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В основі метафоричної мови Олександра Довженка лежать народні уявлення про світ і 
людину. Словесні образи взяті письменником з побуту, з природи, з фольклору. «На чому б 
не спинилось моє око, скрізь і завжди я бачу щось подібне до людей, коней, вовків, гадюк, 
святих; щось схоже на війну, пожар, бійку чи потоп. Все жило в моїх очах двоїстим життям. 
Все кликало на порівняння, все було до чогось подібне, давно десь бачене, уявлене й 
пережите»1, — писав О. Довженко. 

Довженківська метафора досить повно зберігається в перекладах його творів 
російською мовою, що були здійснені самим письменником. Художній образ і в 
російському тексті найчастіше залишається без істотних змін, входить у той самий 
метафоричний контекст: 

 
Батько сидів з веслом на кормі — 

веселий і дужий. Він почував себе 
спасителем потопаючих, героєм-
мореплавцем, Васко да Гамою. І хоч життя 
послало йому калюжу замість океану, душа 
в нього була океанська. І саме тому, що 
душі в нього вистачило б на цілий океан, 
Васко да Гама часом не витримував цієї 
диспропорції... 
(Зачарована Десна) 

Батько сидел с веслом на корме — 
веселый и сильный. Он ощущал себя 
спасителем утопающих, героем-
мореплавателем, Васко да Гамой, и хоть 
жизнь послала ему вместо океана лужу, 
душа у него была океанская. И может быть, 
потому, что души у него хватило бы на 
целый океан, Васко да Гама иногда не 
выдерживал этой диспропорции... 
 

 
Твори Довженка багаті на широковживані загально-мовні метафори, які зумовлені 

народною символікою. Це влучні характеристики-порівняння, в яких людина та її вчинки 
осмислюються через властивості птахів, тварин, плазунів тощо. Такі народні метафори, як 
правило, зближені в обох мовах, якими він творив, і зберігаються при перекладі: «Змішалися 
люди й коні. Сто тридцять орлів налетіло на німецько-гайдамацький загін» (Щорс) — 
«Смешались люди и кони. Сто тридцать орлов налетело на немецко-гайдамацкий отряд». 
Людські риси героїв стають більш виразними, висвітлюються завдяки метафоричним 
назвам: орлята — орлята, голубонько — голубочка (Зачарована Десна), голубоньки — 
голубчики (Мати), змій — змей, вовки — волки (Щорс) тощо. 

В основу багатьох метафор лягають звороти, властиві як українському, так і 
російському фольклору, оскільки народна творчість обох народів має давні спільні корені: 
«[Лев] гукає так, що листя в’яне й трави стеляться...» (Зачарована Десна) — «[Лев] рявкает 
так, что лист вянет и травы стелются». 

Метафорична назва може допускати вибір синоніма. І тоді при перекладі обирається 
таке слово, яке близьке за звучанням до українського тексту. Тим самим зберігається 
національна основа твору, точніше відтворюється її образна будова. Російській мові 
властиві, наприклад, слова гусь і гусак, але у перекладі віддається перевага більш 
емоційному і влучному — гусак: «Помовч ти, гусак недорізаний! — грізно забурчав 
Боженко» (Щорс) — «Помолчи ты, гусак недорезанный! — грозно заворчал Боженко» (як 
тут не згадати гоголівського «гусака», що ним «нагородив» Іван Ничипорович Івана 
Івановича). 

Для подібного перекладу може стати в пригоді діалектне, розмовне, просторічне, 
народнопоетичне слово. Якщо в українській мові слово соловейки нейтральне («Дітки мої, 
соловейки...» — Зачарована Десна), то в російській мові слово соловейки забарвлене 
особливим народним колоритом. Довженко вживає його при перекладі паралельно з 
пестливим соловушки: «Деточки мои, соловейки, соловушки...» 
                                                           
1 Довженко О. Твори: У 3-х т. К., 1959, т. 2, с. 25. 



Час від часу письменник вдається при перекладі і до прямих українізмів, що 
відтворюють народне світосприймання: «Коло хати мати-зозуля кує мені розлуку» 
(Зачарована Десна) — «У хаты стоит матъ-зозуля, вещает мне разлуку». Такі метафори 
нерідко входять у художній текст, коли передають мову персонажів-українців. Скажімо, 
метафоричний фразеологізм шкуру здиратиму в мові Боженка (Щорс) при перекладі 
звучать як шкуры здиратиму. 

Інколи письменник використовує близькі за звучанням метафори, що мають, однак, 
різне стилістичне наповнення, розходяться за своєю емоційною тональністю, напр.: 
«Приходить час, коли вивчені в давно минулому дитинстві байки й молитви виринають у 
пам’яті і заполоняють оселю, де б не стояла вона» (Зачарована Десна) — «Приходит время, 
когда выученные в давно прошедшем детстве басни и песни возникают в памяти 
непроизвольно и заполняют дом в самое порой неподходящее время». Хоча змістове 
значення і стилістична забарвленість російського слова-еквівалента інші, письменника 
привабили, очевидно, подібна фонетична оркестровка, близька загальна ритмомелодика 
фрази. 

В іншому випадку українському нейтральному засинати відповідає в перекладі 
книжна метафора повергаться в сон: «Ми всі слухали, розкривши широко очі, поки не 
засинали в запашному сіні під дубами над зачарованою річкою Десною» (Зачарована Десна) 
— «Мы все слушали, раскрыв широко очи, пока не повергались в сон в душистом сене под 
дубами над зачарованной речкою Десной». А часом художник іде не за зовнішньою 
подібністю слів, а шукає потрібних смислових відтінків, прагне не до буквалізму, а до 
відтворення емоційного настрою. Так, перекладаючи слова «Дітки мої, соловейки!.. Та чого 
ж так рано відспівали...» (Зачарована Десна), Довженко замінює дієслово відспівали 
дієсловом пропели. Адже більш близьке слово отпеть мало б відмінні змістові нашарування. 

При перекладі метафори може створюватись образ, побудований на іншій, хоч і 
подібній, смисловій основі. У Довженка знаходимо певну кількість метафор, які при 
перекладі щоразу варіюються, здобувають нові смислові грані: «На синє небо повиходили 
зорі» (Земля) — «На синем небе зажглись звезды»; «Синє небо вкрили зорі» (Щорс) — «На 
синее небо вышли зори». Письменник вміло користувався рядами синонімів, вибираючи 
таке слово, яке б урізноманітнювало мову, змінюючи, але не руйнуючи, образну будову-
метафори. Так, одним з улюблених був у Довженка образ журавлиного ключа. У 
російському тексті його еквіваленти різні: це і ключ, і вереница, і цепь, і туча: «А б небі 
летіли гуси з далекого краю, а ще вище довгими ключами пливли журавлі з журавлицями, а 
нижче летіли і крутились чорногузи, качки і багато різного дрібного птаства без кінця й 
краю» (Щорс) — «А в небесах летели гуси из далекого края, а еще выше длинными цепями 
плыли журавли с журавлицами, а пониже летели и кружились аисты и цапли, и утки, и 
множество прочей мелкой птицы без конца и края»; «З правого і з лівого боку від колодязя 
— з-за клуні журавлиними ключами йдуть нові старці» (Зачарована Десна) — «Справа» 
слева со стороны колодца и из-за клуни журавлиными тучами появляются новые нищие». 

Інколи при перекладі письменник перебудовує саму структуру образного виразу. 
Скажімо, в українському тексті образ може створюватись за допомогою порівняльних 
сполучників і часток. У російському тексті ці засоби зв’язку опускаються, образний вираз 
стає прямоконтактним. Метафора тим самим експресивно посилюється: «У нього були 
великі чоботи і такі важкі ноги, що під ним неначе згиналась земля... Борода в нього була, 
як і в нашого діда, зовсім уже сива, тільки посередині, там, де був рот, неначе ткнуло щось 
рудим квачем» (Зачарована Десна) — «У него были такие тяжелые чеботы, что под ним 
прогибалась земля... Борода у него была, как и у нашего деда, совсем уже седая, только 
посередине, там, где был рот, кто-то ткнул его рыжей кистью». 

Часом авторизований переклад далеко відводить письменника від образної основи 
українського тексту. З’являються нові асоціації, новий склад метафоризованої мови: 

Повечорів мій день, туман поле 
ясне укриває, і я дивлюсь, хвилюючись, 

Прошли мои лета, и день 
повечерел, и я уже не летаю, и так мне 



навколо, — треба мені поспішати. Гості 
пливуть на вербових човнах, хвиля хвилю 
з-за Десни доганяє, гості думи з далекого 
теплого краю везуть мені... Чого тобі? Ну, 
що тобі?... 

(Зачарована Десна) 
 

жаль и хочется седлать мне коней 
вороных... Где вы? Где вы? Приплывайте 
хоть вы, поспешайте. И плывут ко мне в 
гости думы-раздумья на вербовых 
задеснянских челнах, на дубах за водой, из 
родного края везут мне... Чего тебе? Ну, 
что тебе?... 
 

Але навіть тут загальна система образів і уявлень .зберігається без істотних змін. 
Метафоричне Довженкове світосприймання залишається таким же неповторним, своєрідним, 
глибоко поетичним. В обох випадках письменник немов створює своєрідний «еквівалент 
фольклору», наслідуючи народнопісенні стилістичні особливості кожної мови. 

Переклади власних творів на російську мову здійснюють чимало українських і 
білоруських письменників. Знайти точний і влучний вислів, розкрити внутрішню природу 
метафори, передати певні риси національної мови — чи не найбільш складні завдання 
перекладача. Довженкова традиція відтворення образної мови в перекладі взята на 
озброєння, успішно втілюється все в нових і нових творах. 
 


