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Abstract

The quality of the translation is determined not only by the accuracy and truthfulness recreated 
thoughts, but also the ability to save it or send it via means of another language cultural differences, 
encoded in the original. Comparative analysis of the original and the translation shows similarities 
and differences of vocabulary related languages, as well as the specific features of each culture 
and psychology of the nation, expressed in language. Literary translation is always a dialogue, 
writer and translator, one of the national literature on the other, the culture of one people with the 
culture of another people. 
Keywords: family of languages, original, artistic translation, lexical equivalents, context, historical 
realities, individual properties, grammatical equivalents, dialog
Słowa kluczowe: spokrewnione języki, oryginał, tłumaczenie literackie, leksykalne ekwiwalenty, 
kontekst, historyczne realia, indywidualistyczne właściwości, gramatyczne odpowiedniki, dialog

Художній переклад – це завжди творчість, завдяки якій твір однієї літера-
тури стає надбанням і явищем іншої літератури. Це завжди індивідуальна 
творчість, позаяк кожен інтерпретатор створює власну версію прочитання 
і заглиблення у чужий текст. „Interpretacja jest pracą myśli, która polega na 
rozszyfrowaniu sensu ukrytego w sensie widocznym…”, – писала польська 
дослідниця Барбара Келяр про природу перекладу [Kielar, 1988, c. 52]. 
Таке трактування перекладу насамперед стосується поетичного перекладу, 
оскільки в поетичному тексті найбільшою мірою заховані позатекстові 
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сфери. Переклад поетичного тексту – це перекодування відкритих і прихо-
ваних сенсів, закладених у творі оригіналу, на іншу мову, або відшукування 
еквівалентів тих сенсів у мові, на яку перекладається.

Безумовно першим обов’язковим етапом роботи перекладача над 
текстом оригіналу є входження в текст. „[…] Nie można teoretycznie, czyli 
bez wchodzenia w tekst, uprawiać sztuki interpretacji”, – стверджує польська 
дослідниця та перекладач агнєшка Корнєєнко [Korniejenko, 1995, c. 160]. 
Кожен перекладач є передусім читачем і, запрошуючи твір у свій світ, пре-
зентує іншу власну версію прочитання і розуміння твору, яка завжди значно 
відрізняється від оригіналу як у деталях, так і цілісним образом. 

однак входження в чужий іншомовний текст зобов’язує до розкодуван-
ня тієї текстової сфери оригіналу, яка передбачена об’єктивно закладеною 
семантикою його складових елементів, тобто площин допустимої інтерпре-
тації, закоріненої в оригіналі [Korniejenko, 1995, c. 161]. Іншими словами, 
первинної семантичної площини, яка є скелетом для розбудови позатексто-
вих сфер поезії. Практик перекладач зобов’язаний передати мовою пере-
кладу щонайменше первинну семантичну площину оригіналу, відшукуючи 
у своїй мові відповідники. Тоді такий переклад вважають адекватним. він 
народжується в результаті процесу «еквівалентизації» – прагнення віднайти 
у мові перекладу такі засоби, котрі відповідали б історичним та індивіду-
альним властивостям стилю оригіналу [Kardyni-Pelikanova, 2011, c. 90]. 

Художній переклад, зокрема поетичний, у споріднених мовах (мовах, 
які належать до однієї групи), тобто у слов’янських, є набагато легшим 
завданням, ніж переклад із мови зовсім іншої мовної груп. на лексичному 
рівні у споріднених мовах існують близькі або ідентичні одиниці, на гра-
матичному (структурному) – функціонують однотипні конструкції. Мови 
однієї групи зазвичай мають однакову або подібну внутрішню структуру, що 
полегшує передачу відповідних синтаксичних одиниць однієї мови іншою. 

водночас зовнішня змістова ідентичність деяких лексичних одиниць, 
існуюча у споріднених мовах, часто стає причиною творення неіснуючих 
в мові оригіналу контекстів. оскільки часто однакові за звучанням лексичні 
одиниці вживаються у споріднених мовах у зовсім різних значеннях і функ-
ціональних стилях. До прикладу – слово „na pewno” у польській мові має 
ствердне значення. в українській мові теж саме слово „напевно” у позиції 
вставного набуває значення можливого, ймовірного, існуючого сумніву 
[великий тлумачний словник сучасної української мови, 2009, с. 726]. 
Перелік таких лексем, які існують у польській та українській мовах, проте 
часто мають різне або й протилежне значення в цих мовах, чи вживаються 
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з різним стилістичним забарвленням, може бути довгим. Це слова простий, 
проводир, паспорт і т.д. Тобто формальна еквівалентність таких слів при їх 
застосуванні як взаємозамінних значеннєво адекватних лексичних одиниць 
неможлива. 

Ще більш ускладненим процес пошуку лексичних відповідників є у по-
етичному перекладі. У художньому тексті, зокрема поетичному, звичне тра-
диційне пряме значення доповнюється, розростається численними контек-
стами внаслідок дії внутрішньо-текстових конотацій. Типовість і затертість 
слів розмовного стилю у поезії змінюється свіжістю й оригінальністю їх 
звучання, зумовленими індивідуальним слововживанням автора, твориться 
нове поле конотативних можливостей. Перекладач зобов’язаний відчути, 
що в кінцевому результаті промовляє автор чужою мовою, і максимально 
передати у своїй інтерпретації. Його мовний вибір надає форм життя чужого 
тексту в іншій мові та культурі. 

найбільшу проблему поетичного перекладу навіть у діалозі спорідне-
них мов складає наявність специфічних елементів культури та їх мовних 
виразників (у мові оригіналу), і відсутність певних культурних реалій 
в житті народу та їх мовних виразників у мові, на яку здійснюється пере-
клад. Похідними цієї проблеми є також нерозуміння перекладачем певних 
історичних реалій тієї чужої культури, які можуть бути відсутніми у його 
образно-понятійній базі або поставати з контексту оригіналу. 

Для ілюстрації наведених тез та порівняльного аналізу використовуємо 
тексти української поезії, польські переклади яких публікувалися у польській 
пресі міжвоєнного періоду [на хилі доби, 2008].

наприклад, вірш Тараса Шевченка „Стоїть в селі Суботові…” про Бог-
дана Хмельницького, перекладений відомим польським філологом Єжи 
Погоновським в цілому досить точно. однак друга частина тексту, котра 
розпочинається звертанням „отаке-то, Зиновію, олексіїв друже!”, у поль-
ській інтерпретації не відображає всієї іронії та історичного контексту, котрі 
несе український оригінал.

Отаке-то, Зиновію, 
Олексіїв друже! 
Ти все оддав приятелям, 
а їм і байдуже (Шевченко, 2008, с. 161).

Na toś oddał im, Zenobi, 
Ten twój naród hardy, 
By dziś nad nim Katarzyny 
Miały moc bastardy! (Szewczenko, 1933, c. 5). 
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в оригіналі звертання «Зиновію, олексіїв друже!», вжите Шевченком 
у сьомому катрені (всього їх одинадцять), звучить іронічно і навіть сар-
кастично. У ньому закорінений глибокий історичний підтекст. Йдеться 
про підписану Б. Хмельницьким із російським царем олексієм 1654 року 
Переяславську угоду, яка принесла у 18 i 19 століття трагічні наслідки для 
українців – цілковите винищення краю і духовну руїну. Звертання „отаке-
то, Зиновію, олексіїв друже!” відображає ставлення Шевченка до цієї істо-
ричної події. Поет замість першого імені Богдан вживає друге ім’я Зиновій, 
а модальна частка „отаке-то” на початку звертання звучить своєрідним 
емоційним підсумком всього, про що автор написав у попередніх рядках. 

Друга частина звертання „олексіїв друже!” несе у собі іронічну оцінку 
вчинку Хмельницького. Це прикладка, котра семантично має у собі дві пло-
щини – прямого і прихованого сенсу. Для українського читача історичний 
та іронічний контекст вжитого звертання є всім зрозумілим, очевидним і не 
потребує додаткового пояснення. Загальновідомий факт, що Хмельницький 
не був другом російського царя, а швидше навпаки, що підписання умови 
було вимушеним кроком, в якому гетьман бачив найкращий вихід для Укра-
їни зі складної політичної ситуації, оскільки умова не передбачала повне 
приєднання України до росії, але її згодом було використано для знищення 
незалежності України. 

Єжи Погоновський у своєму перекладі вірша Шевченка не передає 
дослівно розлоге звертання оригіналу, хоч спорідненість української та 
польської мов це дозволяє. він застосовує коротке звертання «Zenobi», 
а емоційний та історичний контекст намагається передати через компенса-
торні елементи оповідного характеру. вони не такі ємкі й іронічні, а розлогі 
й описові, водночас дають польському читачеві більш чітку картину іс-
торичної ситуації. Якби перекладач вжив дослівне звертання, то воно по-
требувало б подання у коментарях більш широкої історичної інформації 
для правильного розуміння тексту та прихованої у ньому іронії. очевидно 
таке семантичне спрощення тексту було свідомим вибором перекладача, 
оскільки йому була важливою рецепція польського читача. Ймовірно, з цієї 
метою він збільшив обсяг польської інтерпретації шевченкового вірша на 
один катрен – у перекладі їх дванадцять. 

До пошуків компенсаторних виражальних засобів перекладачі вдаються 
й у інших випадках, коли відсутні необхідні мовні відповідники. Це тра-
пляється дуже часто, коли текст оригіналу відображає специфічні елемен-
ти культури народу, яких немає у культурі іншого, відповідно тоді у мові 
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перекладу відсутні необхідні лексичні еквіваленти. Перекладач змушений 
шукати більш менш адекватні за змістом засоби своєї мови.

Така проблема також постає перед інтерпретатором у випадку, коли 
поет використовує експресивні мовні одиниці діалектного походження, які 
не мають загального поширення серед носіїв мови, тим більше відсутні їх 
відповідники у мові, на яку здійснюється переклад. Стилістично забарвлена 
лексика зазвичай надає поетичному творові національного або етнічного 
екзотизму й виразності. Перекладаючи такий текст, дуже важко знайти 
адекватний лексичний відповідник у мові перекладу. У такому випадку 
часто інтерпретатор застосовує загальновідому лексему, яка спрощує або 
нейтралізує експресивну площину перекладу. 

Прикладом вживання стилістично забарвленої лексики є вірш Івана 
Франка «рефлексія». У першій строфі оригіналу поет пише:

важке ярмо твоє, мій рідний краю,
не легкий твій тягар!
Мов під хрестом, отсе під ним я упадаю,
З батьківської руки твоєї допиваю
Затроєний пугар (Франко, 2008, с. 202). 

І. Франко вживає слово «пугар», яке надзвичайно рідко трапляється 
в українській літературній мові та означає «келих». Його словотвірні похідні 
можна зустріти у західних українських говірках. автори “великого тлумач-
ного словника сучасної української мови” подають його значення “келих, 
кубок” і також позначають як “західно-українське” [великий тлумачний 
словник сучасної української мови, 2009, с. 1187]. У поетичному тексті 
І. Франка лексема звучить піднесено. У поєднанні з іншими лексичними 
одиницями тексту (затроєний та ін.) воно творить метафору тяжкої долі 
української інтелігенції. 

У перекладі польською роман Гамчикевич пише:

Ważkie jarzmo twoje, ojczyzno kochana,
Nielekki ciężar twój!
Pod nim jakby pod krzyżem gną mi się kolana, – 
Oto czara zatruta, ręką twą podana,
A więc niech spełnię kielich swój! (Franko, 1933, s. 2). 

Замість також існуючого у польській мові слова puchar, перекладач 
використовує його адекватний синонім kielich. обидві лексеми у словнику 
сучасної польської мови марковані як книжні (książkowe) [Dubisz, ред., 
2003, t. 2, c. 91, t. 3, c. 844]. Тому обидва варіанти відповідали піднесеній 
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тональності вірша. Цілком можливо, що перекладач обирає слово “келих” 
для збереження ритміко-інтонаційних рис поезії (ямбічної стопи). 

Для відтворення історичних властивостей оригіналу у перекладі велике 
значення відіграють доречно підібрані та вжиті лексичні одиниці, які мо-
жуть найбільш точно й адекватно передати зображені культурні явища чи 
стани. водночас для відтворення індивідуальних властивостей оригіналу 
велику роль відіграють також досконало підібрані перекладачем відповідні 
граматичні форми. 

Порівняльний аналіз вірша Т. Шевченка «Молитва» та його польського 
перекладу демонструє важливість не лише лексичних, а й граматичних 
відповідників.
вірш «Молитва» – це досить короткий і семантично сконденсований текст: 

Царям, всесвітнім шинкарям,
І дукачі, і таляри,
І пута кутії пошли.
робочим головам, рукам
на сій окраденій землі
Свою Ти силу ниспошли.
Мені ж, мій Боже, на землі
Подай любов, сердечний рай! 
І більш нічого не давай! (Шевченко, 1933, с. 162).

Поезія досконало вибудувана: обрана Т. Шевченком форма ідеально від-
повідає суті, думці, яку висловлює поет, демонструючи геній лаконізму 
і семантичної концентрації. Граматичною особливістю цього тексту є міні-
мальна кількість вжитих дієслів (4) відносно іменників (13) i прикметників 
(5) на відрізку п’яти речень. Це означає, що текст несе мінімум динаміки, 
руху (лише чотири дієслова), мало почуттів (п’ять прикметників) i потужну 
концентрацію думки (тринадцять іменників). 

У структурній організації вірша поет цілеспрямовано застосовує син-
таксичний паралелізм – речення одного типу і розміру – прості поширені 
речення з однаковим непрямим порядком слів. в усіх реченнях вживається 
інверсія. винесення в кінець дієслова (присудка) у наказовому способі ство-
рює кінцевий акцент і служить стилістичним прийомом увиразнення думки. 
Крім формальної подібності синтаксичних членів, спостерігається також їх 
змістова аналогія – використання однотипних метафор на початку кожної 
строфи поезії. Поет вживає синекдоху (ogarnieniе), заміняючи конкретним 
іменником абстрактний (конкретні поняття – в значенні абстрактних) і мно-
жину замість однини. „Царям, всесвітнім шинкарям” – влада, „робочим 



 До ПИТаннЯ Про ДоБІр ЛеКСИчнИХ еКвІваЛенТІв... 159

головам, рукам” – народ. Характерною рисою цього тексту, зокрема його 
першої строфи, також є однотипні сполучники – „І дукачі, і таляри, І пута 
кутії пошли”, які в цьому фрагменті у поєднанні з однорідними додатками 
формують градацію. 

У перекладі вірша Шевченка польський автор роман Гамчикевич зовсім 
відходить від формальних рис оригіналу, ймовірно, з метою більш повного 
відображення його змісту. Інтерпретатор намагається відшукати польські 
відповідники метафор Шевченка:

„Царям, всесвітнім шинкарям” у польському варіанті звучить „Cesarzom, co 
światem i ludźmi handlują”;
„І дукачі, і таляри, І пута кутії пошли” – передано „Im ześlij o Panie brzęczące talary, 
Dukatów im użycz bez liku i miary, Do tego im dodaj kajdany też kute” (Szewczenko, 
1933, s. 6).

У польському перекладі досить докладно передано ідею й образи Шев-
ченка, однак зовсім іншими лексичними і синтаксичними засобами. оригінал 
втрачає свій лаконізм і сконденсованість думки – в польській інтерпретації 
вжито 13 дієслівних форм. в оригіналі їх лише чoтири. 

Крім цього, перекладач змінює строфічну форму поезії – замість триряд-
кової строфи вживає чотирирядкову (катрен). вірш польською стає більш 
розлогим і описовим у порівнянні з оригінальним текстом. Інтерпретатору 
вдалося зберегти ямбічний розмір твору, проте з більшою кількістю стоп, 
що спричинило й інший характер римування.

очевидно, перекладач у пошуках компенсаторних засобів змісту зму-
шений був відійти від формальних рис вірша Т. Шевченка «Молитва» на 
користь більш точної передачі його думки. 

Цікаве вирішення проблеми пошуку адекватних лексичних відповідників 
у польській мові пропонує Богдан Лепкий у перекладі вірша Т. Шевченка 
«N.N.». Текст розпочинається словами: 

Сонце заходить, гори чорніють, 
Пташечка тихне, поле німіє,
радіють люде, що одпочинуть,
а я дивлюся… (Шевченко, 2008, с. 174). 

Поет кількома влучними штрихами начеркує вечірній пейзаж, в яко-
му головне кольористичне навантаження виконує дієслово «чорніють», 
як і в цілому стан природи передається насамперед за допомогою дієслів. 



160 КравченКо СвІТЛана

У другій частині вірша автор знову повторює дієслово «чорніє поле», яким 
підкреслює момент настання ночі. 

У польській інтерпретації Богдан Лепкий доволі точно передає думку 
оригіналу, зберігаючи і його граматичну структуру. однак семантично 
важливе в оригіналі дієслово «чорніють» перекладач передає у першому 
випадку дієсловом «czerwienieją», а в другому «ciemnieją»:

Słońce zachodzi, czerwienieją góry,
Milkną na polu ptaszęce chóry;
Cieszą się ludzie, ze spocząć mogą… (Szewczenko, 1935, c. 526).

Лексема «czerwienieją» порушує кольористику оригінального тексту, оскіль-
ки в пейзажі Шевченка червоний колір відсутній. водночас перекладач 
зовсім не використовує існуюче у польській мові дієслово «czernieć», що 
є семантичним відповідником українського «чорніти». Можливо через на-
явність у польської лексеми «czernieć» негативних семантичних відтінків 
Б. Лепкий не вживає її у перекладі шевченкового вірша. в цілому ж дієслова 
«чорніти», «червоніти», «темніти» цілком можуть виступати контекстуаль-
ними синонімами, відображаючи вечірню пору. червоніти можуть оточуючі 
предмети від проміння сонця, яке вже заходить. чорніти, темніти так само 
може все навколо від того, що сонце заходить за обрій. 

Подібний приклад не завжди виправданої відмови від можливості вико-
ристання дослівного перекладу спостерігаємо у перекладі вірша Т.Шевченка 
«І день іде…». 
Короткий чотиривірш оригіналу звучить так:

І день іде, і ніч іде.
І голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде 
Апостол правди і науки? (Шевченко, 2008, с. 271). 

Тадеуш Бохенський зінтерпретував польською мовою чотиривірш 
Шевченка, дещо порушивши змістову адекватність, задля збереження рит-
момелодики оригіналу:

I dzień idzie i noc idzie
i ująwszy skroń, co pęka,
dziwujem się, że nie idzie
zwiastun prawdy, dobra, piękna (Szewczenko, 1935–1936, s. 133).

останній рядок чотиривірша Шевченка містить лексеми, які мають 
аналогічні відповідники у польській мові. Це „апостол”, „правда” і „наукa” 
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(„apostoł”, „prawda” i „nauka”). однак перекладач замість лексеми „апостол” 
вживає „zwiastun” („провісник”), а замість „правди і науки” збільшує ряд 
однорідних членів до трьох („prawdy, dobra, piękna”). Завдяки цьому, йому 
вдається зберегти милозвучність чоловічої перехресної рими оригіналу за 
рахунок заміни точних лексичних відповідників на більш семантично від-
далені від оригіналу. 

Кожен поетичний переклад є в першу чергу і лише інтерпретацією 
оригіналу, «засвідченою в матеріалі іншої мови», – зазначала польська 
дослідниця а. Корнєєнко [Korniejenko, 1993, s. 561]. Кожен мовний вибір 
перекладача є виразом пройденого ним шляху інтерпретації – «я-текст-я». 
Коли один і той же текст перекладає кілька різних інтерпретаторів, тоді 
вони демонструють різні ступені і аспекти розуміння оригіналу. Тут можна 
говорити як про формальну еквівалентність перекладного тексту, так і про 
його позатекстові сфери (контекст), які у найкращому випадку (досконалий 
(«ідеальний») переклад) не вступають у конфронтацію з оригіналом. 

вочевидь, якість перекладеного тексту визначається не тільки адекват-
ністю і правдивістю відтвореної думки, але й здатністю зберегти в ньому 
чи передати за допомогою засобів іншої мови культурні відмінності, за-
кодовані в оригіналі.

Порівняльний аналіз оригінальних та перекладних текстів також дає 
можливість виявити певні спільні риси та відмінності лексичного складу 
споріднених мов, показати, як у мовних засобах закладені специфічні влас-
тивості кожної культури та психологія нації. 

Художній переклад – це завжди діалог, автора і перекладача, однієї на-
ціональної літератури з іншою, культури одного народу з культурою іншого 
народу. Завжди існує шанс розпочати і продовжити у перекладі не вислов-
лений ще до того діалог.
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O WYBORZE EKWIWALENTÓW LEKSYKALNYCH  
W POLSKICH TŁUMACZENIACH UKRAIŃSKIEJ POEZJI

Streszczenie

Artykuł ukazuje specyfikę twórczości tłumacza poezji w doborze adekwatnych leksykalnych 
odpowiedników dla dokładnego przekazania treści oryginału. Urzeczywistniono porównawczą 
analizę niektórych poezji Tarasa Szewczenki i Iwana Franki i ich polskich interpretacji. Pokazana 
została obecność podobnych leksykalnych elementów w spokrewnionych słowiańskich językach, 
które dają możliwość, w niektórych wypadkach, urzeczywistnienia dosłownych tłumaczeń. 
Wyartykułowane zostały trudności w odtworzeniu historycznego kontekstu i indywidualistycznych 
właściwości oryginalnego tekstu.

TO THE QUESTION ABOUT THE SELECTION OF LEXICAL EQUIVALENTS 
IN POLISH TRANSLATIONS OF THE UKRAINIAN POETRY

Summary

In the article author describes the specific character of poetry translator work in selection of adequate 
lexical equivalents for the exact transmission of the original content. The article contains comparative 
analysis of some poetries by Taras Shevchenko and Ivan Franka and their Polish interpretations. 
It also shows the presence of similar lexical elements in the family of slavonic languages which 
enables to carry out a word-for-word translation in some cases. The author examines difficulties 
in recreation of historical context and individual properties of original text.


