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РРИИТТММООТТООННААЛЛЬЬННАА  ААДДЕЕККВВААТТННІІССТТЬЬ    
ППЕЕРРЕЕККЛЛААДДУУ  ЙЙООННИИ  ГГРРУУББЕЕРРАА  ВВІІРРШШАА  ВВ  ППРРООЗЗІІ  ЛЛЕЕССІІ  УУККРРААЇЇННККИИ    

““ТТВВООЇЇ  ЛЛИИССТТИИ  ЗЗААВВЖЖДДИИ  ППААХХННУУТТЬЬ  ЗЗООВВ’’ЯЯЛЛИИММИИ  ТТРРООЯЯННДДААММИИ……””  

У дискусії про адекватність перекладу, що точиться в останні роки на шпальтах 
наукових часописів і монографічних видань, можна зустріти різні думки стосовно 
сутності цієї проблеми. Так, М. П. Брандес [2, 29] уважає, що “адекватність перекладу 
здійснюється за правилами, зведеними до комунікату твору”. При цьому під 
комунікатом вона розуміє макет твору, який необхідно “здійснити в мовній матерії”  
[2, 28]. Важливими чинниками виступають при цьому особистості комунікантів, 
рівень їх мовленнєвого досвіду, зміст. М. П. Брандес наголошує на тому, що рамкові 
норми вимагають типової синтаксичної організації тексту, а комунікативні норми або 
правила – певної внутрішньої структури типового синтаксичного малюнку тексту, а 
також семантику і прагматику синтаксису тексту. Вони й закладають фундамент 
адекватності перекладу. Текстова адекватність співвідноситься з мовною адекватністю 
з урахуванням особистості автора [2, 29]. З цього випливає, що текстова структура в 
мовленнєвому відбитку представлена композиційно-мовленнєвими, архітектоніко-
мовленнєвими формами та тональностями. 

Синтаксична організація тексту втілюється в КМФ, експресивним виявом яких, 
за М. П. Брандес, є ритм. Тональності уособлюють ставлення автора до зображуваного 
відповідно до якостей предмета/об’єкта зображення та авторської інтенції, тобто 
тональності знаходять вияв у засобах експресії, які на елементарному рівні як 
кінцевому рівні тексту створюють його поліфонію. Недарма в теорії перекладу 
художнього твору підкреслюється, що до перекладу твору необхідно визначити 
індивідуальний стиль автора й зробити його своїм, якщо цього не відбувається, 
перекладач репродукує свій стиль, і тоді ми говоримо не про переклад, а швидше про 
переспів твору. 

Неабиякого значення набуває збереження ритмотональної будови оригіналу 
поетичного твору в його перекладі. “Зрозуміти поезію іншого народу – означає 
зрозуміти інший національний характер, емоційний світ іншої культури” [5, 3]. При 
цьому необхідно зауважити, що визначення поетичного на сьогодні набуває дещо 
іншого змісту, порівняно з поетикою початку й середини ХІХ століття. Якщо до кінця 
ХІХ-поч. ХХ ст. уважалось, що поетика неодмінно пов’язана з віршуванням, ритмом й 
римами, то пізніше рими вже не були обов’язковими атрибутами поетичного твору, 
закони віршування почали відходити на задній план. Межі жанрової специфіки поезій 
та віршів у прозі почали розмиватись, і на сьогодні досить нелегко визначити 
домінантність ознак жанрової своєрідності кожного із жанрів. 

Цвєтан Тодоров дискутує з цього приводу із Сюзанною Бернар, яка намагається 
дати визначення поезії без віршів, характерної для творчості насамперед Бодлера й 
Рембо. Він наводить дефініцію С. Бернар, у якій зазначається, що абсолютно точно 
сутність жанру “вірш у прозі” відбивається у його назві-оксюмороні: “Увесь складний 
комплекс законів, які керують організацією цього оригінального жанру, міститься вже 
в зародку, в силі, в самій його назві: вірш у прозі […]. І справді, вірш у прозі не лише 
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за своєю формою, а й за своєю суттю ґрунтується на поєднанні протилежностей: прози 
й поезії, свободи й регламентації, руйнівної анархії й організуючого мистецтва”. 
Автор вірша у прозі “прагне статичної досконалості, стану порядку й рівноваги – або 
анархічної дезорганізації всесвіту, з лона якого він може породити інший всесвіт, 
заново створити світ” [1, 57]. Ця дуальність має, за Ц. Тодоровим, три “фігури”, які є 
швидше ознаками: неправдоподібність, амбівалентність та антитеза, хоча остання 
належить таки до фігур. При цьому не заперечуються такі ознаки вірша у прозі, як 
стислість (тексти мають бути короткими) та легкість, а ритм заперечується, очевидно 
з-за того, що за точку відліку береться ритм як складова віршування, а не ритм як 
ознака руху матерії, притаманна всьому в нашому всесвіті. 

Якщо фокусувати увагу на присутності стоп певного розміру в тексті, то, 
можливо, важко буде знайти відповідні форми, але таке бачення ритму заводить 
дослідження вірша у прозі в глухий кут. Якщо ж виходити з постулату, що ритмові 
підвладне все, то закономірності виявляються в дещо інших параметрах і доводять 
особливу ритмічність такого вірша. В.І. Кузьменко, як і більшість вітчизняних 
літературознавців, наголошує на певному ритмові фрази віршів у прозі [3, 24], 
підкреслюється також емоційність цієї ліричної форми, яка має передавати сутність 
життя через переживання ліричного ’я”. 

Метою статті є дослідження ритмотональної адекватності перекладу жанрової 
форми “вірш у прозі” на матеріалі твору Лесі Українки “Твої листи завжди пахнуть 
зов’ялими трояндами…”, уперше опублікованого вже після смерті поетеси в рубриці 
“Вірші”.  

Таке жанрове визначення підтримав й Арсен Іщук, коли готувалась збірка 
вибраних поезій для німецькомовного читача до 100-річчя з дня народження великої 
письменниці, перекладених Йоною Грубером. Цей вірш у прозі було включено до 
зазначеної збірки. Характеризуючи поезії Лесі Українки, професор Іщук наголошує в 
передмові на красі найінтимнішої, найніжнішої тональності й хвилеподібному 
ритмові, який звучить у поетичних рядках оригіналу, й висловлює пересторогу 
стосовно перекладу, тому що, як зазначали великі майстри цього фаху, навіть 
найкращий переклад – це тільки спід персидського килима [5, 11]. Однак на противагу 
цьому розхожому вислову маємо бути об’єктивними й показати, наскільки адекватний 
переклад й наскільки вдалося перекладачеві передати емоції авторки, закладені у 
творі, характерному для пізньоромантичної доби в мистецтві. 

Твір присвячено темі любові, любові зрілої жінки до чоловіка старшого віку. До 
почуття піднесеного примішується страждання, страждання минулого досвіду, 
страждання від обставин життя, яке й відбито в лірико-драматичній тональності твору. 
Хоча структурно текстова тканина дещо видозмінена – 29 речень оригіналу мають 
відповідник у 31 реченні перекладу, види речень перекладу, представлені в 
квантитативному плані, відповідають оригіналу. Так, і в оригіналі, і в перекладі вжито 
по сім окличних речень, по п’ять риторичних питань і по три апосіопези, які 
сигналізують лірико-драматичний потенціал твору засобами синтаксису. Однак 
розподіл окличних речень у тексті асиметричний, у перекладі їх більше до кінця 
тексту. Це говорить про те, що перекладач відчув лірико-драматичний потенціал твору 
й передав його в перекладі, але дещо змістив акценти. 

Монолог героїні твору, звернений до милого друга, оформлений на 
синтаксичному рівні тексту як міркування. Міркуванню притаманний ритм, утворений 
дещо довшими тактами, порівняно з ритмом розповіді або опису. Однак, це твір з 
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лірико-драматичною тональністю, а для драматичної тональності характерні такти й 
синтагми, набагато коротші, порівняно з нейтральною епічною тональністю прозового 
твору. Контамінація цих двох факторів дає середню довжину такту в оригіналі 
2,9 складу, а в перекладі 2,87, тобто майже однакову середню довжину такту, при 
цьому середня довжина синтагм як в оригіналі, так і в перекладі сигналізує більшою 
мірою драматизм, тому що вона становить в оригіналі 6,33 складу, в перекладі – 
6,29 складу. Перекладач Йона Грубер настільки відчув цю повторюваність сумірних 
одиниць тексту, що зміг майже з абсолютною точністю передати в тексті перекладу 
ритм тексту оригіналу (вірш Лесі Українки складається з 779 складів, а переклад – з 
781 складу). Натомість є деякі відмінності в якісному розподілі тактів у тексті за 
квантитативним параметром. Якщо для більшості європейських мов, у всякому разі 
для слов’янських і германських, характерне превалююче вживання дво- і 
трискладових тактів, то розподіл цих тактів відповідно до певних КМФ може 
варіюватись залежно від, того наскільки цей текст ліричний, епічний або драматичний, 
чи наскільки домінантний той чи інший вид тональності у змішаній формі твору. Для 
прозового тексту-міркування з епічною тональністю характерна переважність 
трискладових тактів над двоскладовими. Але вірш у прозі Лесі Українки уособлює 
лірико-драматичну тональність, тому перевага незначна – усього три випадки, а в 
перекладі переважають таки двоскладники – їх 101, а трискладників 75. Тактова 
однорідність вірша становить 96,7%, а перекладу 96%. Це великий відсоток, хоча й на 
29/31 речення. Він свідчить про довершеність ритмічної будови тексту, його 
ритмотональну цілісність. 

Ритм твору й фрази має для перекладача неабияке значення. Так, в останніх 
рядках твору перекладач підпорядковує вимогам ритму (й навіть рими) колоративну 
семантику слів, хоча при цьому виникає анафоричний повтор (тавтологія): 

 
І нехай в’януть білі й рожеві, червоні й блакитні 
троянди. 

Und die weißen und roten und die blauen und rosa 
Rosen mögen verblühen. 

 
Блакитні троянди стоять у переліку Лесі Українки на останньому місці речення 

й усього твору. Цим підкреслено символічність цієї квітки як символу романтиків 
blaue Blume. Таким чином, заради ритмічної гомогенності й досконалості втрачається 
асоціативний ореол романтизму, характерного для творчості поетеси. 

Зіставлення оригіналу з перекладом показало, що перекладач у процесі своєї 
праці виходив із загального сприйняття експресивності твору. Цим, очевидно, можна 
пояснити повну загальнотекстову відповідність у плані експресії і невідповідність в 
окремих випадках на рівні виду речення, коли з окличного речення оригіналу робиться 
розповідне, хоча й підсилене вигуком. Наступне речення демонструє компенсаторний 
принцип перекладу експресивних висловлювань [4, 104–105]: 

 

О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, 
пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене, 
і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, 
битись об землю в дикому бажанні згинути, 
зникнути з сього світу, де щастя і горе так 
божевільно сплелись… 

 

Ach, ein anderes Leben kannte ich, ein von Kummer, 
Schmerz und gramvollem Glück durchtränktes Leben, 
das laut in meinem Herzen pochte und bis aufs Blut mich 
quälte, so dass ich mich händeringend zu Boden warf 
und um den Tod flehte, darum, nicht mehr auf dieser 
Welt leben zu müssen, wo Glück und Unglück so heillos 
durcheinander geworfen sind… 
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Жирним шрифтом виділено слова й вирази, які за своїм семантичним значенням 
не є відповідниками, однак сумарно в перекладі відбито драматизм змісту твору. 
Переклад свідчить також про залюбленість перекладача в магію слова. Розуміючи, що 
повтор дієслова битись, битись у звороті битись об землю не перекласти дослівно, він 
додає вираз in meinem Herzen pochte, щоб хоч якимось чином включити в тканину 
тексту семантему битись. Перекладач міняє місцями щастя й життя: щастя палило 
мене і мучило – Leben […] bis aufs Blut mich quälte, тому що У Лесі Українки ці поняття 
нерозривно пов’язані. Перекладач вибирає вираз bis aufs Blut mich quälte замість 
палило, мучило, створюючи інший візуальний образ, хоча концепт “мука” передано 
адекватно. Вираз божевільно сплелись передано прислівником heillos у поєднанні з 
дієсловом durcheinander werfen, обидва значення якого актуалізовані в цьому 
контексті, тобто розкидати щось, що потім створює розгардіяш (побутове) й 
сплутувати (переносне значення). Експресивність виразу дике бажання згинути 
знаходить відбиток у вислові um den Tod flehen, яке за ступенем експресії слабше, тому 
що це вже стерта метафора, однак попередні й наступний вираз компенсують цей брак 
експресії, тому що модальне дієслово müssen, актуалізує значення примус до життя. 
Наведені приклади демонструють принцип компенсаторності у перекладі, завдяки 
якому вдається зберегти квантум експресії, закладений у творі. 

Однак необхідно зауважити, що на початку цього вірша у прозі, коли авторка 
через фіктивний діалог ліричного “я” звертається до друга, людини в літах, то через 
звертання мій бідний, зів’ялий квіте висловлено сум і передано розпачливий тон, 
інтенсифікований в кінці вірша, але вже на основі іншого почуття. Вікова відстань між 
ним і нею, зазначена в першому ж реченні, долається до кінця твору за допомогою 
аргументів героїні і вже не становить відстань. Можливо перекладач уважав навіть 
дещо образливим таке звертання до чоловіка й, тому так делікатно вставив його 
посеред двох речень, об’єднавши перше й друге речення твору в одну структуру. Так у 
перекладі відбувається переключення сприймання від “нього” на “любу, минулу 
мрію”. Це переключення інтенсифіковано також на лексичному рівні, тому що 
перекладач знайшов для цих слів дещо інший відповідник: ein längst verlorener, teurer 
Traum – давно втрачена дорогоцінна мрія. Причини такого вибору перекладача 
необхідно віднести до причин культурологічного характеру. Звертання mein armer 
Freund (мій бідний друже) не таке експресивне, як в оригіналі, але більш звичне для 
сприйняття німецькомовного читача. До того ж в оригіналі перше речення – окличне, а 
в перекладі – розповідне. Інтенсивний вияв емоцій на самому початку твору видався 
перекладачеві дещо недоречним, імпульсивним, таким, що міг би, можливо відвернути 
читача, особливо чоловіків, від прочитання твору. Перекладач обрав емоційно дещо 
стриманіший початок, однак інтенсифікував вияв емоцій і почуттів на кінець твору. 

 

Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами, 
ти, мій бідний, зів’ялий квіте! Легкі тонкі пахощі, 
мов спогад про якусь любу, минулу мрію.  

Ein Duft von welken Rosen entströmt, mein armer 
Freund, Deinen Briefen, ein zarter, feiner Duft gleich 
den Erinnerungen an einen längst verlorenen, teueren 
Traum.  

 
На кінець твору, в якому героїня звертається до близької коханої людини, вік не 

має вже будь-якого значення. Це підтверджує також останнє речення. Перекладач 
підсилює вияв почуттів синонімічними повторами: Du, meine Rettung, erlöse mich! та 
verblühen, verwelken. 
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Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе: 
візьми, візьми мене з собою, се буде мій рятунок. О, 
рятуй мене, любий! 

І нехай в’януть білі й рожеві, червоні й блакитні 
троянди. 

  

Aus der Finsternis strecke ich meine Hände in die Ferne 
zu Dir: nimm, oh, nimm mich mit Dir! Du meine 
Rettung, erlöse mich! 

Und die weißen und die roten und die blauen und rosa 
Rosen mögen verblühen, verwelken. 

Висновки. Аналіз текстів оригіналу й перекладу за параметрами ритму й мовної 
експресії засвідчив ритмотональну адекватність перекладу Йони Грубера вірша в прозі 
Лесі Українки в сукупності всіх мовних елементів, які становлять його цілісність. 
Перекладач ефективно використовує принцип компенсаторності засобів для відбиття 
лірико-драматичної тональності твору, при цьому, очевидно, з-за причин 
культурологічного плану інтенсифікує експресивність мовних засобів на кінець 
тексту, що відповідає сильній позиції останнього місця в німецькому реченні, 
перенесеній на текстовий рівень, хоча при цьому відбувається асиметричний розподіл 
експресивних мовних засобів, порівняно з оригіналом. Перспективним видається 
експериментальне дослідження твору Лесі Українки та його перекладу із залученням 
німецькомовних й україномовних інформантів для встановлення впливу ґендерної 
специфіки сприйняття читачами лірико-драматичної тональності тексту, 
інтенсифікованої на кінець вірша в прозі, а також метафорики можливих варіантів 
експресивного звертання “мій бідний, зів’ялий квіте”. 
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Значимі лексичні одиниці у будь-якій мові індоєвропейського простору, крім 
основного значення, зазвичай, містять додаткову інформацію, що потенційно 
закладена в самому слові. Крім конотаційного навантаження лексеми, данних щодо 
можливої сфери її вживання чи походження, можна виявити і додаткові семи 
лексичної одиниці, які не зазначені у лексикографічних джерелах. Подібна імпліцитна 
інформація у процесі міжмовного спілкування за участі посередника, яким виступає 


