, на які опирався і розвивав у своїй перекладацькій 
праці М. Лукаш, та демонструючи широкі типологічні взаємозв’язки 
між поетичним світом М. Лукаша і його попередників. М. Москален
ко окреслює й узагальнює мету перекладача, говорячи про неї як про 
“фундаментальну ідею пересотворення засобами художнього пере
кладу української культури в її істинних, цілісних вимірах, повноцінна 
реалізація яких не відбулася внаслідок низки апокаліптичних катастроф 
української історії” [Москаленко 1990: 7].

З іншого боку, М. Москаленко визначає орієнтири для майбутніх 
досліджень творчої спадщини М. Лукаша, звертаючи увагу на мож
ливість найширших культурологічних зіставлень у площині Лукаш -  
Котляревський, Лукаш -  Шевченко, Лукаш -  Франко, Лукаш -  Куліш 
тощо. “Навряд чи можна сумніватися, -  зазначає дослідник, -  щодо 
генетичного зв’язку між п’ятистопними ямбами численних віршів 
і поем Івана Франка, поетичної драматургії Лесі Українки -  й ана
логічними поетичними формами Лукашевих перекладів (драми
В. Шекспіра, Ф. Лопе де Веґи, І. Мадача)” [Москаленко 1990: 6], го
ворячи про один -  можливо, найпоказовіший, на його думку, приклад 
таких паралелей. В іншій згаданій праці “В Лукашевих координатах” 
М. Москаленко визначає ще один напрям у дослідженні поетики 
М. Лукаша, а саме його унікальної синоніміки [Москаленко 1998а]. 
Отже, праця М. Москаленка над упорядкуванням й опрацюванням 
перекладацької спадщини М. Лукаша була багатовекторною і по
лягала не тільки в оприлюдненні першодруків, укладенні авторської 
перекладної антології, збиранні бібліографічних матеріалів, а й у 
закладенні підвалин до об’єктивного наукового вивчення творчості 
перекладача, написанні чи не найповнішого на той час життєпису пе
рекладача в широкому історико-літературному контексті, зображенні 
тяглості української літературної традиції в перекладах М. Лукаша, 
окресленні напрямів майбутніх досліджень.
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Як останній штрих до цього огляду, варто згадати й гостру полеміку 
навколо Лукашевої спадщини за участі М. Москаленка. У вересневому 
числі часопису “Сучасність” за 2001 р. опубліковано виступ Бориса 
Чернякова на засіданні Комісії з творчої спадщини Миколи Лукаша від 
8 серпня 2000 р. під назвою “Микола Лукаш: спадщина і спадкоємці” 
[Черняков 2001 б] і як відповідь на нього -  статтю Михайла Москаленка 
“У колі фантазій і домислів” [Москаленко 2001 ]. Говорячи про долю лі
тературної спадщини М. Лукаша, Б. Черняков висловив думку, що після 
смерті М. Лукаша чимало його матеріалів зникло, розпорошившись 
по приватних архівах, а згодом ці матеріали були некоректно введені 
до широкого обігу. Під “некоректністю” автор мав на увазі посмертні 
першопублікації Лукашевих перекладів, які не супроводжувалися 
покликаннями на джерела їхнього походження і нинішнього місця 
перебування. У Б. Чернякова виникли сумніви щодо автентичності 
відтворення текстів, бо, як запитував він, “чи заслуговують на довіру 
публікатори, котрі приховують джерела і тим самим не дозволяють 
будь-кому іншому верифікувати результати своєї укладницької, літе
ратурознавчої і текстологічної діяльності?” [Черняков 20016:122-123] 
Автор висловив занепокоєння щодо так званого “чорного ринку” від
чуженої інтелектуальної власності, коли можлива передача творів у 
другі й треті руки, й у результаті -  публікації перекладів М. Лукаша, 
але вже без його підпису. У цьому виступі чимало закидів прозвучало 
й на адресу М. Москаленка як першопублікатора багатьох перекладів 
М. Лукаша, зокрема тих, що були вміщені в добірці “Сонетарій Ми
коли Лукаша” (Прапор. -  1990. -  № 3) та антології “Від Боккаччо до 
Аполлінера” Причина та сама -  нема вказівок на джерела. Такі закиди 
видаються необгрунтованими, адже М. Москаленко ще за два роки до 
виступу Б. Чернякова детально розповів про всі джерела першопублі- 
кацій у статті “Згадуючи Лукаша” [Москаленко 1998]. Борис Черняков, 
як бібліограф Лукашевої спадщини, не міг не знати про цю публікацію. 
У статті-відповіді під промовистою назвою “У колі фантазій і домис
лів” М. Москаленко аргументовано відкидає будь-які звинувачення і 
на свою адресу, і щодо тих, хто більшою чи меншою мірою долучився 
до збереження й видання Лукашевих творів, -  Григорія Кочура, Рос
тислава Доценка, Максима Стріхи, Д митра Павличка. Дискусія не мала 
суттєвого продовження. Хоча шановний Б. Черняков і звинуватив ре
дакцію журналу “Сучасність” у тому, що вона надала М. Москаленкові
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можливість “брутально вибалакатися на сторінках видання” [Черняков 
2004:48], не погодитися з аргументами М. Москаленка він не зміг, тому 
при повторній публікації своєї статті всі неточності й перекручення 
виправив або вилучив [Черняков 2004: 37-48].

4.4. ЛУКАШІАНА АНАТОЛЯ ПЕРЕПАДІ

Єдиний у нас творець культури -  це 9Аикола уіуцаиі.

Янатоль Л ’ерепадя

Творчі дороги Анатоля Перепаді й Миколи Лукаша перетиналися 
доволі часто і, мабуть, не випадково. Знайомство їхнє припадає на 
весну 1960-го, коли недавній випускник факультету журналістики 
працював редактором у Київському видавництві дитячої літератури 
“Веселка”. Перші проби редагування молодого журналіста були 
різко розкритиковані як непрофесійні, а твердження про непри
датність до пера, якими вони супроводжувалися, були сигналом 
про можливе звільнення. Врятував ситуацію М. Лукаш, який саме 
нагодився до видавництва та помітив зредаговану дитячу книжечку 
на столі в заступника головного редактора. Авторитетному пере
кладачеві сподобалися сміливі рішення редактора-початківця, і 
після невеликої дискусії питання про звільнення А. Перепаді вже не 
було актуальним. Це було, так би мовити, перше заочне знайомство 
М. Лукаша з маловідомим тоді перекладачем.

Справжнє знайомство відбулося трохи згодом, у зимовому 
Коктебелі, де М. Лукаш працював над перекладом “Дон Кіхота”. 
Анатоль Перепада як кореспондент щорічника “Наука і культура. 
Україна” готував тоді колективне інтерв’ю про стан перекладацької 
справи на Україні. Для цього він звернувся з кількома запитаннями 
до видатних майстрів перекладу -  Миколи Бажана, Бориса Тена, Іри
ни Стешенко, Григорія Кочура, Василя Мисика та Миколи Лукаша. 
Відповіді на запитання, що здебільшого стосувались умов роботи 
перекладача, творчих планів, досягнень українського перекладу, 
були опубліковані у щорічнику 1966 р. [Десята муза]. Однак мож
на припустити, що розмова А. Перепаді й М. Лукаша була значно
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ширшою за окреслену тематику, а відповіді перекладача -  роз
логішими, аніж ті, що запропоновані читачам згаданого видання. 
Підтвердження цьому -  ґрунтовна розвідка А. Перепаді “В робітні 
майстра” [Перепадя 1965], що з ’явилася друком на сторінках часо
пису “Дніпро” незадовго до появи згаданого вище інтерв’ю.

У цій статті, опублікованій під псевдонімом Анатоля Олексієнка, 
тридцятирічний А. Перепадя робить глибокий огляд перекладацького 
доробку М. Лукаша, оцінює такі шедеври українського перекладного 
слова, як “Фауст” Ґете, поезію Бернса, п’єси Лопе де Веґи, “Бал в 
опері” Тувіма, “Пані Боварі” Флобера, “Декамерон” Боккаччо. Автор 
намагається заглибитись у творчу лабораторію Майстра, ознайомити 
читачів із тим, як працює Микола Лукаш, схарактеризувати основні 
засади його перекладацького методу. Анатоль Перепадя наголошує 
на неймовірному лексичному та стилістичному багатстві Лукашевих 
перекладів, напрочуд гармонійній поетичній техніці перекладача, ви
сокому артизмі його художнього перевтілення за роботою з творами 
різних авторів і стилів. У своїх висновках А. Перепадя опирається 
на зіставлення Лукашевих текстів з іншими українськими чи росій
ськими перекладами, зокрема з інтерпретаціями “Фауста” Д. Загула й 
М. Улезка, поезіями Бернса у відтворенні С. Маршака, варіантом “Де
камерона” Л. Пахаревського та П. Майорського. Свої спостереження 
щодо перекладацької манери М. Лукаша автор ілюструє фрагментами з 
його перекладів. Серед прикметних рис Лукашевого почерку, на думку 
дослідника, -  поєднання окриленості поета й точності ученого лекси
кографа; майстерна техніка у відтворенні ритму, розміру, фонетичних 
засобів оригіналу; мобілізація ресурсів фольклору і народної поетики; 
ідіосинкразія до утертих висловів, намагання повернути кожному 
слову його первісну свіжість. Говорячи про Лукашів переклад “Пані 
Боварі” Флобера, А. Перепадя висловив своє переконання, що “для 
українських молодих письменників ... твір цей може стати тим, що й 
для французьких, -  школою стилю” [Перепадя 1965: 139]. Ця думка 
суголосна словам Г. Кочура, який високо оцінив вагу Лукашевого 
перекладу “Декамерона” для розвитку літературної мови: “«Декаме
рон» -  школа мови не тільки для перекладача, а й для оригінального 
письменника” [Десята муза: 412].

На той час розвідка А. Перепаді була не лише першим узагальне
ним оглядом доробку М. Лукаша з ретельно зібраною інформацією
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про його перекладацьку діяльність та укладеним реєстром його 
перекладів, а, що важливіше, першим теоретичним осмисленням 
перекладацьких засад Майстра.

Майже через три десятиліття, уже після смерті М. Лукаша,
А. Перепадя публікує есе “Моя Лукашіана” [Перепадя 1992]. Фраг
ментарні спогади короткими штрихами малюють образ Лукашевого 
генія... .Ялта, Коктебель, Київ, зустрічі випадкові й невипадкові, довгі 
розмови, Лукашеві лекції, “Дон Кіхот”, Комісія зі спадщини Миколи 
Лукаша... Несподівано сторінки спогадів увінчуються глибоким тео
ретичним узагальненням про роль М. Лукаша як реформатора україн
ської мови: “Найперше, що зробив Лукаш, це синтезував два потоки 
української мови -  слобожанський і галичанський, якому було штучно 
поставлено греблю в серпні тридцять дев’ятого, потоки, позначені 
впливом російської й польської мов. По-друге, він показав, що мертвої 
лексики нема, і даремно мовознавці поспішають запрягати слова в свою 
уплітку-сировицю, чіпляючи «заст.», «арх.», «діал.», «дорев.», «зах.», 
«книжн.», «обмеж.», «ц.-с.» тощо. По-третє, вернув мові смак, аромат, 
первородство, повнокровність, самоцінність і самодостатність, красу 
і велич. Словом, зреформував її, зреформував завдяки наближенню 
до лексики і синтаксису народної творчості, несподіваному перегуку 
чужого з найпитомішим, своїм, завдяки такому феномену, коли пере
кладна фраза озивається рядком Кобзаря, Котляревського, народної 
пісні чи думи” [Перепадя 1992:129-130]. А ще через десятиліття Пере
падя додасть: “Лукаш здійснив нечувану демократизацію і так уже де
мократичної української мови Він часто піднімав те, що вважалося
низьким стилем, до середнього...” [Перепадя 2004: 76], “відкрив нам 
очі на аристократизм простої селянської мови” [Глібчук].

До таких висновків Анатоля Перепадю привело глибоке студіювання 
Лукашевих перекладів, уважне ознайомлення з лексичною та синтак
сичною скарбівнею Майстра. Саме йому, як редакторові видавництва 
“Дніпро”, доручили дуже відповідальне й делікатне завдання: готувати 
до друку Лукашів переклад “Дон Кіхота” Сервантеса. Проблем із цим 
було кілька, та найважливіша з них -  незакінчений переклад роману. 
Микола Лукаш працював над “Дон Кіхотом” перервами тривалий 
час, періоди натхнення змінювалися затяжними творчими паузами. 
Тим часом перекладач захоплювався іншим автором, з’являлися нові 
переклади, а перемкнутися на “Дон Кіхота” ставало дедалі важче. Аби
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хоч якось зрушити справу з місця, у “Дніпрі” вирішили повернутися 
до давніх видавничих планів і відновити роботу над підготовкою до 
друку роману Сервантеса, сподіваючись, що це зможе підштовхнути 
М. Лукаша до роботи над закінченням перекладу. Анатоль Перепадя 
взяв передрук тексту на себе. Паралельно з цим він щотижня прихо
див до Лукаша, і разом вони звіряли, уточнювали, вичитували готові 
сторінки. Здоров’я перекладача уже було підірване, важка хвороба, що 
передчасно звела його в могилу, прогресувала. Та над сторінками “Дон 
Кіхота” М. Лукаш наче молодшав, оживав, його знову поглинала стихія 
іспанського першотвору, до нього верталися сили й бажання чаклувати 
над перекладом. Народжувалися нові розділи роману, а до попередніх -  
створених двома десятиліттями раніше -  вносилися виправлення.

Чергова пауза порушила звичний ритм роботи. Сили покидали 
перекладача... Недоспіваною залишилася пісня кролевецького 
ідальго. Та не пішли намарне його зустрічі з А. Перепадею, їхнє ви
читування, обговорення і шліфування перекладу. Уроки Лукаша стали 
для Перепаді доброю школою перекладацької майстерності. Здібний 
учень перейняв усі тонкощі Лукашевої науки -  віртуозне володіння 
величезним багатством української мови, вміння дошукуватися най- 
потрібнішого слова чи фрази, -  та, найголовніше, засвоїв особливості 
стилістичної манери свого Вчителя. Це дало змогу продовжити велике 
починання Лукаша й закінчити українського “Дон Кіхота”, притому 
на такому рівні конгеніальності, де навіть прискіпливий читач не 
помітить якогось стилістичного дисонансу.

Анатолю Перепаді щастило повчитися в Лукаша й завдяки 
редакторській роботі. Працюючи у видавництві, він не раз бачив, 
як Лукаш редагував переклади, що готувалися до друку. Анатоль 
Перепадя уважно вивчав усі виправлення Майстра, звіряв їх з оригі
налами, засвоював тонкощі мистецтва перекладу. У рецензії на ви
дані в Держлітвидаві твори Дені Дідро у перекладах Валер’яна Під- 
могильного А. Перепадя зізнається, що дуже пильно простудіював 
ювелірну роботу Миколи Лукаша, за редакцією якого виходив пере
клад філософського діалогу “Небіж Рамо”. Лукашеве редагування, 
на його думку, було дуже делікатним і слушним [Перепадя 1964].

На початку 1970-х, ще до вимушеної мовчанки, Микола Лукаш 
редагував і переклад самого А. Перепаді -  роман “Білий прапор 
над Кефалонією” італійського письменника Марчелло Вентурі
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[Вентурі]. Лукашеві виправлення не вписувалися в тогочасні пу
ристичні тенденції, і завдяки їм переклад значно виграв. “Треба 
було, щоб мене взялася редагувати людина з таким великим сма
ком, з таким абсолютним музичним слухом. ... Редактор поправив 
так, ніби самоцвітами прикрасив”, -  згадував пізніше А. Перепадя 
[Перепадя 1992: 129]. Виправлення Лукаша стали орієнтиром у 
його подальшій творчості, спонукаючи до серйозної і вимогливої 
роботи над словом. Натхнення додавали й численні плюси і знаки 
оклику, які Лукаш залишив на берегах перекладу, у такий спосіб 
високо оцінюючи знахідки перекладача. “Якщо в мене вийшло в 
цьому місці, і ось тут, і тут, а ось майже на цілу сторінку, -  думав 
перекладач, -  значить, у мене щось є за душею, це ж не може бути 
справою тільки випадку, і, отже, тільки від мене, від моїх зусиль 
залежить, щоб таких щасливих місць стало більше. Словом, за 
роботу, вдумливу, самозаглиблену, вимогливу роботу!” [Перепадя 
1992: 129]. За цей роман Анатоля Перепадю гостро критикували в 
пресі. Зокрема Іван Білодід у статті “Мова і ідеологічна боротьба” 
(1974) звинуватив перекладача в тому, що він архаїзує лексику й 
синтаксис художнього твору, вживає не властиві українській мові 
сполучення слів. До крамольних висловів потрапили: “дощ лив як із 
цебра ”, "вийшла дівчина з глеком на воду ”, [тепло] “вдарило мені 
до голови ”, “дивлячись на циферблат дзиґарів ”, “зрозкішницьким 
усміхом на вустах” та ін. [Білодід: 281]. Віталій Русанівський у 
праці “Культура мови сучасних художніх перекладів” (1974) закидає 
перекладачеві зловживання діалектизмами, застарілими словами та 
віджилими граматичними формами й конструкціями. На думку мо
вознавця, позанормативними є лексеми допіру, длятися, конструкція 
“замість + інфінітив” як у такому реченні: “Він ступив у  завойовані 
міста й села на чолі своєї автоколони і замість дивитися на них як 
на здобич дознавав такого почуття, ніби повертався до себе в зна
ний колись дім” [Русанівський: 336]. Ці та інші звинувачення були 
результатом широкої антиукраїнської мовно-культурної політики, 
і її наслідки для перекладача не забарилися -  Анатоля Перепадю, 
як і багатьох його колег, позбавили роботи у видавництві “Дніпро”, 
а його переклади заборонили друкувати. Через три десятиліття, 
згадуючи ту ситуацію, коли оголошували “кожне живе слово з на
родного мовлення архаїзмом, кожний місцевий вираз порушенням



286 Розділ 4

літературної норми, кожне прагнення збагатити лексику, урозмаї- 
тити стиль буржуазно-націоналістичними збоченнями”, Анатоль 
Перепадя доводив, що навчив його “цій крамолі” Микола Лукаш, 
редактор його перекладу [Перепадя 2004: 77-78].

Творча співпраця двох перекладачів засвідчує факти взаємного 
редагування, коли в ролі редактора Лукашевих перекладів виступав 
Анатоль Перепадя. Прикладом може стати книжечка віршів для 
дітей Джанні Родарі “У небі і на землі” у перекладах Г. Кочура та 
М. Лукаша, що вийшла у видавництві “Веселка” 1966 р. [Родарі 
1966]. Цього разу, за словами А. Перепаді, “учень приймав рукопис 
від учителя, а не подавав йому рукопис. Співвідношення учителя і 
учня від цього не мінялося, але учень міг поставити собі у заслугу 
створення робочого місця для особи, до якої він ставився з таким 
пієтетом” [Перепадя 2004: 74].

Анатоль Перепадя часто наголошував на тому, що його вчителем 
мистецтва перекладу є саме Микола Лукаш. Він нього він перейняв 
дар словотворення, у нього вчився мовної розкутості, доброго від
чуття стилю, навіть деяких лінгвістичних екстраваганцій. Переклади 
М. Лукаша приваблювали насамперед мовним розмаїттям, а величез
на лексикографічна робота Майстра, його повсякчасне “полювання” 
за мовними раритетами надихнула А. Перепадю до прочитання укра
їнської класики з олівцем у руках та укладення кишенькових словнич
ків. У передмові до власного перекладу “Ґарґантюа та Пантаґрюеля” 
Франсуа Рабле А. Перепадя згадує про заповнені чудними вокабулами 
записники, де знайшлося місце для таких свіжих, незатертих слів, як 
тупанина, зілина, молявка, завинуватися. “Перекладач, -  говорить 
про себе А. Перепадя, -  рано відчув потребу повернення до живої 
людової мови і мови класиків, де існує стільки питомих слів, даремно 
списаних недалекоглядними мовознавцями як застарілі, архаїчні, 
діалектні, дореволюційні, західні, обмежені, церковно-словянськГ 
[Перепадя 2004а: 8]. Отож не дивно, що йому під силу виявилася 
неймовірно строката мовна стихія Франсуа Рабле, у романі якого, як 
вважають самі французи, слів більше, ніж у тлумачному словнику 
французької мови. Словесний феєрверк, каскади дивовижних синоні
мів, загадкових оказіоналізмів -  це те лексичне “буйство”, яке зачаро
вувало Миколу Лукаша, той лексичний матеріал, який максимально 
дозволив би перекладачеві виявити мовну віртуозність та експери
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ментаторство. Анатоль Перепада підтвердив, що ідеального перекла
дача Франсуа Рабле бачить в особі саме Миколи Лукаша [Перепадя 
2004а: 7]. Але вже так склалося, що Лукаш переклав лише віршоване 
звернення письменника до читача, яке й послужило камертоном для 
Анатоля Перепаді, який блискуче реалізував перекладацький задум 
свого учителя. Ось приклад лексичного розкошування, подібний до 
тих, на які натрапляємо на кожній сторінці роману: “Гляньте-но, як 
Природа, виводячи дерева, кущі, билля травне і зоофіти, побажала 
утвердити і зберегти їх так, аби жоден рід не пропав, аби особні 
не переводилися, старанно озброїла їх зародками і насінням, де саме 
й криється ця сама їхня довговічність, опанцерувала і напрочуд ви
гадливо вкрила їх стручками, піхвами, скойками, гранками, плисками, 
шкаралущою, колючками, пушком, корою і шпичаками -  чим вам не 
гарні й міцні, природні гульфики” [Рабле: 394]. Перекладач з легкіс
тю нанизує слова, вибудовуючи довгі ампліфікаційні ряди: “На їхнє 
прохання пекарі не зглянулися, ба більше, почали їх кобенити на всі 
заставки: сказали, що вони бидло, щербуни, рудиголови, галабурдники, 
ломуси, песиголовці, халамидники, махори, дурисвіти, шахруни, ба
баки, ласощохлисти, розгамузи, самохвальки, мерзосвітники, довбні, 
ошусти, похатники, причепи, мартопляси, блазнюки, лежні, гидь, 
лобурі, бевзі, поторочі, скалозуби, чваньки, ланці, пастуші засранці, 
гівняна варта, пришивши до цього иншіядучі квітки...” [Рабле: 103- 
104] . Однаково легко А. Перепадя експериментує зі словотвором: 
“І як про мене піде слава, що на вино я трачу більше, ніж на оливу, 
я загордію, не кажи той Демостен, коли про нього подейкували, що 
він оливник, а не винник. Мені це честь і похвала, коли мене узива
ють почарківцем і скляного бога поклонником, з таким ім 'ям мені 
залюбки наллють у  будь-якому гурті пантеґрюелістів” [Рабле: 21]; 
“У той час у  в абатстві був чернець на прізвисько Жан Зубарь, ..., 
найправдивіший чернець з усіх, якими чернецтво будь-коли щонай- 
чернецькіш чернечило” [Рабле: 109].

У своїй перекладацькій творчості А. Перепадя пішов дорогою 
М. Лукаша, вважаючи її особливо сприятливою для розвитку укра
їнської мови. Йому вдалося підняти цілі пласти пасивної лексики, 
поєднати високий та низький стиль, мову фольклору й української 
класики з лексикою давньоукраїнської доби, створити враження мовної 
неусталеності чи, за визначенням самого тлумача, “перекладацької
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позалітературної мови” [Перепада 2004а: 8]. Це допомагало йому пе- 
ресотворювати вже згаданих “Дон Кіхота” Сервантеса, “Ґаргантюа та 
Пантагрюеля” Рабле, а також “Проби” Монтеня, “У пошуках утрачено
го часу” Пруста та багато інших шедеврів світової літератури. Митець 
доводив, що українська мова має багато регістрів і може звучати по- 
різному. А ще висловлював сміливі думки про те, що російською мовою 
навряд чи можна перекласти так досконало, як українською, бо наша 
мовна традиція значно триваліша і мова розвиненіша, українська про
содія -  гнучкіша. Анатоль Перепада, як і його вчитель, володів огромом 
української мови і через свої переклади невтомно плекав і розвивав її. 
Про здобутки Майстра свідчать численні перекладацькі премії, серед 
яких -  премія імені Миколи Лукаша, яку щорічно присуджує журнал 
“Всесвіт”. Анатоль Перепада став лауреатом цієї нагороди 1995 р. 
за переклад з португальської мови роману Жоржі Амаду (Бразилія) 
“Велика пастка”.

Завдяки А. Перепаді вдалося зберегти чимало Лукашевих пере
кладів. Коли Лукаша відлучили від друку, А. Перепада був серед 
тих, хто намагався його підтримати й якось допомогти. Він регу
лярно навідувався до Лукаша, допомагав коштами, які сам і збирав 
серед колег-літераторів, а повертався з рукописами нових пере
кладів. Передруковував їх у кількох примірниках на цигарковому 
папері та віддавав на збереження друзям. Михайло Москаленко, 
який упорядкував та видав 1990 р. антологію Лукашевих пере
кладів “Від Боккаччо до Аполлінера”, розповідав, що отримав від 
Анатоля Перепаді в 1970-ті роки добірку Лукашевих перекладів 
з французьких поетів ХІХ-ХХ ст. (Рембо, Лафорга, Сен-Поля Ру, 
Валері, Жакоба, Мілоша) та приблизно півтора десятка перекладів 
з угорського поета Ендре Аді [Москаленко 1998: 6].

Анатоль Перепада брав активну участь у комісії Спілки пись
менників із творчої спадщини М. Лукаша, яку утворили 30 серпня 
1988 р. Як секретар комісії, він докладав зусиль, щоб повернути 
борг Майстрові й добитися того, аби його перекладацька праця 
була належно поцінована.

Лукашіана Анатоля Перепаді -  тривала й многогранна. Він 
утвердив тяглість традицій українського перекладацтва, розвинув 
українську школу художнього перекладу, зокрема ті принципи, які 
обстоював своєю творчістю Микола Лукаш.
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4.5. ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ СТУДІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ 
СПАДЩИНИ МИКОЛИ ЛУКАША

Загальне визнання словникового багатства 
перекладів :М. Яукаша пере буває в певній 

суперечності з  фактичною іде представленістю 
в "Словнику української мови".

Оксана федунович-Швед

Творчість Миколи Лукаша привертає до себе величезну увагу і 
читачів, і дослідників, приваблюючи їх, насамперед, надзвичайно 
багатою мовою. Хоча заслуги М. Лукаша в активізації лексико- 
фразеологічних ресурсів української мови засобами перекладу ще 
недостатньо вивчені й оцінені, не викликає сумніву його роль рефор
матора мови, який синтезував у своїй творчості різні пласти україн
ської мови, а за влучним спостереженням Анатоля Перепаді, ще й два 
мовні потоки -  слобожанський і галицький [Перепада 1999: 7].

З огляду на це дуже важливо належно оцінити мовотворчість 
М. Лукаша та якомога ширше представити його перекладацьку 
спадщину в академічних лексикографічних виданнях.

Першим кроком у лексикографічних студіях Лукашевої спад
щини став невеликий українсько-іспанський “Словник-покажчик 
фразеологізмів роману Сервантеса «Премудрий гідальго Дон Кіхот 
з Ламанчі» в мові перекладу Миколи Лукаша”, який уклала Тетя
на Цимбалюк і подала як додаток до своєї монографії, присвяченої 
цій проблемі [Цимбалюк 19966: 204-235].

Якщо цей словничок стосувався лише одного Лукашевого пере
кладу, то в наступній праці дослідниця оперувала всіма доступними 
перекладами М. Лукаша. Йдеться про словник-довідник “Фразеологія 
перекладів Миколи Лукаша” [ФПМЛ], який став справді визначною 
подією в культурному житті України. Ця фундаментальна праця -  не 
тільки перша в історії української лексикографії спроба систематизу
вати та описати фразеологічні скарби української мови, що їх зібрав і 
вжив у своїх перекладах М. Лукаш, це взагалі перше українське видання 
такого роду, присвячене окремій постаті в українському художньому 
перекладі- Оскільки фразеологічну картотеку М. Лукаша, що мала
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бути основою його фразеологічного словника, досі не оприлюднено, 
цей словник проливає світло на ту частину фразеологічних одиниць, 
яку Майстер зумів використати у своїх перекладах (поки що тільки 
опублікованих), однак і це переконує у грандіозності його праці та за
думів. У словнику наведено понад 6 тисяч фразеологізмів, приказок, 
примовок, прислів’їв, близько 15 тисяч ілюстративних прикладів їх
нього вживання в індивідуально-авторській інтерпретації М. Лукаша. 
Значення словника “Фразеологія перекладів Миколи Лукаша” виходить 
за межі вузьколексикографічних завдань. Він є ґрунтовною мово
знавчою, літературознавчою, перекладознавчою працею, унікальним 
посібником з українського художнього мовлення, свідченням само
відданої титанічної праці подвижників перекладу задля збереження і 
розширення стилістичних можливостей української мови.

Зауважмо, що словник “Фразеологія перекладів Миколи Лукаша” 
подає лише фразеологізми з перекладів М. Лукаша, а не дублює його 
картотеку із записами лексико-фразеологічних одиниць, взятих з най
різноманітніших джерел. Картотека, за задумом М. Лукаша, мала стати 
основою фразеологічного та інших словників, однак роботи над ними

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник / 
Укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. -  Київ, 2002
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не закінчено. На жаль, у деяких матеріалах, присвячених творчості 
М. Лукаша, спостерігаємо плутанину фактів та некоректну подачу 
інформації. Наприклад, у газеті “Друг читача” (2007. -  № 16) у статті 
“Микола Лукаш: український «Фауст»” стверджується, що “він [Лу
каш. -B.C.] створив аж шість словників! Фразеологічний було видано, 
і зараз ним можна користуватися” [Забіяка: 7]. Йдеться, очевидно, про 
словник, який уклали Тетяна Цимбалюк і Олександр Скопненко.

Наступним лексикографічним проектом Т. Цимбалюк та О. Скоп- 
ненка є робота над укладенням Словника фразеологічних синонімів 
Миколи Лукаша. Про перспективу створення такого словника та 
принципи його побудови йдеться у статті “Принципи відбиття 
фразеологічної синонімії в слов’янській лексикографії та засади 
створення індивідуально-авторського словника фразеологічних си
нонімів” [Скопненко 2007]. Автори статті наголошують на потребі 
розширити кількість джерел для добору фразеологічного матеріалу 
та особливому значенні у цьому художніх перекладів. Творчість Ми
коли Лукаша -  вдячний матеріал з огляду на надзвичайне багатство 
виражальних засобів Майстра. За підрахунками Т. Цимбалюк та 
О. Скопненка, лише один синонімічний ряд із загальним значенням 
“умерти” налічує близько 100 зворотів, дібраних з мови Лукаше- 
вих перекладів [Скопненко 2007: 54]. Ознайомитися з матеріалами 
майбутнього словника можна на сторінках “Лексикографічного 
бюлетеня” [СФСМЛ 2010; СФСМЛ 2011; СФСМЛ 2012].

“Фразеологія перекладів Миколи Лукаша” є лише першим кро
ком до створення повного реєстру лексики і фразеології Лукаше- 
вих перекладів. До того ж лексику художніх перекладів потрібно 
залучати до ілюстративної частини сучасних лексикографічних 
видань, що значно розширило б обрії українського слова. Цікаві 
образні знахідки, справжні мовні раритети, віднайдені на сторінках 
української духовної спадщини й зафіксовані в Лукашевій картотеці, 
живили мовну тканину його перекладів і цілком заслуговують на 
сучасне лексикографічне опрацювання.

Частково словникове багатство М. Лукаша представлене в 11 -томно- 
му Словнику української мови [СУМ]. Воно обмежене лише першими 
трьома томами (літери A-З), що вийшли друком в 1970-1972 pp., -  ще 
до виключення М. Лукаша зі Спілки письменників. За підрахунком 
Оксани Федунович-Швед, переклади М. Лукаша (а саме “Фауста”
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Й.-В. Ґете, “Декамерона” Дж. Боккаччо та поезій Р. Бернса) ілюструють 
вживання та лексичне значення 135 слів СУМ, що здебільшого належать 
до пасивного словникового фонду [Федунович-Швед 2007: 25].

У двотомовому Словнику синонімів української мови [ССУМ] лек
сику перекладів М. Лукаша залучено до ілюстрування 80 синонімічних 
рядів (їх у словнику -  близько 9200), причому п’ять із них містять два або 
й три синоніми, вжитих у М. Лукаша. Більшість синонімів М. Лукаша 
розташовані наприкінці синонімічних рядів, що свідчить про стилістичні 
чи частотні обмеження їх функціонування в мові. Дві третини наведених 
синонімів (58 слів) -  стилістично марковані. Серед них -  найбільше оди
ниць розмовного регістру (31 слово), як, наприклад, вигадько, гольцем, 
лупка, роботизна, прилащитися, поніматися, чужосторонець, зужит
кувати, суспіль, потаємці. Трохи менше тих лексем, що зараховано до 
рідковживаних (інавзаєм, вістовник, призвичити, шановливий), діа
лектних (пришиб, нагрозитися, прикмітити, опасуватися), застарілих 
(тужиіьниця, попас, прочвара, обрік, віршувальник) та ін.

Лексика М. Лукаша, використана в Словнику синонімів, засвідчує 
широкі традиції української мови, на які опирався та які розвивав у 
своїй творчості перекладач. Його слововжиток тісно пов’язаний з твор
чістю письменників XIX ст. Про це свідчить той факт, що більшість 
слів із перекладів М. Лукаша, поданих у Словнику синонімів, наводить 
ще Словарь української мови Бориса Грінченка, супроводжуючи їх 
відповідними ілюстративними контекстами з класичної української 
літератури. Ці контексти розкривають традиції та джерела Лукашевого 
слововжитку, глибокі зв’язки його мови з творчістю Пантелеймона Ку- 
ліша, Ганни Барвінок, Марка Вовчка, Івана Котляревського, Панаса 
Мирного, Івана Нечуя-Левицького, народною творчістю. Зіставляючи 
Лукашеві слова з відповідними контекстами Словника Грінченка, 
зауважуємо надзвичайну увагу перекладача до лексичних надбань 
Пантелеймона Куліша. Адже слова з оригінальних і перекладних 
творів саме цього письменника, що їх наводить Словник Грінченка, 
найчастіше активізував у своїй перекладацькій діяльності М. Лукаш. 
Серед них-такі одиниці, як жахтіти, покріплятися, обрік, другиня, 
потужний, правник, привиддя, прилащитися та ін. Деколи паралелі 
між слововжитком М. Лукаша й П. Куліша цілком очевидні: “Об
реклись оброком нищити краї турецькГ (П. Куліш [Грінченко 3: 
25]) -  “-  Благословить тебе Господь! -  рече тоді чернець. -  Якби
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ти хотів, ти міг би блудувати з більшою свободою, ш.ж* лш / тії, що 
оброком обреклися” (М. Лукаш) [ССУМ 2: 17].

На жаль, поза межами Словника синонімів залишилися десятки слів 
із перекладів М. Лукаша, що могли б розширити чимало синонімічних 
рядів та ілюстративну частину словника. Зовсім не представлено 18 лі
тер, серед яких -  такі продуктивні, як к, м, н, с, т та ін. Наприклад, у 
перекладі “Дон Кіхота” М. Лукаш вживає слово заличковувати у зна
ченні “приховати, замаскувати”: “Щоб же діло своє краще убезпечити
і справжній намір заличкувати, поплив він нею до города Сарджела...” 
[Сервантес 1995:263]. У цьому ж значенні, але як неперехідне дієслово, 
воно вжите й у “Декамероні”: “...він насунув каптура на самі очі, щоб 
краще заличкуватись” [Боккаччо 2006:634]. Одинадцятитомний СУМ 
не подає такого значення, а наводить лексему заличковувати (док. 
заличкувати) лише як будівельний термін: “покривати стіни споруд 
спеціальним матеріалом для міцності або окраси” [СУМ 3:186]. Однак 
Словник Грінченка фіксує слово заличкувати саме у тому значенні, що 
його вжив М. Лукаш, а ілюстративні контексти свідчать про народний 
характер цього слова [Грінченко 2: 59]. Цікаво, що синонімічний ряд 
до слова приховувати, наведений у Словнику синонімів, містить деякі 
одиниці, у семантиці яких простежується зв’язок із будівельною спра
вою (як, наприклад, розмовні лексеми підлаковувати та підфарбовува
ти) [ССУМ 2: 447], тож слово заличковувати, яке вживає М. Лукаш, 
логічно вписується до згаданого синонімічного ряду.

Нема у Словнику синонімів і слова колобродити, яке має давні 
традиції вживання в українській мові. У Словнику Грінченка воно 
виступає зі значенням “учиняти бешкети” (рос. “куралесить” [Грінчен
ко 2: 270]), у якому його вжив Іван Котляревський в “Енещі” (“Еней 
тут добре колобродив / І  всіх на чудо потрошив...” [Котляревський: 
312]). У цьому ж значенні це слово подано в “Практичному словнику 
синонімів української мови” Святослава Караванського, де воно вхо
дить до синонімічного ряду бешкетувати, пустувати, шурубурити, 
броїти [ПССУМ: 166]. Микола Лукаш звернувся до слова колобродити 
в перекладі “Декамерона”, зробивши його ключовим образом дев’ятої 
оповідки восьмого дня: “Та не подумайте, що ми ходимо красти,-крий 
Боже! Ми просто колобродимо ночами і таким чином добуваємо, не 
шкодячи иншим, усе, що нам треба на пожиток і втіху, -  от через 
що ми й живемо так весело” [Боккаччо 2006: 722]. Свою семантичну
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місткість лексема колобродити виявляє в широкому контексті через 
розгортання та нарощування смислових компонентів, додаткових 
конотацій і вживається на позначення дії, що характеризує веселе, 
безтурботне, розкішне, сповнене любовних пригод життя. Широке 
контекстуальне навантаження цієї лексеми у М. Лукаша, її образний 
характер дають підстави перекладачеві навіть взяти її в лапки: “Отеє ж 
ми й називаємо “колобродити”, так як ото корсари поморю гуляють; 
тілько тії\ як кого пограбують, то вже добра тому не вертають, а ми 
покористуємось ним та й вертаємо. Тепер ви знаєте, вельмишельмо- 
ваний маестро, що то значить колобродити; та глядіть же, нікому 
про те нічичирк” [Боккаччо 2006: 724].

Переклади М. Лукаша можуть служити ілюстраціями для тих 
слів, що включені до Словника синонімів, але не супроводжуються 
ілюстративними контекстами. Наприклад, лексема базграти (док. 
набазграти) входить до синонімічного ряду зі значенням “писати” 
(графічно передавати на чомусь слова, текст тощо): писати, креслити, 
накреслювати, виписувати, виводити, мережити, вимережувати, 
дряпати, шкрябати, базграти, мазати, строчити, черкати [ССУМ 2: 
192], але є єдиним словом, до якого не подано ілюстрації з художньої 
літератури. Тим часом у Лукашевому “Декамероні” читаємо: “Бакаляр 
... набазгравякусь нісенітницю, нібито замову приворотну, та й послав 
усе те через кілька днів удовГ [Боккаччо 2006: 706].

Ілюстративного контексту нема і при лексемі скоробреха, що 
входить до синонімічного ряду зі значенням “брехун”: брехун, 
брехач, брехло, брехунець, перебреха, лжець, обманник, обманщик, 
пустобрех, скоробреха, підбрехач, підбріхувач [ССУМ 1: 91]. Це 
слово М. Лукаш вживає неодноразово, як наприклад, у перекладах 
“Декамерона”: “Скоробреха-венеціянець одповів йому, не задуму
ючись” [Боккаччо 2006: 588] чи поезій Поля Верлена:

Товариші мої по пресі 
І  по віршах, еліто вбога,
Погрузлі в ницім інтересі 
Пророки в Бога, того Бога,
Який підмога скоробресі! [Б-А: 272].

У перекладі “Дон Кіхота” натрапляємо на ще один цікавий 
синонім до цього ряду, близький за значенням до аналізованого
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слова: “Богом вас заклинаю, потвердіть, що правда, а то панство 
дуцтво ще подумає, що я таїаіай і чистобреха”2 [Сервантес 1995: 
483]. Лексема чистобреха, яку фіксує ще Словник Грінченка, може 
доповнити та збагатити наведений вище синонімічний ряд. Сюди ж 
можна додати слово брехуняка, яке М. Лукаш вжив у “Дон Кіхоті”: 
“Ах ти ж, брехуняко всьогосвітнійГ [Сервантес 1995: 243].

Таких прикладів чимало, але навіть і тих кількох ілюстрацій до
статньо, щоб переконатися, що пильніша увага до перекладацької 
спадщини М. Лукаша дасть змогу виявити чимало лексичних зна
хідок, які можуть суттєво збагатити сучасну лексикографію.

Переклади М. Лукаша, а також його картотека стали одним 
із джерел ілюстративного матеріалу до ідеографічного словника 
(тезауруса) української мови Олекси Синиченка, який упродовж 
декількох років виходив на сторінках журналу Урок Української 
під назвою “Уроки української лексики”.3 Укладач наводить десят
ки слів, які вжив чи зареєстрував у своїй картотеці М. Лукаш, для 
ілюстрації лексичного, зокрема синонімічного розмаїття, образного 
потенціалу української мови. Серед них у реєстрі О. Синиченка -  
несправедливо забуте слово мальовний, оказіоналізм островеня, 
словосполучення-синоніми до слова земля -  Божий світ, земний 
круг, земна юдоль і, наприклад, такі “незатерті” зразки образного 
змалювання місяця: місяць ріжкатий, тонісінький; одвічний друг 
закоханих-місяць блідоликий; літній задумливий місяць; місяць так 
розсвітився, ніби в сонця все проміння забрав; сіяє молодик та ін.

Лексикографічні студії спадщини М. Лукаша необхідно продов
жувати. Різновекторність досліджень допоможе виявити особли
вості Лукашевої мови, ті глибокі традиції, що її живили, з’ясувати 
роль перекладача в розширенні стилістичних і значеннєвих влас
тивостей слів. Дуже важливо також працювати над створенням 
повного реєстру лексики Лукашевих перекладів. Такий реєстр 
дав би змогу повніше представляти лексичні надбання Майстра у 
сучасних лексикографічних джерелах, укладати нові словники за 
матеріалами перекладів М. Лукаша та створити базу для Словника 
мови Миколи Лукаша.

2 Переклад цієї частини “Дон Кіхота” здійснив А. Перепадя.
3 Див. також примітку 18 до підрозділу 1.5.
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Творчий доробок Миколи Лукаша -  багатогранний, містить серйоз
ні напрацювання в галузі художнього перекладу, перекладознавства, 
мовознавства, лексикографії. Його лексико-фразеологічна картотека 
є ґрунтовним джерелом для укладення сучасних лексикографічних 
праць та для вивчення історії української мови. Ключ до розуміння 
перекладацького методу М. Лукаша дають його рецензії словників, 
видавничі рецензії на рукописи перекладів, мовознавчі та літерату
рознавчі статті. Вони вказують на глибоке розуміння тих процесів, які 
відбувалися в українській мові, свідчать про глибокі енциклопедичні 
знання перекладача, про його цілеспрямований відбір лексичних засо
бів з урахуванням стилістичних особливостей першотвору.

Та насамперед М. Лукаш -  перекладач зі світовим іменем, що 
символізує якісно новий етап розвитку українського художнього 
перекладу. Йому належать сотні високомайстерних перекладів 
різних жанрів і стилів із майже двох десятків мов та понад ста ав
торів. Серед них -  найкращі зразки світової класики у блискучій 
українській інтерпретації, з яких чимало зазвучало українською 
мовою вперше.

На тлі несприятливих культурно-історичних обставин україн
ський художній переклад набув особливої значущості, що й висуну
ло на перший план культуротворчу місію Лукаша-перекладача. Його 
переклади заповнювали прогалини в рідній словесності, компенсу
вали брак чи нерозвиненість певних напрямів, стилів, відроджували 
багатство української мови. Культурно-перекладницька діяльність 
М. Лукаша споріднена з культурництвом П. Куліша, чим засвідчила 
неперервність традицій українського художнього перекладу.

Перекладацька концепція М. Лукаша тісно пов’язана з соціокуль- 
турним контекстом, у якому відбувався переклад. Вона спрямована 
на забезпечення цілісності літературної полісистеми як невід’ємного
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складника національної культури та повноцінне функціонування 
української мови, що відображено передусім у доборі творів для пере
кладу та конкретних перекладацьких рішеннях. Микола Лукаш нада
вав перевагу творам тих жанрів, стилів, літературних напрямів, яких 
не було чи вони були недостатньо розвинені в українській літературі. 
Зокрема перекладач обирав теми, суголосні з тодішньою дійсністю, 
із виразними, актуальними політичними мотивами, висловлюючи 
свою громадянську позицію. З іншого боку, М. Лукаша приваблювали 
твори, багаті мовностилістично, переклад яких, відповідно, умож
ливлював би максимальне залучення лексико-стилістичних ресурсів 
української мови. Кінцевою метою Лукашевих перекладів було до
вести самодостатність української мови для перекладу творів різних 
жанрів і стилів та зберегти й збагатити рідну мову засобами перекла
ду. Цій меті підпорядковано конкретні перекладацькі рішення.

Нове, за М. Лукашем, -  це добре забуте старе. Віджилої лексики 
нема, натомість є нагромаджений і відшліфований століттями пласт 
пасивних лексико-фразеологічних ресурсів, які треба активізувати. 
Тому основою його перекладацької стратегії є якнайширше звер
тання до творчості класиків української літератури як до багатого 
джерела лексичних, синтаксичних, образних резервів української 
мови і максимальне використання цих мовних скарбів у перекладах. 
Такий підхід створив багатоголосий перегук Лукашевих перекладів 
з українською літературою. Микола Лукаш цілеспрямовано добирав 
мовні засоби з орієнтацією на жанрово-стилістичні особливості 
оригіналу, тяжіючи до призабутих, рідковживаних, розмовних форм, 
фольклорних ресурсів.

Мовне новаторство М. Лукаша виявилося в тому, що, мобілізуючи 
найширші пласти української лексики та фразеології, він продемон
стрував потенційні можливості української мови, її високу дерива
ційну спроможність, органічну здатність до слово- та фразотворення, 
багатої синонімії. Активно реалізуючи дериваційні можливості 
української мови та опираючись на продуктивні моделі словотвору, 
М. Лукаш увів до обігу чимало утворень узуального й оказіонального 
характеру. Серед них і авторські новотвори, і активізовані давно забуті 
форми. Завдяки своїй образності, влучності, виразності внутрішньої 
форми вони є потенційним джерелом збагачення української мови, 
розширення її словникового запасу. Яскраво новаторським явищем
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у перекладах М. Лукаша стала синонімія вузького і широкого кон
текстів. Перекладач поширив явище синонімії на різні рівні: фоно- 
стилістичний (синонімічні ряди, побудовані на звукописі; синоніми, 
вжиті для увиразнення ритмомелодики тексту), словотворчий (сино
німія слів з однаковими словотворчими моделями), лексичний (парне 
вживання близькозначних синонімів, ампліфікаційні синонімічні 
ряди), фразеологічний (передусім фразеологізми-синоніми широкого 
контексту), рівень тексту (існування великої кількості паралельних 
інтерпретацій японських хоку). Якщо розглядати синонімічне багат
ство перекладів М. Лукаша за межами вузького контексту, одержуємо 
широкі синонімічні ряди, у яких, крім власне синонімів, лексичних 
та фразеологічних, є синоніми контекстуальні, авторські новотвори, 
численні розмовно-просторічні форми. Синонімічне розмаїття пере
кладів М. Лукаша є одним зі свідчень і мовного багатства перекладача, 
і невичерпних можливостей української мови.

Микола Лукаш розширив образні та фразеологічні можливості 
української мови. Словесні образи М. Лукаша (найчастіше калько
вані) -  яскраві й виразні, зберігають свіжість та новизну оригіналу, 
але змодельовані відповідно до можливостей української мови, з 
урахуванням особливостей її метафорики. Вони є справжніми зна
хідками перекладача, які збагачують українське художнє мовлення. 
М. Лукаш глибоко знав українську фразеологію та пареміологію, 
про що свідчить значна кількісна перевага повних і часткових 
фразеологічних еквівалентів над іншими способами відтворення 
семантико-стилістичних функцій ФО першотвору; використання 
фразеологізмів, не зафіксованих у сучасних лексикографічних 
джерелах; численні оказіональні трансформації ФО, їхнє гнучке 
пристосування до контексту; творення власних ФО. З цього погля
ду переклади М. Лукаша -  надзвичайно цінне джерело збагачення 
української лексикології та фразеології.

Переклади М. Лукаша позначені великою увагою до евфонічних 
та ритміко-інтонаційних засобів експресії. Це виявляється в багатих 
алітераціях, ампліфікаціях звуконаслідувальних слів, внутрішньому 
римуванні, точному відтворенні ритму та ритмомелодики тексту. 
Фоностилістичні засоби допомагають зберегти образність оригіналу 
й лежать в основі творення Лукашевих оказіоналізмів, синонімічних 
пар та рядів, словесних образів, прислів’їв і приказок. Тонке відчуття
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М. Лукаша ритмомелодики тексту забезпечило адекватне відтворення 
поезій, де музика слова є домінантною (напр., лірика Р. Бернса та 
П. Верлена), про що свідчить безупинна увага до них українських 
композиторів та поява низки пісень на слова перекладів М. Лукаша. 
З іншого боку, музичний слух перекладача дав змогу йому перекла
дати тексти пісень та лібрето до опер. Останні багато років поспіль 
звучали на сцені Національної опери України і в театрах Європи.

Виразно індивідуальною ознакою перекладацького стилю М. Лу
каша є введення яскраво виражених елементів переспіву у структуру 
власне перекладу. Це простежуємо при відтворенні реалій (доміну
вання методу уподібнення), власних назв (використання кличного 
відмінка, суто українських форм вживання ВН, демінутивних форм 
ВН за українськими словотвірними моделями), словесних образів 
(використання елементів української фольклорної поетики), фразео
логізмів (уподібнення реалії-компонента ФО, відчутна фольклорна 
основа ФО, використання стійких народних порівнянь). Унаслідок 
цього іноді спостерігаємо затемнення чи зміну національного коло
риту, накладання різних національно-культурних інформацій.

Переклади М. Лукаша -  індивідуально-неповторні, позначені 
творчим, новаторським підходом. Усі перекладацькі рішення 
М. Лукаша підпорядковувалися важливому завданню -  збереженню, 
відродженню та збагаченню української мови засобами перекладу. 
Зв’язок із загальнонародними джерелами, незалежність від літера
турних упереджень та стильових обмежень -  визначальні чинники 
досягнення адекватності перекладу і створення свого особливого 
почерку. Це почерк справжнього Майстра, генія, бо, за словами Ліни 
Костенко, “геній -  це сміливість, це прорив, це ламання канонів і 
традицій, це вихід на нові естетичні орбіти” [Костенко 1991].

Перекладацькі рішення М. Лукаша зумовлені насамперед вну
трішньою мотивацією перекладача, його розумінням ваги перекладу 
для рідної культури, бажанням відродити її засобами перекладу. 
Тому й значення творчості Миколи Лукаша сягає далеко за межі 
власне перекладу.
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Графічний портрет Миколи Лукаша
роботи Володимира Бондаренка



З НЕОПУБЛІКОВАНИХ ПЕРЕКЛАДІВ 
МИКОЛИ ЛУКАША

Роберт Бернс

Д о польової миші, виоравши її кубло в листопаді 1785р.

Гарненька дріботушко-миьи!
Чого так злякано дрижиш,
Чого необзирки біжиш,

Мале, дурне?
Не бійсь, життя тобі леміш 

Не перетне.

Дерзка й жорстка рука людська
Природу, правда, утиска,
Того й мій вид тебе ляка 

Середо дня;
Із персті я, і ти ж така -  

Моя рідня.

Ти крадеш, мишко польова...
Ну що ж! Душа, мовляв, жива!
З копи чи колос там, чи два,

То півбіди!
Аби врожай, у  нас бува 

Зерно завжди.

Я  розорав твоє житло,
А поле ж голе наголо,
Тепер собі нове кубло 

Попробуй, звий!
А вітер свище як на зло 

Смалький, рвачкий.
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Гадала ти, що в тій норі 
Ти будеш жить в теплі, в добрі, 
Коли завихрить надворі 

Од завірюх...
Чи знала ж ти, що в цій порі 

Тут пройде плуг?

Пропало все твоє дбання: 
Летить за вітром навмання 
І  сіно, й листя, і стерня -  

Кубла нема.
Куди ж ти дінешся, бідна?

Вже йде зима...

Та ти ж хіба одна слаба?
І  чоловік працює, дба,
На щось надіється, та ба -  

Впаде напасть...
Коли вже та лиха судьба 

Просвіток дасть?

Ще ж ти й щасливіша мене: 
Тобі теперішнє страшне, -  
Мене й минуле лихо гне,

Гірка нужда,
І  у  майбутнім не мине 

Тяжка біда.

Мій батько був собі мужик
(уривок)

Мій батько був собі мужик 
З удачею мужичою,
Та він дітей своїх навік 
Навчив добра і звичаю.
Він говорив мені завжди:
“Хоч би ти жив і в бідності, 
Будь чесніш, мужнім, і гляди 
Не трать людської гідност і”.
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Пустивсь я в світ, як птах в політ,
З отецькою направою.
Багатств, скарбів я не хотів -  
Я  марив тільки славою.
І хист я мав, і дещо знав,
Чого ж було лякатися?
Піймав чи ні -  чому б мені 
За щастям не погнатися?

Уже я й так, уже я й сяк,
У люди вийти думаю,
Та скільки різних перешкод 
З \являлись на біду мою!
Там враг у  прах мене поверг,
Там друг під їхав зрадою...
Здавалось, виліз я наверх -  
І  знов додолу падаю.

Крутивсь-крутивсь, вертівсь-вертівсь 
Отак у  хибнім крузі я,
Та й зрікся мрій своїх, надій -  
То все одна ілюзія.
Те, що пройшло, лихе було,
Хто зна, що жде в майбутньому; 
Лише цей час в руках у  нас,
Вживи ж його по-путньому!

Довго не бачились

Серце, любцю,
Любцю, красунцю!
Довго не бачились -  
Ближче присунься!

Довго ми мучились,
Любцю, красунцю,
Більш не розлучимось -  
Ближче присунься!
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Будьмо нестримані,
Любцю, красунцю,
Душу зігрій мені -  
Ближче присунься!

Нема на жінку ради

Нема на жінку ради,
Щодня із нею звади...
Потолі жінці не давай,
Л т о  на шию сяде!

Шукав я тихого життя 
І оженився здуру;
Тепер немає вороття -  
Терпи, воляча шкуро!

Одно лише мене втіша,
Одну надію маю:
Зазнала пекла тут душа,
То піде там до раю.

Пишається шипшина

Пишається шипшина у  нашому саду,
Пишається шипшина у  нашому саду...
Під тою під шипшиною, там хлопець із дівчиною 
Цілуються-милуються у  всіх на виду.

“Ой годі цілуватися отут у  саду,
Ой годі милуватися у  всіх на виду!
Ходімо, люба, краще в гай, -  вмовляє дівчину шугай, -  
Хорошу схованку для двох я там знайду... ”

Чи підеш ти на танці на Добру Путь?
Чи підеш ти на танці на Добру Путь?
Не хочу я на танці -  там будуть Сенді й Нансі,
Вони усіх за пояс нас заткнуть.
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Як кине мене Сенді -  без пари не лишусь! 
Як кине мене Сенді -  без пари не лишусь! 
Піду до Едінбурга, хоч за шеляга наймусь, 
А чей же там сподобаюсь комусь.

Приїде з гір хлопчина, візьме мене,
Приїде з гір хлопчина, візьме мене...
На нім крисаня гарна ще й пірце пав яне -  
Хороший, пригожий, мене він не мине.

Шотландська балада

Вдень Роберт оре, сіє, жне.
А ввечері під клен 
Виходить Джен,
Хороша Джен,
Найкраща в світі Джен.

Та тільки Роберт той дивак.
Ні віжок, ані шлей.
І  все не так,
І  все не так,
Не так, як у  людей.

Він вірші сіє, вірші жне.
Чого той фермер варт?
Любити Роберта -  одне,
А заміж -  то не жарт.

І  ніч не в ніч,
І  день не в день.
Йде Роберт в білий світ.
Лишає в душах слід пісень,
В салонах -  слід чобіт.

Жінки кохають дивака,
Але далеко клен.
І  не така,
І  не така,
Всі не такі, як Джен!
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Співають гори і ліси 
Шотландської землі.
І  знають Роберта усі -  
Раби і королі.

Був Роберт простий землероб.
Тепер він джентельмен.
Волосся падає на лоб,
Немов осінній клен.

Він вірші сіє, вірші жне,
Король всім королям.
Він тугу з серця прожене -  
А туга знову там.

І  скільки їх було в житті -  
Коханих тих імен...
І  тільки Джен,
І  тільки Джен,
І  тільки, тільки Джен!

На заріччі
(уривок)

Жив на заріччі старий дідуга -  
Гей, з чебриком рута у  лузі росте...
Була в його жінка, як баба-яга, -  
Гей, чебрик зав янув, а рута цвіте.

Ішов раз дідок по яру край села,
Зустрів його чорт і спитав: “Як діла? ”
“Все б добре, та жінка у  мене лиха,
Чорти проти н е ї-  святі без гріха!”

“Нехай тобі, діду, корова й воли,
Ти дай мені жінку, бажання вволи!99 
“Бери її, дідьку, хоч зараз оддам,
Як справишся з нею, ти чорт всім чортам!”
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Узяв в оберемок те бабище біс,
Веселий та радий додому поніс.
Приніс він її до сінешніх дверей:
“Заходь же до хати, ти, луб я старе! ”

Джордж Ґордон Байрон 

“Прощавсь я з тобою... ”

Прощавсь я з тобою,
На скільки -  не знав,
З німою журбою 
В уста цілував.
Ти зимно мовчала,
Бліда на виду,
Та мить провіщала 
Нам горе й біду.

На тебе глядівши,
Я  серцем завмер:
Вгадалось тоді вже,
Що буде тепер...
І  жаль мені, й сором,
Нелегко знести, -  
Людським поговором 
Ославлена ти.

Як дзвін погребовий 
Вчуваю скрізь я 
Моєї любові 
І  зради ім *я.
Не знають ті люди,
Що я тебе знав,
Кохав без облуди 
І  милою звав.

Любились ми в тайні -  
Я  смуток таю
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І  зраду твою.
Як стрінусь з тобою 
В шумливій юрбі,
З німою журбою 
Вклонюся тобі.

Дон-Жуан
Пісня перша 
(уривок)

VIII
Він народивсь в Севільї чарівній,
Що славна апельсинами й жінками; 
Є приказка: той, хто не був у  ній, 
Не був ніде; -  я думаю те саме: 
Немає кращих міст в країні всій 
Крім Кадікса, як ми побачим з вами. 
Жили тут Дон-Жуанові батьки 
На березі Гвадалквівір-ріки.

IX
Жуанів батько Хозе (й Дон до того) 
Не мав ні краплі крові мавритан 
Або євреїв; ні, за предків його 
Ніхто не знав готичніших дворян. 
Такий-то був гідальго, від якого 
І  народивсь герой наш Дон-Жуан, 
Вже від якого... Та про це ще рано, 
Тепер скажу про матір Дон-Жуана.

X
Була відома пані славній цій 
Усякої науки всяка галузь; 
Премудрості, ученості такій 
Лише її чесноти і рівнялись,
І  тому заздрили таємно їй 
Поважні, вчені люди, бо змагалась 
Вона із ними у  знаннях своїх -  
І  завше перевершувала їх.
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XI
А пам'ять надзвичайна! Жарт -  всі твори 
Кальдерона й Лопе напам ять знать! 
Коли б забули роль свою актори,
Вона могла б усе їм підказать,
І в Фейнгеля не треба вчитись; горе! -  
Йому, прийиїлось би школу закривать: 
Ніхто від нього пам яті не виніс 
Такої гарної, як в доньї Інес.

XII
Кохалась в математиці вона 
І  славилась найбільше добротою;
В її речах поважних -  глибина,
У жартах, що пускала їх порою, -  
Аттичний ум. Ну, словом, дивина
У всім -  носила вранці прості строї, 
Увечері -  серпанки та шовки 
Та ще не знать матерії які.

XIII
Вона латину -  “отченаша ” -  знала 
І  греччину -  абетку, -  щоб я жив! -  
Книжки французькі деякі читала,
Хоч вимовлять не вміла добре слів;
За рідну ж мову турбувалась мало,
Усяк її не дуже розумів:
Її думки були як теореми,
Слова -  для благородства -  як проблеми.

Паломництво Чайльд Гарольда
Пісня четверта 
(уривок)

І
Стою в задумі на Мосту Зітхань,
Що висить між палацом і тюрмою;
Мов викликані чаром заклинань,
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З води встають двірці переді мною.
Усе навколо віє давниною;
Венеція пригадує крізь сон,
Як, славою повитий голосною,
Крилатий Лев скрашав їй пишний трон 
І сотням островів вістив Ті закон.

II
Цібелою вона зринає з хвилі,
Сіяючи тіарою із веж...
Колись була красуня в гордій силі 
Володаркою всіх морських безмеж;
Сама багата, і для дочок теж 
На посаг мала щедрії скарбниці; 
їй Схід дарив оздоби для одеж,
Вона питала в злоті й багряниці,
І радо йшли царі на учту до цариці.

III
Не чуть на П гяцці Тассових пісень,
І рідко ллються звуки баркароли;
Двірці занепадають що не день,
Німуючи пливуть сумні гондоли...
Минув той час -  краса ж не вмре ніколи: 
Царства падуть -  природи ж вічний лад! 
Ґі чуття до міста не схололи,
Де всякий був потішитися рад,
Де весело буяв всесвітній маскарад.

IV
В Венеції для нас є й інші чари,
Крім постатей минулих славних літ,
Що в ній витають, хмурії примари, 
Оплакуючи долю, повну бід;
Живуть тут, незабутні з роду в рід; 
Шейлок і Мавр, творіння несмертельні, 
Яких не сокрушить часу політ!
Хай рушаться будови всі скудельні -  
Вони нам оживлять ці береги пустельні.
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V
У творах духа є нетлінна суть:
Вони скрашають нам життя нужденне, 
Вони нам світлі радощі несуть 
І благородять сіре і буденне.
Не раз творіння генія натхненне 
Розвіює недолі тьму густу,
Росою серце скроплює стражденне,
Яке від спраги в яне у  цвіту,
І свіжим маєвом сповняє пустоту.

VI
До них тікає молодість і старість,
Та від надій, а та від марноти;
Така нудьга пускає буйну парість -  
І в цих рядках вже встигла прорости...
Та можна речі в дійсності знайти 
Прекрасніші стократ за наші мрії, 
Чудовіші за витворні світи,
За небо, що весельчасто яскріє 
І фантастичними сузір \ями зоріє.

VII
Такі дива являлися й мені:
Як правда прийдуть, щезнуть як моріння, 
Розтануть у  нездійсненому сні...
Я  міг би воскресити ті видіння,
Душа моя -  безкраї володіння,
Де безліч звабних образів живе;
Та слухаю я розуму веління,
Який ті мрії маячнею зве, -  
І  чую інше щось, і бачу щось нове.

VIII
Я  вивчив мови багатьох народів 
І до чужих приходив не чужим; 
Свобідному уму ніщо не в подив,
Весь світ для нього мов відкритий дім, 
Чи є в нім люди, а чи пусто в нім;
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Але я син великої країни,
Що горда вільним розумом своїм;
Хіба шаленець рідний край покине -  
Шукать за морем десь нової батьківщини.

IX
Люблю вітчизну... Хай в чужій землі 
Мій зимний прах опустять в домовину. 
Відкинувши образи і жалі,
Душею знов у  рідний край полину,
І  в пам ’яті народній не загину,
Допоки наша мова буде жить...
Коли ж та слава тільки на хвилину,
Як щастя, що всміхається на мить,
І  вічне забуття ім ’я моє приспить -

X
Байдуже... Хай не буду в пантеоні 
Серед мужів моєї сторони,
Хай гордий лавр вінчає іншим скроні, -  
Скажіть про мене словом старини:
“У Спарти є достойніші сини".
І  співчуття мені байдужий вияв;
Кривавили в житті мене терни -  
То що ж? Я  сам собі тернину сіяв,
Хоч зрозумів тепер, що нерозважно діяв.

XI
Сумує Адріатика-вдова -
Вже не вінчаться їй щороку з дожем!
Занедбаний, забутий догнива
Той “Пуцентавр ”, що був їй шлюбним ложем.
І  Марків лев на себе став не схожим -
Хоч місце те, але не та вже міць!
Тут цісар гнувсь перед слугою божим,
І  горді королі впадали ниць 
Перед пишнотами цариці із цариць.
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Генрі Лонґфелло

Стріла і пісня

Пустив я з лука стрілу міцну, -  
Вона майнула у  далину 
І  залетіла хтозна-куди,
Тепер попробуй, її знайди!

Пустив я пісню свою в політ, -  
Вона шугнула в широкий світ 
І  залетіла хтозна-куди:
Чий зір догляне її сліди?

Пізніш найшлася моя стріла,
В дуплі у  дубі вона була.
Знайшлась і пісня моя жива -
У серці друга її слова.
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З ОРИГІНАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ 
МИКОЛИ ЛУКАША

З ранньої лірики

Люлі-леле...
(Ночі весінні)

В небі зорі блискочуть ой люлі 
В синім срібні мигочуть ой люлі 
Перегляду ючися 
Переморгуючися 
люлі люлі
А мені на серці гірко ой леле 
Не моя ти ясна зірко ой леле 
Мені з тобою не сидіть 
В ласкаві очі не глядіть 
леле леле

В вітах птахи пурхають ой люлі 
В шумних співні літають ой люлі 
Перетьохкуючися 
Перегулюючися 
люлі люлі
А мені на серці тяжко ой леле 
Не моя ти дрібна пташко ой леле 
Мені з тобою не ходить 
Хмільних речей не говорить 
леле леле

В травах квіти яріють ой люлі 
В буйних ніжні леліють ой люлі 
Виціловуючися 
Виголублюючися
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люлі люлі
А мені й світа не видко ой леле 
Не моя ти люба квітко ой леле 
Мені з тобою не стоять 
Солодких уст не цілувать
леле леле

1939 р.

Зі збірки “Розмова з нею ” (1963 р.)

* * *

Ми кажемо: букет живих квітів.
А які ж вони живі,
Коли їх гвалтовно вирвано з питимого грунту,
Брутально відтято від самого стрижня життя! 
Обезкорінені,
Вони ще можуть деякий час пишатися кольорами і пахнути 
На втіху нашим очам і нашим ніздрям,
Як обезголовлений півень,
Перш ніж загинути остаточно на догоду нашому череву, 
Ще бігає іноді якусь хвилю по двору,
Чіпляючись останками нервів за те, що було життям.

* * *

Весь обшир неба захмарений, заволочений,
Сум суцільний -  сивомолочний...
Лиш в одному місці 
Ледве світліє 
Натяк на сонце -  
Спомин про тебе.

* * *
Не хочу я, щоб ти була єдиною темою моїх думок.
Знаєш, як на голову вадить однотемність?
Чим більше думаєш, тіш менше ясності,
В кінцевому підсумку -  
Одна темність.
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* * *
Щось у  мені дзижчить 
Так настирливо-тоскно,
Мов умируща осіння муха 
Між двома єхидними шибками, 
Щось шарудить 
Так безнадійно-монотонно,
Мов заблукане сухе листя 
На байдужому камені балкону... 
Чи то серце моє, чи так щось?..
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АННОТАЦИЯ

Книга посвящена творческому наследию выдающегося украин
ского переводчика, ученого переводоведа-энциклопедиста Мыколы 
Лукаша (1919-1988). Его творчество рассматривается в контексте 
украинского литературного перевода с акцентом на характерных 
чертах его переводческого метода и новаторства.

В первой главе рассматривается многогранность таланта М. Лу
каша как переводчика, поэта, лексикографа, редактора и критика, 
а также демонстрируется связь между различными аспектами его 
оригинальных произведений и переводов. Творчество М. Лукаша 
анализируется в национальном и культурном контексте украинского 
литературного перевода. Высказано мнение, что культурная и пере
водческая деятельность М. Лукаша напоминает просветительскую 
деятельность П. Кулиша, что свидетельствует о преемственности 
традиций в украинском литературном переводе.

Во второй главе исследован функциональный аспект переводчес
кого творчества М. Лукаша, его значение для развития украинского 
языка и культуры, а также продемонстрированы языковые инновации 
переводчика. Установлено, что концепция переводчика направлена на 
обеспечение целостности украинской культурной полисистемы, воспол
нение пробелов в украинской оригинальной и переводной литературе и 
полноценное функционирование украинского языка. М. Лукаш проводил 
целенаправленный отбор языковых средств с ориентацией на жанрово
стилистические особенности оригинала, отдавая предпочтение забытым, 
редко употребляемым, разговорным формам, фольклорным ресурсам. 
В то же время он раскрыл потенциальные возможности украинского 
языка, его высокие деривационные ресурсы, органическую способность 
к слово- и фразообразованию, богатой синонимии. Переводы Мыколы 
Лукаша свидетельствуют о его желании избежать буквализма в переводе 
и демонстрируют широкие литературные традиции его творчества.
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Третья глава посвящена сравнительному языковому, стилистическо
му и переводоведческому анализу оригиналов и переводов М. Лукаша 
на лексическом, идиоматическом и образном уровнях. Этот анализ 
лежит в основе выделения основных характеристик стиля переводчика 
и его инноваций. Предпринята попытка провести системный анализ 
переводоведческого метода М. Лукаша на основе одного полного 
перевода. Утверждается, что переводчик углубил деривационные, 
стилистические, и образные возможности украинского языка и про
демонстрировал глубокое знание его идиоматической сокровищницы. 
Отличительной чертой переводческого метода М. Лукаша является 
ввод ярко выраженных элементов перепева в структуру собственно 
перевода. Это можно проследить в его переводах реалий (доминирует 
метод аналога), имен собственных (с помощью звательного падежа, 
типичных украинских форм имен собственных, диминутивных форм 
имен собственных на основе моделей украинского словообразования), 
словесных образов (с использованием элементов поэтики украинского 
фольклора) и идиоматических фраз (имитация компонента реалии 
в идиоме, выраженная фольклорная основа идиомы, использование 
сравнений, типичных для фольклора). Таким образом, иногда нацио
нальная окраска оригинала несколько стерта или изменена и ощущается 
смешивание различной национальной и культурной информации.

Четвертая глава посвящена вкладу М. Лукаша в историю украинско
го художественного перевода. В ней отмечены основные достижения 
украинской лукашианы, динамика публикаций переводов М. Лукаша 
и их критики, дается оценка восприятия работы переводчика в разные 
периоды и указываются ошибки и несоответствия в опубликованных ма
териалах. Утверждается, что биобиблиографический указатель “Мыкола 
Лукаш”, который охватывает пятидесятилетний период и включает 
информацию об оригинальных и переводческих работах М. Лукаша, а 
также литературу о его жизни и творчестве, стал первым шагом на пути 
к более систематическому и тщательному исследованию национально
го наследия переводчика. Также была сделана попытка изучить вклад 
Г. Кочура, М. Москаленко и А. Перепади в украинскую лукашиану.

Книга является первым комплексным исследованием творче
ства Мыколы Лукаша, которая описывает концептуальный подход 
переводчика, доминирующие черты его стиля и его новаторские 
решения некоторых проблем перевода на основе анализа большого 
числа оригинальных и переводных текстов.



SUMMARY

The book pays tribute to the creative legacy of a prominent Ukrainian 
translator, Translation Studies scholar and lexicographer Mykola Lukash 
(1919-1988). His work is viewed in the context of his characteristic in
novative approach to literary translation.

The first chapter discusses the multifaceted nature of Lukash’s talent 
as a translator, poet, lexicographer, editor and critic. It demonstrates the 
connection between different aspects of his writing and works of trans
lation. Lukash’s oeuvre is analyzed in the national and cultural context 
of Ukrainian literary translation. It is also argued that the cultural and 
translation activity of Mykola Lukash resembles the cultural enlighten
ment of Panteleimon Kulish, which testifies to the continuity of tradition 
in Ukrainian literary translation.

The second chapter studies the functional aspect of Lukash’s transla
tion work in terms of its significance for the development of the Ukrainian 
language and culture. The translator’s innovative use of the Ukrainian 
language is highlighted. His works aim to preserve the integrity of the 
Ukrainian cultural polysystem and simultaneously fill in the gaps that 
existed in Ukrainian original and translated literature. Lukash purpose
fully selected the language means that would correspond to the genre 
and stylistic peculiarities of the original, preferring the forms that had 
been half-forgotten, rarely used, or colloquial, and frequently drawing 
on folklore resources. In so doing, he demonstrated the potential of the 
Ukrainian language, its flexibility in derivation and word-formation, and 
its rich synonymy. Lukash’s translations reflected his wish to discard 
the literal or artificial approach to translation and rely on deeply-rooted 
literary traditions.

The third chapter is devoted to contrastive and Translation Studies 
analyses of the originals and Lukash’s translations focusing on the 
lexical, idiomatic and imagery particularities. This analysis serves as a
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basis for distinguishing the main characteristics of the translator’s style 
and his innovations. An attempt is made to systematically analyze the 
translator’s method on the basis of one entire translation. It is argued 
that Lukash extended the derivational, stylistic, and imagery capacity 
of Ukrainian and demonstrated his profound knowledge of the treasure 
house of its idiomatic stock. One of the translator’s innovations is his 
introduction of elements of transfusion into the structure of translation. 
This can be found in his rendering of realia (the method of imitation 
dominates), proper names (using the Vocative case, typical Ukrainian 
forms of proper names, diminutive forms of proper names based on 
Ukrainian word-formation patterns), verbal images (using the elements 
of Ukrainian folklore poetics), and idiomatic phrases (imitation of a 
realia component in an idiom, a pronounced folkloric basis of an idiom, 
using similes typical of folklore). As a result, the national colouring of 
the translated work is sometimes obscured or transformed, and varying 
national and cultural information is mixed.

The fourth chapter:
• summarizes the contribution made by Mykola Lukash to the 

history of Ukrainian literary translation;
• describes the main achievements of Lukash Studies;
• traces the dynamics in the publication of Lukash’s translations 

and their criticism;
• evaluates the perception of the translator’s work in different 

periods; and
• registers the mistakes and inconsistencies in the materials 

published.
A point is made that the bibliographic reference on Mykola Lukash, 

which covers a fifty-year span and includes information on Lukash’s 
original and translation work, as well as on literature about his life and 
creativity, has laid the foundation for a more systematic and rigorous 
study of the translator’s truly national legacy. An attempt has also been 
made at studying the contributions of H. Kochur, M. Moskalenko and 
A. Peperadia to Ukrainian Lukash Studies.

This book is the first comprehensive study of Lukash’s creative work 
which uses a number of his original and translated texts to bring out his 
approach, the dominant features of his style, as well as his innovative 
solutions to a number of translation problems.
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* * *

A Few Sketches on Translation Method of 
Mykola Lukash

Mykola Lukash is undoubtedly a most remarkable translator who 
stands out on the horizon of the Ukrainian artistic landscape. He was 
blessed with phenomenal linguistic talents and had an extraordinarily 
wide knowledge of foreign literature. His oeuvre spans over artistic 
translation, original poetry, translation criticism, editorial and lexico
graphical work.

Lukash’s masterful translations from at least 18 literatures and of 
more than one hundred authors represent the best pieces of world epos, 
lyrics, and drama, and mark a completely new era in the development 
of the Ukrainian literary translation. His translation legacy is absolutely 
unparalleled, both in terms of the quality of his reproductions of the 
world literature in the Ukrainian language, and the scope and magnitude 
of his work.

According to the latest data, Lukash translated from 15 languages, 
though he had a good command of many more. His contribution includes 
translations from English, German, French, Spanish, Italian, Yiddish, 
Latin, Hungarian, Czech, Polish, Bulgarian, Serbian, Croatian, Slovak, 
and Japanese. Here are just a few of the literary masterpieces that were 
translated by him: poetic drama Faust by Goethe, Madame Bovary by 
Flaubert, The Decameron by Boccaccio, The Dog in the Manger by 
Lope de Vega, Don Quixote by Cervantes, The Tragedy o f Man by Imre 
Madâch as well as poetry by Paul Verlaine, Robert Bums, Guillaume 
Apollinnaire, Federico Garcia Lorca, Julian Tuwim, Adam Mieczkiewicz, 
Friedrich Schiller.

In the face of all this apparent linguistic, stylistic and thematic diver
sity, a thorough analysis reveals that Lukash was quite selective about 
what he translated. And this, incidentally, brings out the uniqueness 
of his approach. Considering that translations could help fill a void in 
Ukrainian literature and keeping in mind the social and cultural contexts 
of the 1950s and 1960s, Lukash painstakingly selected the best samples 
of literary classics, which significantly contributed to the enrichment of 
Ukrainian literature. To that end, a variety of genres, literary schools and 
trends reflected in translations made up for the lack of similar trends in
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Ukrainian literature. A very characteristic feature of Lukash’s approach 
was that he did not deal with a writer’s entire writings but rather con
centrated on one or two works at most. This was because of his desire 
to prove that Ukrainian was as good a language to translate into as any 
other. This is exactly why he picked out only the best samples of the 
world literature and showed where the two cultures met, as well as si
multaneously demonstrating the rich potential of Ukrainian.

In addition, the translator opted for themes that were topical for the 
political reality of those times, thus expressing his tacit protest against 
the Soviet rule. On the other hand, Lukash was interested in the works 
that were rich in diverse linguistic means, as this would allow him to 
use the lexical and stylistic resources of the Ukrainian language in all 
their variety.

Apart from translations, Lukash authored critical essays, articles 
and reviews. The most significant of all, however, is his contribution 
to the Ukrainian lexicography. Lukash is known to have collected a 
huge number of index cards containing Ukrainian words and idioms of 
all possible registers, which he hoped would become material for his 
dictionary of idioms and comprehensive dictionary of the Ukrainian 
language. His ambition was to make them richer and more encompass
ing and profound than the already existing ones. Unfortunately, he did 
not live long enough to make that happen.

It would be literary folly to analyze Lukash’s translations and ignore 
the vertical context. Only by understanding his ultimate goal, understand
ing the urge that drove him, can we comprehend his translations in their 
entirety, translations which abound in Ukrainian realia, idioms, ‘folklore 
borrowings’, and reminiscences from Ukrainian literature. We can only 
see the true value of his work if we appreciate his perception of the role 
of Ukrainian in the revival of the Ukrainian culture. The Ukrainian lan
guage was the spiritual epicentre of his translations. His ultimate ambition 
was to revive, preserve, and rejuvenate Ukrainian for everyone to see its 
incredible resources. According to Lukash, not a single word should be 
lost in the course of time. As a result of this approach, he would come 
up with an incredibly wide range of synonyms. In addition, he gravitated 
heavily towards words and forms which ‘fell into oblivion’ over time. 
Since a language lives as long as it has the capacity for proliferation of 
words and forms, Lukash demonstrated through his translations the great
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potential of the Ukrainian for word building. By doing so he proved the 
vitality and viability of the language. The powerful source of Lukash’s 
creativity was in that he tapped into the vast resources of the Ukrainian 
writers, drawing heavily from their vocabulary. This was due to his unique 
ability to search for the necessary motifs and images in the Ukrainian 
literary tradition and to extrapolate them to a particular context.

A distinctive feature of Lukash’s poetic style is his masterful ver
sification. Formal elements of the original, its rhythmic structure and 
rhyme patterns were of no less importance for him than the system of 
images of the original. Lukash’s translations are marked by rich allitera
tion, amplification of onomatopoeic words, internal rhyming, and exact 
reproduction of rhythm and melody of the original poem.

This became possible owing to Lukash’s good ear for music, which 
was a salient feature of his translation skills. The fact that Ukrainian 
composers turned to Lukash’s translations is ample and convincing 
evidence. This is a rare occurrence in Ukrainian songwriting as it is, but 
as far as Lukash’s translations are concerned, an increasing number of 
poetic pieces set to music has been witnessed recently. Clear preference 
is however given to translations from R. Bums and P. Verlaine, whose 
poetry is very melodic.

Yet Lukash’s principles of translation were frequently frowned upon 
and considered too challenging. He was often criticized for the archaic 
language of his translations, abundant use of obsolete, dialectal and 
colloquial words. Lukash, in his turn, persisted in expressing his tacit 
protest against the Russification policy of the ruling regime. His transla
tions, where the Ukrainian language flourished with all its might, were a 
powerful tool in his attempts to protect and enrich the language.

“People like Lukash are probably bom once in several centuries.” 
This is how a prominent Ukrainian translator, Hryhoriy Kochur, de
scribed him.

Ukraine was truly blessed with the phenomenal talent of Mykola 
Lukash.
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В АЛ ЕН ТИ Н А САВЧИН ...... ................— — .....

Народилася 14 листопада 1971 р. у Калуші, 

Івано-Франківської обл. Закінчила філологіч

ний факультет Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (1993) та 

аспірантуру Львівського національного універ

ситету імені Івана Франка (2000).

З 2000 р. працює на кафедрі перекладознав- 

ства і контрастивної лінгвістики імені Григо

рія Кочура Франкового університету у Львові. 

2006 р. захистила кандидатську дисертацію 

на тему "Новаторство Миколи Лукаша в історії 

українського художнього перекладу". Кандидат 

філологічних наук (2007), доцент (2011). Член 

Наукового товариства ім. Шевченка.

Укладач першого біобібліографічного покажчика 

"Микола Лукаш" (2003). Автор понад 90 праць у 

фахових виданнях України та закордону.

Викладає навчальні дисципліни "Історія україн

ського художнього перекладу в іменах", "Теорія 

і практика художнього перекладу", "Лексико

графія".


