
БОРИС ТЕН ПРО МОВУ І ПЕРЕКЛАД 
 
«..Слово судомити (корчить», «сводить») вживається лише в безособових реченнях (мене 
судомить, щоб тобі ноги посудомило) і в активній формі ніколи не зустрічається. Цілком 
очевидно, що такі вислови, як зсудомити кислу міну або яку ви міну мені зсудомите в 
українській мові неможливі. 

Якщо проти вживання слова судьба в розумінні «доля», «рок» можна почути той 
аргумент, що це слово розуміють в українському народі як «осуд», «пересуди», то тим 
більше це стосується слова клевета, яке сприймається в українській мові як «болтовня», а не 
як «наклеп». Не менш сумнівним треба визнати і вживання в українському тексті таких слів, 
як барин, бариня, — недаремно ж пушкінська барышня-крестьянка іменується по-
українськи панна-селянка. 

Калькою звучить в українському тексті і ремарка набік, яка все більше виходить з 
ужитку і все частіше замінюється на бо себе або про себе. 

Даремно нехтує перекладач і деякими характерними штрихами мови лермонтовських 
аристократів, якими російський поет тонко відрізняє стиль епохи. Зовсім не випадково 
Лермонтов, назвавши свою драму «Маскарад», послідовно вкладає в уста своїх персонажів 
іншу, прийняту в тогочасних аристократичних колах форму цього слова — маскерад (від 
італійського mascherata), а Вольтера називає Волтером. Ці особливості мови оригіналу 
обов’язково слід зберегти і в перекладі...» (С. 85) 

«..Одіссеїв корабель у новому українському перекладі Гомерової поеми пропливав 
поміж Сціллою псевдонародності і штучної українізації та Харібдою придворно-
монархічних уявлень про гомерівську епоху. 

При цьому довелось переглядати і по-новому осмислювати й багато постійних 
прикрашальних епітетів, таких характерних для гомерівської мови. Прикладів цього можна 
було б навести дуже багато, але ми обмежимось тільки одним. Цілком у дусі традиційних 
уявлень «розоперста» Еос-Зоряниця іменувалась у багатьох перекладах іще золототронною, 
виводячи грецьке слово хрісотронос від слова тронос — «крісло», «трон». Новими 
дослідженнями доведено, що в основі тут лежить не тронос, а трона — «квіти», «узори», 
отже, названий епітет набуває значення — золотоцвітний, золотошатний, золотоузорний і 
тим самим виразно відходить від придворно-монархічних уявлень». (СС. 118-119) 

«Особливо відрадне явище на полі української перекладної літератури — бібліотечка 
«Перлини світової поезії», яка знайомить нашого читача з найкращими поетами світу. Кожна 
з виданих уже книжечок цієї бібліотеки (Роберт Бернс — у перекладах Миколи Лукаша та 
Василя Мисика, Омар Хайям — того ж В. Мисика, Ян Райніс — цілої плеяди українських 
поетів) радує і зовнішнім своїм виглядом, і справжнім художнім рівнем поданих у ній 
перекладів. Думаю, що п’ятитисячний тираж цих книжечок незабаром виявиться недостатнім 
і вони потребуватимуть перевидання». (С.190) 

«..перекладач повинен не тільки досконало знати обидві мови, над якими він працює, 
вивчати не тільки всю творчість перекладуваного автора, але й взагалі літературу його країни 
і саму країну: відповідну епоху, історичні і побутові реалії, тобто всю сукупність життя, хоч 
би лише й частково відбитого в даному творі. Щоб вступити в творче суперництво з 
перекладуваним автором, щоб переклад читаdя як оригінальний твір, перекладачеві, крім 
широкої ерудиції, потрібен літературний хист. Розвинути те і друге повинні допомогти 
відповідні факультети, які давно вже назріла потреба заснувати в наших вузах». (СС. 180-
181) 

(«Жадань і задумів неспокій», 1988) 
 


