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(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ Є. ІСАЄВА «СУД ПАМ’ЯТІ») 
 

Новотвори в поезії разом з іншими мовними засобами сприяють повнішому розкриттю 
художнього задуму, створюють незвичайний образ, виражають різні експресивні відтінки. 
Хоч більшість поетичних неологізмів не стає надбанням мови і залишається в параметрах 
мовної діяльності майстрів художнього слова, але вони є необхідним елементом образної 
тканини твору, сприяють підсиленню виразності поетичного висловлювання. 

Поема Є. Ісаєва «Суд пам’яті» — це роздуми про війну і мир, про долю народів, про 
відповідальність кожної людини за майбутнє нашої планети. Переклав її український поет 
Д. Бакуменко. Як відзначає Б. Олійник, поезію Є. Ісаєва, «глибоко закорінену в 
національний ґрунт.., інтерпретувати іншою мовою вельми нелегко. Тут буквальний 
переклад абсолютно неприпустимий, оскільки втратиться інтонація.. Тут потрібно.. шукати.. 
відповідник, органічний для мови, на котру перекладається»1. Інтерпретація Д. Бакуменка 
передає не тільки задум автора, а й колорит, атмосферу оригіналу. 

У поемі Є. Ісаєва нами зафіксовано 23 лексичні новотвори. Серед них іменників — 2, 
прикметників — 11, дієслів — 5, прислівників — 5. Вони утворені головним чином 
афіксальними способами і лише деякі — чистим складанням. 

За характером перекладу українською мовою російські поетичні новотвори, вживані у 
поемі «Суд пам’яті», можна розділити на п’ять основних груп. 

1. Новотвори, переклад яких на українську мову повністю відповідає російському 
оригіналові. Прикметник голостенный — «и тот ночлежный уголок... простой и 
голостенный» (с. 132)2 перекладається як голостінний. Змінюється лише означуваний 
іменник: «у тім — у голостіннім домі» (с. 124). Слово пошивочно-убойный— «и стрельбище 
тачало в отдаленье пошивочно-убойной мастерской» (с. 157) перекладено як пошивочно-
убивчий: «у тій майстерні, де вогнем гарчали пошивочно-убивчі верстаки» (с. 149). Але якщо 
в російській мові існують слова пошивочный и убойный, внаслідок чистого складання яких і 
виник новотвір пошивочно-убойный, то в українській мові є тільки прикметник убивчий, 
прикметник пошивочний також відсутній, є тільки слово пошивний3. Прислівник 
побатарейно — «с тем огнем, что расфасован был побатальонно и побатарейно» (с. 143) 
перекладається адекватно: «огнем війни, який був розфасований всуціль побатальйонно та 
побатарейно» (с. 135). Не зафіксований словниками російської мови прислівник 
побатарейно в контексті вірша стоїть поруч з прислівником побатальонно, що вже став 
надбанням мови. Це дає нам змогу говорити про можливість переходу в майбутньому 
новотвору побатарейно до складу літературної лексики обох мов. 

2. Новотвори, українські відповідники яких відрізняються семантичними або 
словотвірними особливостями. Прикметник убойно-скоростной — «суетились люди... в 
своем убойно-скоростном и потогонном веке» (с. 160) перекладається з певними 
семантичними змінами: «і метушились люди... в залізно-швидкіснім своїм, у віці потогоннім» 
(с. 151). Тут поет-перекладач дещо пом’якшує гостроту авторського епітета. Цікавим 
поетичним неологізмом є прислівник в полтела — «я ... в полтела жив, в полтела там — на 
фронте» (с. 163), який перекладено іменником: «півтіла тут, півтіла там — в бою» (с. 155). 
Незважаючи на відмінність лексико-граматичних розрядів та засобів утворення цих слів, у 
перекладі повністю збережено смисл та емоційне забарвлення віршованого рядка. 

3. Новотвори, переклад яких здійснено нормативними словами. Досить цікавим щодо 
словотвірної моделі є поетичний неологізм претише: «и я претише тишины, сорвусь лицом 
как в пропасть» (с. 174). За формою це прикметник вищого ступеня, але завдяки префіксові 
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пре- він набуває значення найвищого ступеня. Можливо, через цю словотвірну складність і 
незвичайність він перекладається прикметником вищого ступеня: «і я, тихіш за тишу, ось 
обличчям, як у прірву» (с. 169). Дієслово кузнечить існує в російській мові у значенні 
«заниматься кузнечным делом»4. Але в поемі «Суд пам’яті» це дієслово вжито в значенні 
«издавать звуки, свойственные кузнечику»: «Кузнечик прыгал, о своем кузнеча» (с. 134). Тут 
ми спостерігаємо омонімію дієслів кузнечить, утворених від слів з різними значеннями. 
Українською мовою новотвір кузнечить не можна перекласти адекватно, оскільки 
«кузнечик» по-українськи — «коник», тобто слово іншого кореня. Через це перекладач 
передає його літературним словом сюрчати: «сюрчав десь коник» (с. 127). Прислівник 
сосульчато — «свинец... сосульчато спадает с желобка» (с. 168) утворено завдяки 
словотвірному ступеню, адже в російській мові немає прикметника сосульчатый. При 
перекладі важко знайти слово, яке б повністю відповідало цьому новотвору, тому в 
українському перекладі з’являється порівняльний зворот: «свинець стіка, немов бурульками, 
із жолобка» (с. 159). 

4. Новотвори, що не перекладаються українською мовою, а передаються описово. 
Прикметник многобалльный — «Она [вода — Г. П.] то струйкой вяжется неясной, то 
многобалльной дыбится волной» (с. 142) перекладається так: «Вода» — то в’яжеться 
струмком завзятим, то валом дибиться вона, як горб» (с. 134). Завдяки порівнянню як горб 
відпадає необхідність перекладати новотвір многобалльный. Прикметник многотрубный — 
«И я встаю, тревогу бью всей многотрубной медью» (с. 198) теж передається описово: «Тож 
я встаю, тривогу б’ю від хати і до хати!» (с. 188). Перекладач уникає прямого перекладу 
авторського новотвору многотрубной медью, можливо, через велику метафоричну 
насиченість останнього і замінює його іншим близьким за змістом виразом. Прислівник 
вподсек — «и ... вскинув автомат шесть лет он брал вподсек» (с. 147) передається 
українською мовою так: «і він... усіх підряд косив» (с. 120) Цей описовий вираз точно передає 
загальний смисл рядка оригіналу. 

5. Новотвори, які в українському перекладі опускаються. Прикметник пустынно-
беспризорное [пятно], вжитий для характеристики стрільбища, при перекладі опускається, 
оскільки опускається іменник «пятно» означенням якого є цей новотвір: «Здесь сеять хлеб 
Давно запрещено. Звенеть колосьям Не дано Под солнцем Пустынно-беспризорное пятно. 
Оно в округе Полем не зовется» (с. 134) і «Тут заборонено Давним-давно Орати, Сіяти, І хліб 
не жнеться На полі тім. Та й полем вже воно В окрузі тут Давним-давно не зветься» (с. 127). 

Результати спостережень над поетичними неологізмами у згаданій поемі Є. Ісаєва 
показують, що кількість новотворів, представлених прикметниками або словами, утвореними 
від них, становить 68,7 % загальної кількості новотворів у поемі. Це підтверджує думку 
дослідників про те, що художні засоби словотвору стосуються передусім прикметників та 
відад’єктивних утворень. Аналіз перекладів поетичних неологізмів показує: до повного 
збереження новотворів оригіналу перекладач вдається рідко, що, ймовірно, свідчить про його 
обережне ставлення до індивідуальної словотворчості в поезії. 
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