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ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ВАРІАНТ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТУ 

(НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ ЛІРИКИ С. ЄСЕНІНА НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ) 
 

Перекладач, сприймаючи оригінал, водночас виступає інтерпретатором вихідного тексту. 
Складність відтворення у перекладі відповідних структур, точніше — 

переструктурування, вторинне структурування тексту, пов’язана і з тим, як сприймає 
вихідний текст перекладач, і з відмінами в системах різних мов, зокрема з різними 
асоціативними структурами споріднених мов. 

Нашу увагу привертає один із аспектів організації тексту — лексична парадигматика. 
Вибір цього аспекту не випадковий: як доводить Ю. М. Караулов, саме в парадигматиці 
текст співвідноситься з тезаурусом читача (Караулов Ю. Н. Лингвистическое 
конструирование и тезаурус литературного языка. — М.: Наука, 1981. — С. 203). 

Розглянемо приклади інтерпретаційного перекладу. У вірші С. Єсеніна «Не бродить, не 
мять в кустах багряных» є рядки: 

С алым соком ягоды на коже, 
Нежная, красивая была.  

Переклад: 
На щоках з червоним соком ягід  
Ніжна ти була і чарівна. 

У перекладі з’являється конкретний образ (щоки), який заперечує можливість сприйняття 
всього словосполучення як метафоричного. Крім того, опис щік коханої не відповідає 
поетичній традиції С Єсеніна, в якій парадигма кохана найчастіше містить слова волосся, очі, 
стан, плечі, руки. 

Інтерпретаційний переклад стосується і великих за обсягом відрізків тексту. Так, вірш 
«Мне грустно на тебя смотреть» побудований на протиставленні молодість — прив’ядання. 
Основний його зміст — складна гама почуттів ліричного героя. У першій строфі: 

Мне грустно на тебя смотреть,  
Какая боль, какая жалость!  
Знать, только ивовая медь  
Нам в сентябре с тобой осталась. 

Своєрідна хвиля емоцій: сум, біль, жаль з емоційним гребенем на другому компоненті. 
Тональність жалю розвивається й далі. Переклад: 

На тебе — ніде правди діть —  
Дивлюсь я з болем і журбою:  
У вересні вербова мідь  
Тільки й лишилась нам з тобою. 

Емоційна хвиля зруйнована. Цілісність тональності строфи розірвана розмовним прозаїзмом 
ніде правди діть. 

Отже, в першій строфі перекладу протиставлення прямолінійніше. Зникає діалектичний 
характер протиріччя, навмисно підсилюється одна із його сторін, пор. наступну строфу: 

Ну что ж! Я не боюсь его.  
Иная радость мне открылась. 
 
Ну що ж! Не страшно, хай іде,  
Бо інші радощі відкрились. 

Тут кілька відступів від оригіналу. По-перше, сильніше виражено небоязнь (хай іде). По-
друге, синтаксично-пунктуаційну побудову оригіналу Ну что ж! Я не боюсь его. Иная 
радость мне открылась, що створює інтонаційний малюнок розмовності, замінено в 
перекладі складнопідрядною конструкцією. Розмовній стильовій домінанті не відповідає і 
слово вуста (в оригіналі губи) в другій строфі: 

Чужие губы разнесли  
Твое тепло и трепет тела. 
 



Вже рознесли вуста чужі  
Твої тепло і трепет тіла, 

Нарешті, більш прямолінійно порівняно з оригіналом протиставляється молодість 
прив’яданню: 

Вот так же отцветем и мы  
И отшумим, как гости сада... 
 
Так одцвітем з тобою й ми,  
Відшумимо, як гості літа... 

Метафора гості літа на образно-поняттєвому рівні випадає з попередньої частини вірша, 
сприймається як ізольована, виключається з природної парадигми ивовая, дождик, сад, 
березы, отцвели, цветы, зима. Це веде до спрощення оціночної парадигми, надає їй 
однозначності в асоціативних зв’язках літо — осінь: молодість — прив’янення. Аналіз 
діалектики почуттів став прямолінійніший у сприйманні вірша перекладачем. 

Аналогічне спрощення структури вірша, зумовлене прямим тлумаченням вихідної 
антитези, спостерігаємо в перекладі вірша «Не жалею, не зову, не плачу»: 

Ты теперь не так уж будешь биться, 
Сердце, тронутое холодком, 
И страна березового ситца 
Не заманит шляться босиком. 
 
Я теперь скупее стал в желаньях, 
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?  
Словно я весенней гулкой ранью  
Проскакал на розовом коне.  

Переклад: 
Серце, ти вже так на будеш биться,  
Перем’яте памороззю літ,  
Сторона березового ситцю  
Не заманить босого в похід. 
 
Я тепер скупіший на бажання, 
Світе мій, чи ти приснивсь мені? 
Мов лункою весняною ранню 
Я промчав на райдужнім коні. 

Сердце, тронутое холодком — метафора, в якій обидва плани змістової структури 
перебувають на малій відстані один від одного, що взагалі притаманно стилеві С. Єсеніна 
даного періоду. В перекладі їй відповідає східчаста метафора, що складається з двох 
простих: серце, перем’яте памороззю і паморозь літ. По-перше, таке нагромадження 
метафор порушує загальну емоційну тональність вірша. По-друге, в творі взаємодіють дві 
парадигми — природа і ліричний герой, а метафора сердце, тронутое холодком — один із 
вузлів перетину парадигм. Метафора паморозь літ у перекладі не належить до природної 
парадигми. Крім різної інтенсивності прояву ознаки, відзначаємо й інші особливості. 
Перекладач інтерпретує холодок як паморозь літ. Те, що в оригіналі подано натяком, у 
перекладі висловлюється експліковано. Перекладач посилює мотив молодості, яка минає, 
самостійно інтерпретуючи те, що в оригіналі має зробити читач. 

Останній рядок також переосмислюється в перекладі. Якщо шляться передає ідею 
бездумності дії, нецілеспрямованість її, то відповідне в похід не має цих асоціацій. Тут 
скоріше звучить навіть іронія. 

Близька, але все ж таки відмінна від оригіналу асоціативна структура слова райдужний. 
Втрачено внутрітекстовий зв’язок розовый — весенняя рань, котрий зовнішньо мотивує 
появу цієї лексеми. Різне місце займають ці слова в оцінній парадигмі: райдужний 
асоціюється з лексемою надії, розовий — символ свіжості, романтичності. В оригіналі слова 
молодость, весна, рань вишиковуються в одну образно-поняттєву парадигму, яка відсутня в 



перекладі. 
Звертаючись до повного тексту вірша «Выткался на озере...», спостерігаємо розходження 

між оригіналом і перекладом. Неоднозначність, складність емоційного стану ліричного героя 
характеризується оксюмороном тоска веселая. Оксюморон виникає як поєднання двох 
лексем, кожна з яких сприймається як член відповідної парадигми: плачут (глухари), плачет 
(иволга), тоска — не плачется, светло (на душе), от радости (хмельной), веселая. В 
перекладі: плачуть (глухарі), голосить (вивільга), плачуть (глухарі), тугонька — не 
плачеться, не беруть жалі, з радощів (хмільний). В цілому у перекладі склад парадигми 
зберігається. 

Вірш, як і значна частина ранніх творів С. Єсеніна, починається введенням просторово-
часових і звукових координат — локалізаторів опису: 

Выткался на озере алый свет зари.  
На бору со звонами плачут глухари.  
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.  
Только мне не плачется — на душе светло. 

Переклад: 
Виткалось над озером полум’я зорі,  
А в бору видзвонисто плачуть глухарі.  
Десь голосить вивільга в схованці-дуплі,  
Лиш мені не плачеться — не беруть жалі. 

Світ природи представлений у творі двома парадигмами: 1) явища природи, 
протиставлені за емоційними асоціаціями діям ліричного персонажа: бор, дупло, иволга, 
глухари; 2) явища, суголосні ліричному герою: копны, стог, цвет, кусты. Такий розподіл 
природної парадигми на два підкласи відповідає наведеним вище парадигмам, що 
розвивають оксюморон тоска веселая. 

Зовнішній розвиток ліричного сюжету здійснюється завдяки дієслівній парадигмі 
выйдешь — сядем — зацелую — изомну — сбросишь — унесу, яка практично зберігається в 
оригіналі та перекладі, коли не зважати на введені в переклад лексеми непомічені та мерщій. 
Вони не торкаються структурних характеристик твору. Слово мерщій, як здається, дещо 
випадає із загальної «інтенсивності» тональності і виконує суто версифікаційну функцію. 

Ще одна парадигма, наявна у творі, розвиває метафору опьяниться любовью: допьяна 
(зацелую), хмельному (от радости), пьяная. Переклад пьяную — безпам’ятну руйнує ці 
зв’язки і, по суті, виключає з твору названу парадигму. 

Отже, парадигматична структура лексики в оригіналі і в перекладі вірша становить 
складну ієрархію рядів, кожний з яких розвиває семантику оксюморона тоска веселая: 

плачуть 
голосить 
плачуть 

плачут 
плачет 
плачет 

не плачется 
не беруть жалі 
з радощів 

не плачется 
светло 
от радости 

    
тугонька тоска весела веселая 
  доп’яну 

хмільний 
безпам’ятна 

допьяна 
хмельной 
пьяная 

сюжетна парадигма 

перший підклас 
природної парадигми 

другий підклас 
природної парадигми 

 алости зари  
 полум’я зорі  

Структура перекладу в цілому відповідає структурі оригіналу. 
Порівняльний аналіз оригінального тексту поетичного твору та його перекладу-

інтерпретації на іншу мову, зокрема й споріднену, має важливе значення як для оцінки 
адекватності перекладу, так і для визначення характеристик самого тексту, які виявляються в 
його функціонуванні. Перший аспект має прикладне значення, дає змогу розробити 
конкретні рекомендації перекладачам. Другий аспект (теоретичний) відкриває можливості 
створення функціональної типології художніх текстів. 


