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Творчість В. Федорова охоплює багато сторін сучасного життя, тому в його поезії наявна 
лексика різних стилів і семантичних груп, тому такі різноманітні в структурному, 
семантичному і стилістичному відношеннях його новотвори: безуминка, белостройная 
(березка), дрожалочка, полунебесный, огнебойно та ін. 

При перекладі поем і віршів В. Федорова на українську мову потрібні особливий такт, 
особлива чуйність, щоб відтворити його поетичний стиль, задушевну манеру спілкування з 
читачем. Тому поети-перекладачі, припускаючи деякі розходження в деталях, прагнули 
наслідувати загальний настрій творів-оригіналів. 

Спробуємо простежити, як в українських перекладах поезій В. Федорова передаються 
російські поетичні новотвори — слова, що є своєрідним елементом образної тканини твору і 
сприяють виразності поетичного висловлювання. 

У художньому творі одні новотвори сприймаються як суто індивідуальні, інші — як 
більш звичайні, загальновживані. Новизна і незвичність новотвору пов’язані перш за все з 
тим, наскільки продуктивним у сучасній мові є словотвірний тип, за яким виник цей 
неологізм. Характер перекладу новотворів у поезіях В. Федорова на українську мову також 
перебуває в певній залежності від продуктивності моделі, за якою він створений. У зв’язку з 
цим головним критерієм у виявленні особливостей перекладу новотворів було поняття 
продуктивності—непродуктивності, або оказіональності, словотвірної моделі. 

Слід відзначити, що в більшості випадків новотвори в поезії взагалі і в поетичних творах 
В. Федорова зокрема є потенціальними словами. Оказіональних слів значно менше. 

Новотвори оригіналу, які є потенціальними словами, як правило, перекладаються на 
українську мову також новотворами. У вірші «О, Русь моя!..»1 (пер. З. Гончарука)2 іменник 
лжевожди перекладається адекватно: «Клялись... Вожди и лжевожди» — «Клялись... Вожді 
і лжевожді». У вірші «С тобой, Россия» (пер. П. Перебийноса) слово пятилучья в оригіналі 
(«в добром свете Красных пятилучий») відрізняється від перекладу тільки формою числа: 
«Та в добрім Кумачі п’ятипроміння » оскільки іменник проміння є збірним і вживається 
лише у формі одинини. 

Переклад потенціальних слів-прикметників також повністю відповідає російському 
оригіналові: пор. «Сад березный» і «Сад березний» (пер. Б. Шлапака); «Как будто серо-
пепельные крылья» і «Неначе срібно-попелясті крила» (пер. С. Литвина); «Пестрая, 
Грустноглазая» і «Ряба, сумноока» (пер. В. Юхимовича). 

Іноді при передачі потенціальних слів перекладачі допускають відхилення від російського 
оригіналу, хоча українські відповідники до російських новотворів є також новотворами. Так, 
у вірші «Совесть» (пер. В. Юхимовича) рядок «И пока... Отгалдят, Отвздыхают» 
перекладається «Доки гурт... Одгалдить, Оджалкує». Якщо українське одгалдить тотожне 
російському (хоч в українській мові і немає слова галдіти, що дає підстави назвати 
український відповідник русизмом), то переклад російського отвздыхают як оджалкує є 
лише передачею загального смислу рядка. 

Буває й так, що український переклад-новотвір не передає і не зберігає семантику 
потенціального слова оригіналу. Російське разливность («сонных вод разливность») 
передається як тремтливість (пер. Б. Шлапака). Але подібні випадки досить рідко 
трапляються. 

Іноді новотвори — потенціальні слова — або перекладаються словами літературної мови, 
або передаються описово. В поемі «Золотая жила» (пер. В. Забаштанського) термін 
темнокосая («Глаша, темнокосая солдатка») перекладається літературним чорнокоса 
(«Глаша, їх солдатка чорнокоса»), а древье («В лес хожу Под белое древье») передається 
описово («В ліс ходжу, Що віть березну в’є» пер. Б. Шлапака). 
                                                           
1 Федоров В. Стихотворения и поэмы : В 2 т. — М., 1970. 
2 Пер. цит.: за вид.: Федоров В. Другий вогонь. — К., 1984. 



Проведений аналіз дає підставу припустити, що оказіональні слова або передаються 
описово, або взагалі опускаються при перекладі. У вірші «Гамлет в совхозе» (пер. 
С. Литвина) оказіональне слово изменческий («Когда из тьмы Изменческих объятий, С 
улыбкой прежнею Выходит мать!») перекладається так: «Коли іде із усмішкою мати, Що 
зрадника воліє цілувать!»; у поемі «Белая роща» (пер. М. Любара) оказіональне слово 
внахлест («Даже берег волною точится, Если волны идут внахлест») також передається 
описово: «Вода навіть берег точить, Коли в річки бурхливий плин». 

Привертає увагу слово даренье, вжите не в тому значенні, в якому воно існує в російській 
літературній мові: дарение «поднесение подарков»; «безвозмездная передача своего 
имущества в собственность другого лица» (див.: Словарь русского литературного языка: В 
17 т. — М.; Л., 1954. — Т. 3. — С. 557). «Не поможет мамкина икона, Бабушек даренье — 
образа». У даному контексті це слово синонімічне до дар, подарок і позбавлене значення 
процесуальності, що дозволяє кваліфікувати його як новотвір. Ми віднесли слово даренье до 
оказіональних слів, оскільки суфікс -eниj(e) продуктивний лише для іменників із значенням 
процесу. Мабуть, через складні семантичні нюанси перекладач не вважав за доцільне 
передати це слово і опустив його: «Не поможуть мамині ікони, Образи святих і лик Христа» 
(пер. В. Забаштанського). 

Випадки адекватного перекладу оказіональних слів поодинокі. Так, наприклад, можна 
стверджувати, що новотвір мертвячий, створений за оказіональною моделлю («Костры 
горели, Стлался дым мертвячий» — «Чаділи вогнища, В диму мертвячім» (пер. 
В. Грабовського)), в українському перекладі є русизмом, який тут саме видається доцільним. 

Отже, існує певна закономірність передачі українською мовою новотворів у поезії 
В. Федорова, яка полягає в тому, що потенціальні слова, як правило, перекладаються також 
новотворами, а оказіональні — або передаються описово, або зовсім опускаються. 

 
 


