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В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ1

 
Поетичні неологізми — компоненти художнього мовлення і в цій своїй якості — елементи 
образної тканини твору. Викликані художньою потребою, вони не створюються для 
входження в мову як обов’язковий елемент. Їх завдання — обслужити певну художню 
ситуацію. Про доречність і доцільність поетичних неологізмів писав у свій час 
Л. А. Булаховський: «Хай вигадані відповідними художниками слова нові слова 
залишаються назавжди тільки їх словами, хай вони не надходять до активного фонду 
загальної мови, — але там, де їх ужито, вони живуть і довго житимуть своїм повним 
художньо-естетичним життям, на своєму місці вони є збагаченням мови як засобу служити 
виявом певної діючої образності та емоційності і, подобаючись хоча б певному колу читачів, 
тим самим виправдовують своє народження і своє існування»2. 

До новотворів як одного із засобів художньої виразності вдається відомий радянський 
поет Р. Рождественський, у творах якого оспівується наша соціалістична дійсність. Саме 
тому такі різноманітні в структурному, семантичному і стилістичному відношеннях його 
новотвори3. 

У поезії Р. Рождественського найчастіше зустрічаються лексичні, семантичні новотвори і 
новотвори з погляду форми слова. Перед авторами українських перекладів поетичних творів 
відомого радянського поета постала проблема перекладу одиниць такого типу. Згідно із 
способом перекладу, за нашими спостереженнями, можна виділити кілька основних груп. 

1) Новотвори, український переклад яких повністю відповідає російському оригіналові: 
«Белесый водопад вскипает, будто пунш, когда в тугой струе — торпедины горбуш» (II, 
260)4 — «Білястий водопад кипить, неначе пунш, коли в стрімкій воді — торпедини горбуш» 
(51)5. 

Серед новотворів у поезіях Р. Рождественського чимало прикладів, що являють собою 
сполучення опорного слова — головного компонента з іншим, яке характеризує його. 
Іменники лорд-дирижер («...суров и сварлив, — лорд-дирижер замахнулся на братьев своих» 
— II, 35) і костыль-самоход («А вот костыль-самоход..» — I, 300) перекладаються за 
допомогою кальок: «... і на братів замахнувся своїх лорд-диригент» (99), «А ось милиця-
самохід..» (24). Слова такого типу не тільки мають модальне забарвлення, а й створюють 
яскравий поетичний образ. 

Слово неплакатный («Давай поговорим о нем [об искусстве], о трепетном, о 
неплакатном» — І, 266) перекладається адекватно: «Про нього мову поведем — про 
трепетне, про неплакатне» (105). Через додавання префікса не- до відносного прикметника 
плакатный слово набуває відтінку якісності і вживається в переносному значенні як у 
російському, так і в українському текстах. 

2) Новотвори, українські відповідники яких відрізняються семантичними, стилістичними 
або словотвірними особливостями. Іменник сверхсекрет («..положили б к ногам 
Человечества все до капельки сверхсекреты» — І, 114), на відміну від прикметника 
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сверхсекретный, не фіксується словниками російської мови. Проте лексичний склад мови з 
кожним роком змінюється, поповнюючись новими словами, які щорічно публікуються у 
«Словарных материалах». Іменник сверхсекрет подається в «Словарных материалах — 78», 
проте українськими словниками це слово не зафіксоване. На українську мову воно 
перекладається як надсекрет шляхом калькування префікса сверх-: «..до ніг Людини 
поклали б усі надсекрети» (74). 

Цікавим поетичним неологізмом є субстантивований дієприкметник у формі множини 
неверящие («Пусть для неверящих это в новинку, — только любовь предъявила права» — І, 
96). Цілком імовірно, що паралельне існування дієслів верить и веровать послужило 
основою для субстантивації дієприкметника неверящий внаслідок аналогії неверующий(ие) 
— неверящий(ие). Це слово перекладено на українську мову іменником невірники: «А для 
невірників, хай це новинка, — тільки, любове, палай і живи» (95). Слово невірник подається у 
Словнику української мови в значенні «непостійний, нетвердий у поглядах, стосунках з ким-
небудь». В поетичному тексті слово вжито у значенні «той, хто не вірить іншим». Таким 
чином, можна зробити припущення, що у іменника невірник розвинулося ще одне значення. 

Дієслово прошебаршить («Над высушенной гвоздикой прошебаршит гром» — І, 129) 
перекладено українським дієсловом прошурхотіти: «Над висохлою гвоздикою грім 
прошурхотить» (40). Обом дієсловам префікс про- надає значення доконаного виду. 
Оригінал і переклад у даному випадку стилістично нерівноцінні: емоційно забарвлене 
прошебаршить перекладається нейтральним прошурхотіти. 

Прислівник полуобморочно («Провожаний немое кино. Я устал от него — от такого. 
Полуобморочно, бестолково и безжалостно длится оно» — II, 274) в українському перекладі 
звучить як півпритомно. Цього слова не знаходимо у словниках української мови, зате 
словники дають напівпритомно, тобто те ж слово, тільки з іншим, хоч і однаковим за 
значенням префіксом. Заміна префікса пояснюється прагненням уникнути тавтології та 
зберегти ритм вірша: «Проводжання безмовне кіно забирає усі мої сили. Півпритомно, 
напівзрозуміло і нещадно триває воно» (50). 

3) Група слів, які не перекладаються, а передаються описово. Іменник пересверк («И все. 
И только молний пересверк» — II, 42) теж передано описово: «І все. Лиш блискавки горять..» 
(79). Новотвори з погляду форми слова. Іменник мораль ужито Р. Рождественським у формі 
множини: «Плевать нам на ваши морали!» (II, 162). Переклад звучить: «Плювать нам на ваші 
моралі!» (45). Відносний прикметник бескрайний стоїть у поетичному тексті в короткій 
формі: «Океан — бескраен» (II, 256). Рядок перекладено так: «Океан — без краю» (49). В 
українській мові лише окремі якісні прикметники можуть мати коротку форму, тому 
закономірно, що оказіональна коротка форма відносного прикметника (бескраен) не могла 
бути передана інакше, як сполученням іменника з прийменником (без краю). 

Отже, лексичні новотвори Р. Рождественського найчастіше на українську мову 
перекладаються адекватними одиницями, рідше — з елементами семантичної, стилістичної 
або словотвірної диференціації і ще рідше — описово. 
 


