
I. П. БЕТКО 
ЗА АСОЦІАТИВНУ ТОЧНІСТЬ! 

 
Вірш «Заперечення», написаний видатним поетом Йорго Сефері (1900-1971 pp.), є шедевром 
новогрецької лірики. Покладений на музику грецьким композитором М. Теодоракі, цей твір 
у себе на батьківщині став народною піснею. Вірш увійшов до першої збірки Сефері 
«Поворот» (1931 p.). Значна частина поезій цієї збірки, в тому числі й «Заперечення», була 
написана під впливом малоазійської катастрофи — так у Греції називають поразку в греко-
турецькій війні 1919-1922 pp. Весь народ сприйняв цю подію як національну трагедію: армію 
розгромлено, понад 150 тисяч корінного населення зігнано з території, де віками жили їхні 
предки, а місто Смірна (Ізмір) — оплот еллінізму в Малій Азії, батьківщина Сефері — 
варварськи знищено. У підряднику вірш має такий вигляд: 

На потаємному узбережжі,  
Білому, мов голубка,  
Опівдні нас охопила жага,  
Але вода солона. 

На світлому піску  
Ми написали її ім’я.  
Як добре, що повіяв вітер  
І стер напис. 

Із серцем, із пристрастю, 
Із бажанням та жагою 
Ми приймали наше життя — помилка!.. 
І ми змінили (переробили) життя1. 

Тут розповідь ведеться від імені ліричного «ми», що залежно від змісту розшифровується 
багатозначно: я і ти — автор і читач; чоловік і жінка; ми — грецька нація як така; покоління, 
що зазнало малоазійської катастрофи людство взагалі. Багатозначність ліричного «ми» 
визначає наявність кількох семантичних планів у межах даного твору: персонального, 
національного, соціально-історичного та філософського. 

Семантична багатозначність взагалі є однією з основних ознак поетичного стилю Сефері. 
Так, самий заголовок вірша «Заперечення», що по-грецькому звучить як арнісі (арнісі), 
українською мовою можна перекласти заперечення, відмова тощо (пор. у російському 
перекладі: неприятие, отрицание, отказ, отречение та ін.). 

У першій строфі узбережжя визначається як потаємне і біле, мов голубка. Останнє, 
символізуючи духовну чистоту, створює відчуття інтимності: у древніх греків біла голубка 
вважалася птахом Афродіти, богині краси та кохання. Інтимне звучання ще підсилюється в 
другій строфі: тут пісок названо світлим (пісок новогрецькою мовою — ηαµµος — жіночого 
роду, а означення γαυνη можна перекласти як білява, світлокоса). Далі автор знову вдається 
до багатозначності: ми написали її ім’я. Під її ім’ям можна розуміти жагу (як фізичну, так і 
духовну), долю, життя, любов, боротьбу, справедливість тощо. Але є підстави вважати, що 
тут іде мова про любов у першу чергу, бо Сефері подає примітку до цього рядка: «На 
прибережному піску колись далеко від неї Я написав її ім’я. На щастя, перша ж хвиля, Що 
знайшла там її ім’я, знайшла там і його могилу» (уривок з вірша поета-романтика К. Палама, 
старшого сучасника автора). Цим самим Сефері співвідносить своє, інтимне з соціально-
історичним, національним та філософським, що особливо підкреслює ідейний зміст третьої 
строфи. 

Радянські поети-перекладачі тричі зверталися до цього шедевра новогрецької лірики: 
«Заперечення» перекладали на російську мову Л. Якушева (Лит. газ. — 1980. — 4 июня) і 
Р. Дубровкін (див. у кн.: Геракл и мы. — М., 1983. — С. 165) та на українську — І. Драч 
(Всесвіт. — 1966. — №6. — С. 105). 

Привертає увагу, що найлегшою для всіх трьох перекладачів виявилася перша строфа: 
На пустельному березі білому,  

                                                           
1 Оригінал див. у кн. Πωγος Σεφρης. Ποιηµαλα. — Αυηνα, 1976. — S. 13. 



Мов голубка свята, безборонна,  
Шерхлі губи у спразі розкрили ми,  
А вода, а вода ж солона. 

(І. Драч) 
На тайном берегу, когда  
Белел прибой, как птица,  
Хотелось вдосталь нам напиться,  
Но солона вода.  

(Л. Якушева) 
На взморье белом как левкой  
Томились мы от жажды,  
Но горек был нам каждый  
Глоток воды морской. 

(Р. Дубровкін) 
Загальний зміст першої строфи усі перекладачі передали досить вірно. Та не можна 

погодитися з Р. Дубровкіним, коли біле, мов голубка, узбережжя у нього стає білим, как левкой. 
Справа навіть не в тому, що левкой далеко не завжди білий; у даному випадку для нас важливо 
те, що такий контекст виключає можливість подальших асоціацій з жіночим образом, що 
важливо в плані ідентичності з оригіналом. Л. Якушева, зовні близько передаючи зміст, також не 
врахувала, що семантично більш нейтральне птица замість емоційно забарвленого голубка 
трохи знижує пафос оригіналу, не кажучи вже про зовсім невдалий рядок хотелось вдосталь 
нам напиться. Більш вдалим нам здається український переклад цієї строфи. 

У роботі над другою строфою значна трудність полягала в інтерпретації другого рядка: 
На піску написали на білому 
Ім’я спраги — в чеканні завмерли. 
Хвиля вдарила вогкими крилами, — 
Ім’я стерлося, море стерло. 

(І. Драч.) 
В оригіналі рядок про ім’я загадковий, багатозначний, і в цьому його чарівність. Тому при 
перекладі, очевидно, не варто було вдаватися до конкретизації, як це зробив І. Драч. Не 
можна також погодитися з варіантом Л. Якушевої: как приговор Мы написали имя, тому що 
перекладачка не тільки вносить відтінок, не притаманний оригіналові, але й робить на ньому 
акцент. Більш вдало переклав Р. Дубровкін: Прекраснейшее из имен, але далі він чомусь море 
перетворює на лагуну, а прибережні груди піску — на дюни, що зовсім не властиво 
краєвидові Греції. 

Найважчою для перекладу виявилася третя строфа: 
З тугими вітрилами, з гарячими крилами 
Серце в пристрасті мчало наосліп. 
Були юні ми. Стали дорослі. 
Ми змінили життя — плин змінили ми. 

(І. Драч). 
С дыханьем, распиравшим грудь,  Мы в этот мир с надеждой жить 
Со страстью и терпеньем    Пришли мечась и мучась. 
Мы шли по жизни. Наважденье!  Безумцев горьких участь — 
Отмечен горем путь.    Что мог он предложить 
                             (Л. Якушева)  (Р. Дубровкін) 

Ця строфа вірша є ключовою, в ній поет сформулював життєве кредо цілого покоління 
своїх сучасників: коли життя не підкорилося, ми змінили життя, тобто вдалися згідно з 
вимогами часу до нових форм боротьби. Цю принципову позицію Сефері збагнув 
український поет, і його інтерпретацію слід вважати вдалою. 

Отже, з розглянутих трьох перекладів найвдалішим, на нашу думку, є український. Він 
емоційний і літературно переконливий, хоча фактично є описовим переспівом символічного 
твору. 


