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Переклад і час... Регулярно збираються наші кращі перекладацькі сили, що доносять 
українське слово до багатомовного союзного читача, на наради перекладачів української 
літератури. Йдеться про проблеми, які висуває перед художнім перекладом нестримний 
біг часу, науково-технічний прогрес, науково-технічна революція. Про це мудро і 
зацікавлено говорив М. П. Бажан у своєму виступі на одній з нарад. 

З кожним роком він набуває все більшої актуальності в кожній національній 
літературі, а отже, і в усій радянській літературі. З уст О. Баканідзе, професора 
Тбіліського університету, почули, що в цьому університеті, поки що єдиному закладі 
Союзу, готують спеціалістів в галузі художнього перекладу. Цей цінний досвід грузинських 
побратимів має знайти застосування в усіх республіках, у тому числі й на Україні.  

Переклад і час... Виступаючи на вечорі в Останкінській телестудії І Абашідзе 
згадував, що при вшануванні до революції А. Церетелі не виявилося жодного російського 
перекладу віршів поета. На вечорі ж самого Абашідзе виступило багато російських поетів з 
прекрасними перекладами. І сам Абашідзе, і його російські друзі читали переклади 
напам’ять. У нас не менше знають і люблять цих поетів: твори і Церетелі, і Абашідзе 
видані окремими книжками. 

Два десятиріччя тому український читач дістав двотомну антологію грузинської поезії, 
натхненниками видання якої були М. Бажан і С. Чіковані (понад 1000 сторінок грузинської 
поезії від давніх часів до сучасної, радянської). У харківському видавництві «Прапор» 
вийшла грузинською і українською мовами збірка поезій Д. Гурамішвілі, укладена 
М. Бажаном, і одразу стала бібліографічною рідкістю. 

Особливо переплелися корені української і російської літератур. Вся історія 
українського слова, в тому числі й перекладного, тісно пов’язана з словом великого 
письменства російського. Але і тут особливо багато зроблено в наш час. Зазвучали 
українською мовою О. Пушкін, М. Лермонтов, І. Крилов, О. Грибоєдов, М. Некрасов, 
поети-декабристи, О. Блок, В. Брюсов, В. Маяковський, Дем’ян Бєдний, С. Єсенін, 
М. Ісаковський, О. Твардовський, М. Тихонов, О. Прокоф’єв тощо. 

З існуючих перекладів російських поетів від Пушкіна до наших днів можна укласти 
солідну антологію. Молода ж російська поезія вийшла, як відомо, в серії антологій 
видавництва «Молодь». 

Широко представлена в перекладі й проза: О. Пушкін, М. Гоголь, М. Салтиков-
Щедрін, А. Чехов, Максим Горький, М. Шолохов і всі найкращі сучасні прозаїки. 

Так само, як поезію перекладають найкращі майстри-поети, починаючи з П. Тичини, 
М. Рильського, В. Сосюри, А. Малишка, М. Бажана, прозу — першорядні прозаїки, 
починаючи з А. Головка, Остапа Вишні, П. Панча, О. Гончара, М. Стельмаха. 

Серед перекладачів байок І. Крилова бачимо імена Павла Тичини і Максима 
Рильського, хоч розмовний жанр не такий уже й характерний для них. Але перечитуючи 
байку «Собака і Кінь» у перекладі М. Рильського, і сьогодні вражаємось віртуозністю 
цього майстра. А секрет її — у глибокому відчутті народного духу байки. Для передачі 
отого криловського: «Какие крохотны коровки, есть, право, менее булавочной головки!» 
Рильський знаходить влучний відповідник: «Їй-богу, кузька є химерна, дрібніша, не 
брешу, від макового зерна!» 

«Нова доба нового прагне слова!» І перекладного зокрема. Для свого часу байки 
І. Крилова в інтерпретації М. Старицького були помітним явищем, бо знаменували собою 
перехід від переспівів до нової якості — власне перекладів. У них чимало 
винахідливості, мовних знахідок, влучно відтворених ідіом. Не так вже просто знайти 
відповідник до «Какой-то повар грамотей». А М. Старицький знаходить — «Якийсь-то 
кухар-письмачок». Переклад цей включено навіть до видання байок І. Крилова у 50-х 
роках. Але він не еквілінеарний. У моралі байки Крилов закликає «речей не тратить по-



пустому, где надо власть употребить». Старицький же відводить думку в інший бік — «ніж 
язиком горох товкти, було б не кидать стерегти печеного котові». 

Отже, в збірнику байок Крилова і в наш час цей переклад лишився на рівні пошуків 
минулого століття. Ще раз переконуємось, що переклади, на жаль, мають здатність 
старіти. І причина тут не лише в мистецькому рівні перекладу. Художній твір як мовна 
даність не ідентичний художньому творові як ідейно-естетичному явищу, бо в твір 
входить і позатекстовий його зміст. 

Читач може припускати, вгадувати, що хотів сказати автор, а перекладач повинен 
напевне і точно знати текст і підтекст, бо від цього залежить його успіх чи неуспіх. 

Чотиритомне видання О. С Пушкіна, що вийшло в 50-ті роки в Києві за редакцією 
Максима Рильського, здійснено на науковій основі з урахуванням текстологічних пошуків 
пушкіністів і нових на той час досягнень теорії і практики перекладу. 

Але пошуки, знахідки останніх років вносять багато нового, зокрема, щодо розуміння 
поеми «Евгений Онегин». Це стосується як побудови роману, так і його сюжетних колізій 
і образів. Цікаво, наскільки творчий досвід, обізнаність і інтуїція такого мага перекладу, 
як Максим Рильський, забезпечили живучість його інтерпретації незалежно від нових 
відкриттів? Проблема життя перекладу в часі є надзвичайно цікавою темою і для 
історика, і для критика перекладу. Оті відомі слова «он уважать себя заставил и лучше 
выдумать не мог» не такі, виявляється, прості і очевидні, як видаються на перший погляд. 
Перечитуючи ці рядки, не цілком розумієш, чому «онегинскому дяде» треба було 
«заставлять уважать себя», адже в творі про непошану не йдеться. Дослідники встановили, 
що ідіоматичний зворот «уважать себя заставил» у ті часи означав те саме, що «приказал 
долго жить». При такому тлумаченні все стає на свої місця. 
Ми завжди сприймали заключний рядок байки Крилова «Ларчик» як існуючу даність: «А 
ларчик просто открывался!» І раптом академік Л. А. Булаховський, великий авторитет у 
галузі акцентології, сказав, що ні про який спосіб відкривання скриньки у байці не йдеться 
і що треба читати: «А ларчик просто открывался» з логічним наголосом на останньому 
слові. 

Нерозгаданих місць у творах трапляється чимало. Вони й бувають причиною різних 
тлумачень, появи нових паралельних перекладів. 

Нові покоління літераторів повинні внести свій вклад у справу перекладу. Тим 
більше, що не всі теперішні інтерпретації витримують критику. Наприклад, у О. Пушкіна 
є вірш «К. А. Тимашевой»: «Соперницы запретной розы блажен бессмертный идеал...» 
Слова запретной розы у Пушкіна виділені курсивом, бо це слова з назви віршованого 
послання П. Вяземського, відомого в той час в усіх салонах Москви і Петербурга. 
Запретной розой називали російську літературу й освіту. В українському перекладі 
читаємо: суперниці красуні-рози. Образ перенесено в побутовий план, і з перекладу про 
«запретность» рози читач нічого не довідається. 

Але час накладає відбиток і на хороші інтерпретації. Одні переклади з часом старіють, 
інші раптом ніби оживають. П. Тичина, перекладаючи уривок з поеми литовського класика 
К. Донелайтіса «Чотири доби року», знайшов в українській мові відповідні засоби для 
відтворення оригіналу. Тому цей переклад і сьогодні радує нас. Адже, ніде правди діти, 
багато в нас перекладів щодо мови ніби й правильних, але без живомовного елемента, 
надто вже «залітературених». Обстоюючи чистоту мови, дбаючи про добірність слів і 
правильність конструкцій, перекладачі часто позбавляють її конче необхідних живомовних 
інтонацій. 

Уроки П. Тичини дуже слушні. Він умів суто літературне слово поставити в такий ряд, в 
якому воно напоювалось соками народного мовлення, набувало живої інтонації і 
починало сяяти всіма барвами. 

Перш за все переклад має бути сучасним, тобто відповідати найновішим критеріям, бути 
співзвучним добі, нести у собі, за виразом Д. Павличка, «контакт першотвору з душею 
сучасності». В перекладі має бути використане мовне багатство, враховано новий 



асоціативний зв’язок слів, здатних передати ідеї й образи оригіналу, найтонші його нюанси. 
Тут крім фахової підготовки і знання мов потрібна ще й зацікавленість, одержимість 

перекладача. А це найчастіше буває, коли один інтерпретатор облюбовує одного поета 
(прозаїка, драматурга). Сьогодні таких моноперекладів стає все більше. 

Наскільки широко представлені на Україні літератури братніх народів (особливо 
поезія), свідчать антології радянської поезії — білоруської в двох томах, молдавської, 
вірменської, литовської. 

Уважним до перекладачів був М. Рильський. Д. М. Бобир розповідає, як перекладалась 
комедія «Горе от ума» О. Грибоєдова. Важко давалися рядки «Дом зеленью украшен в виде 
рощи, Сам толст, его артисты тощи». Бобир переклав: «В штахетах дім з разком густої 
хащі, Сам тілистий, артистів звів ні на що». Рильський дав свій варіант: «В штахетах 
дім з разком густої пущі, Сам черевань, артисти всі худющі». 

Хочеться, щоб і в нас панувала атмосфера такої ж принциповості і доброзичливості, про 
яку йдеться в передовій газети «Правда» «Художественный процесс и критика» від 
8.06.1983 р. 

Культурна політика партії, сама наша дійсність визначили розуміння справи перекладу 
як духовно-естетичного засобу інтернаціонального і патріотичного виховання радянських 
людей, як важливої форми взаємозбагачення літератур братніх народів. 

«О прекрасний час, неповторний час!» Він підносить благородну справу перекладу і саму 
особистість перекладача як прямого учасника літературного і загальнокультурного процесу. 
 


