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АНТОНІМІЯ В ПОЕЗІЇ ЯНКИ КУПАЛИ ТА ЇЇ
ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ярослав Чорненький

Зближення націй, контакти в сфері культури, мистецтва,
літератури є неможливі без дієвого посередника – перекладу,
який іде в одному руслі з оригінальною творчістю,
розвиваючи мову, розширюючи понятійне коло мовців. А
точність перекладача, його вміння безпомилково передати не
тільки основну думку, сюжет твору, але і стиль автора – ось
деякі з важливих проблем, які цікавлять теоретиків перекладу.

Переклад – мистецтво. Найважливіше місце в
перекладознавстві займає проблема точності перекладу.
Проте, одні вважають, що переклад повинен бути
повноцінним (Фёдоров 1983), другі – вірним (Рыльский 1958),
треті – реалістичним (Гагачелидзе 1972). Але більшість
перекладачів знаходять ідеал відповідності не в наданні
виключної переваги будь-якому з двох протилежних методів –
точності чи вільності, не в механічному їх змішуванні, а в
розумному, гармонійному поєднанні, що грунтується на
глибокому й об'єктивному науковому аналізі оригіналу. Адже
їкожній мові і кожній епосі – властиві свої засоби вираження,
відмінні від аналогічних засобів іншої мови і іншої епохи не
тільки зовнішнім виглядом – формою, але й смисловим
змістом та емоційним забарвленням. Кожна мова,
сприймаючи дійсність по-своєму, оформляє її відповідно до
своєї власної системи знаків. Тому кожна мова досить
оригінальна у відображенні дійсності й містить у собі чимало
особливостей, які не можна відтворити в якійсь іншій мові.
Внаслідок цього абсолютно точний переклад з однієї мови на
іншу по суті – неможливий” (Матезиус 1967: 445).

Історія українського та білоруського народів – це історія
народів одного слов'янського кореня. Твори Янки Купали
перекладено на десятки мов народів світу. Поезія А хто там
іде? – майже на сто мов.

Янка Купала був тісно зв'язаний з життям України. Він був
дійсним членом АН Української РСР, знав історію
українського народу, фольклор, літературу. Сам, як один із
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творців білоруської літературної мови, тонко відчував
українську, перекладав на білоруську твори Тараса Шевченка,
якого любив протягом усього свого життя, бо „паэзія вялікага
украінскага кобзаря Шаўчэнкі натхняла беларускага песняра
на самаадданная служэння працоўному народу” (Бровка 1971:
8).

Великий внесок у справу донесення до українського читача
поетичного слова Янки Купали зробив Павло Тичина. Його
майстерні переклади дуже точно передають зміст та ідеї
оригіналу і майже оптимально відтворюють стилістичні
властивості творів білоруського поета. Павло Тичина і Янка
Купала підтримували дружні зв'язки. „Ми з Янкою Купалою
не про все поговорить устигли при наших зустрічах, а мені
здається, що нам буквально все було відоме одне про одного, і
що всі питання життя перед нами пройшли уже при повному
обопільному обговоренні” (Купала 1953: 5).

Крім П. Тичини, твори Янки Купали перекладали М.
Рильський, А. Малишко, В. Сосюра, М. Бажан, М. Стельмах,
Д. Павличко, Р. Лубківський та інші.

Поезії білоруського пісняра написані простою і зрозумілою
мовою. Його вірші часто подібні на народні пісні, тому
швидко знаходили стежки до серця читачів. Необхідно
підмітити, що Янка Купала разом зі своїм побратимом по
перу, Якубом Коласом, були не лише основоположниками
нової білоруської літератури, а й основоположниками
білоруської літературної мови. Переклади їх творів на
українську мову здійснювалися в той час, коли українська
мова досягла високого рівня розвитку, розмаїття в усіх
стильових жанрах.

У мовознавстві визначено основні напрямки дослідження
лексичних систем слов'янських мов в порівняльному аспекті.
Це – метод загального використання інтернаціональних
лексем, народні елементи, їх структурні типи, основні
відповідності в передачі характеру „внутрішніх форм”
(Виноградов 1953: 3-13).

При дослідженні мови оригіналу і мови перекладу
близькоспоріднених слов'янських мов, таких, зокрема, як
українська і білоруська, виявлення характеру „внутрішніх
форм” має першочергове значення, бо саме „внутрішня
форма” служить основою конотативних сполучуваностей.
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У нашому дослідженні прагнемо, виявивши антонімічні
зв'язки у творах Янки Купали, зіставити їх з аналогічними
зв'язками в перекладах українською мовою творів
білоруського поета, і таким чином виявити, наскільки точно
передано в перекладах українською мовою точність
висловлювання, красу і багатство мови Янки Купали.

Матеріали дослідження: Янка Купала, Зібрання творів у
сьоми томах, Мінськ 1971; Янка Купала, Вибрані твори,
переклад з білоруської, ред. П. Тичина, К. 1953.

У поезіях Янки Купали антонімічних пар небагато, однак
вони відзначаються влучністю, і саме на них будується
купалівська антитеза. Їм притаманна велика художньо-
виражальна сила, бо на тлі контрастів поет „яскраво змальовує
картини життя, складні переплетення почуття і мислі”
(Вихованець 1990: 139).

Поезії білоруського пісняра наповнені антонімією різних
частин мови. Найбільш поширеними є антоніми-прикметники
та антоніми-іменники.

Розглянемо декілька антонімічних пар поезії Янки Купали
та відтворення їх українською мовою. В основному
роглядатимемо ті антонімічні пари, які знаходяться в одній
строфі.

Так, у вірші Я мужык – беларус зустрічаємо антоніми
„цёмен” – „белы”. Цю антонімічну пару автор використовує
для зображення важкого життя простого білоруського народу
в дореволюційний час. Дані лексеми мають у своїй семантиці
чітко виражене протиставлення. Янка Купала пише:

Я мужык – беларус,
Пан сахі і касы;
Цёмен сам, белы вус,
Пядзі дзве валасы.

За класифікацією В. Кодухова – це антоніми градуальної і
координованої протилежності. Проте дану антонімічну пару
можна розглядати і як контекстуальні антоніми, оскільки
словом „цёмен” автор відображає не лише колір обличчя
бідака-трудівника, а і його неграмотність. Це засвідчує одна із
строф вірша:
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Эй, каб цёмен не быў,
Чытаць кніжкі умеў,
Я б і долю здабыў…

У перекладі наведена антонімічна пара передана без змін.

Я мужик-білорус,
Пан коси і сохи;
Темний сам, білий вус…

а також:

Коли б темний не був,
Коли б книжку читав,
Я б і долю зробив…

У вірші Мужык наявна антонімія „малий” – „старий”. Ці
лексеми характеризують вік людини. У них чітко виражене
протиставлення. В оригіналі ці лексичні одиниці вплетені у
наступний контекст:

Ці я малы, ці я старык,
Працюю, як той вол рабочы,
Бо я мужык, дурны мужык.

Своєрідним у даній антонімічній парі є те, що в зв'язок тут
вступають іменник – „старык” і субстантивований
прикметник – „малы”. Перекладач у перекладі опускає дану
пару. Тут читаємо:

Залиті потом мої очі,
Світ радості для мене зник,
Як віл працюю дні і ночі,
Бо я мужик, дурний мужик.

Ця заміна зумовлена тим, що в український мові слово
„старик” не використовується, а вживається слово „старий”.
Вживання ж цього слова у вірші порушило б римування.
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У вірші Спросоння знаходимо кілька антонімічних пар.
Причому тут одна з лексем знаходиться в одній строфі, інша –
в наступній. Наприклад: „спёка” – „сцюжа”:

Няма патолі і ад неба:
То студзе, то спёкай пяче. (…)
Зімой ад сцюжы не атуле,
А ўлетку горача хадзіць.

У перекладі дану антонімічну пару не знаходимо. Їх
замінено іншими. Слово „спёка” перекладено як „вогонь”, а
„сцюжа” – „холод”.

Нема полегшання й від неба:
То студить, то вогнем пече. (…)
Узимку холод пропускає,
А влітку гаряче ходить.

На нашу думку, така заміна викликана не лише
римуванням, але також і тим, що для української мови більш
властивим є вживання таких словосполучень, як „вогнем
пече”, а не „спекою пече”; „холод пропускає”, а не „студінь
пропускає”. В перекладі цієї строфи є ще одна заміна. Янка
Купала пише: „ад сцюжы не атуле”, що дослівно
перекладається „від студені не затулить”. Використання
такого дослівного перекладу було б недоречним, тому що
порушило б ритмомелодику вірша, і не точним.

В останній строфі цього ж вірша є прислівникова пара. Це
слова: „днём” – „ночай”.

Чакаў і днём, чакаў і ночай,
І ўжо абрыдала чакаць (…)

Перекладач цю антонімічну пару передає як іменникову:
„дні” – „ночі”.

Чекав і дні, чекав і ночі,
І острогидло вже чекать.
Встаю. Іду у світ за очі,
За кривди плату відшукать.
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Така заміна викликана римуванням „ночі” – „очі”.
Багатим на антонімічні пари є вірш Родныя песні. Вже

назва поезії містить одне із слів антонімічної пари „родныя” –
„чужыя”. Янка Купала пише:

На рукі людскія наложыць аковы,
Край стопчуць, заграбяць чужыя народы,
У песнях народны край, родныя словы
Жылі, і жывуць, і жыць будуць заўседы.

У перекладі немає жодного слова цієї антонімічної пари.
Словосполучення „чужыя народы” перекладач не
використовує зовсім. Строфа набуває наступного звучання:

На руки невтомні наложать окови,
Загарбають край, його доли і ріки
У пісні народній наш край, наше слово
Жили і живуть і не згинуть повіки.

На нашу думку, в оригіналі думка більш чітка. Можна
стверджувати, що в даному випадку маємо справу з вільним
перекладом.

У цьому вірші зустрічаємося з двома однокореневими
антонімічними парами. Обидві вони знаходяться в одній
строфі. Це – „нядоля” – „доля” та „няволя” – „воля”.

У вас адаб'єцца нядоля і доля,
Уздыханні, што ходзять з сахою, з сякерай,
І холад, і голад, няволя і воля,
І у будучнасць ясну надзея і вера.

Ці антонімічні пари без змін подані у перекладі:

У вас одіб'ється недоля і доля,
Зітхання, що ходять, де плуг і сокира,
І холод, і голод, неволя і воля,
І в світле майбутнє надія і віра.

Наведений више приклад переконливо свідчить про те, що
слова з префіксом не- слід вважати антонімами, оскільки в
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них чітко виражене не заперечення, а протиставлення, що є
основною ознакою антонімів.

У вірші Я не для вас… знаходимо одну антонімічну пару.
Своєрідним для неї є те, що в антонімічні відношення
вступають іменник „паны” і субстантивований прикметник
„бедны”.

Я не для вас, паны, о не,
А для бедных і загнаных,
Я з імі мучуся ўраўне,
Б адных закут з імі кайданах (…)

Переклад без змін подає антонімічну пару:

Я не для вас, пани, е ні,
А я для бідних і для гнаних,
Ділю страждання їх страшні,
Я з ними разом у кайданах (…)

У вірші Перед бурай знаходимо контекстуальні антоніми
„замрэ” у значенні „затихне” і „заграхоча”.

Так толькі бывае прад летняю бурай
І птушка замрэ, й пагляд сонца нясмелы,
На небе ж збіраюцца хмура за хмурай,
І гром заграхоча, і дрогне свет цалы.

Перекладач і в даному випадку подає строфу без змін.

Буває так тільки під бурю улітку
Пташки завмирають, і сонце несміле,
І хмари вкривають небесну намітку,
Та грім загуркоче й здригнеться світ цілий!

У переклад цієї строфи перекладач вносить образний
вислів „небесна намітка”, що збагачує мову перекладу, а
також служить римуванню „улшїтку” – „намшїтку”. Читаючи
цей вірш, неможливо не відмітити близькість поезії Янки
Купали і творчості Максима Горького. В обох митців
революція зображена в образі бурі.
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У вірші Я не паэта є іменникова антонімічна пара:
„ўпадок” – „хвала”.

Кожны край мае тых, што апяваюць,
Чым ёсць для народа ўпадок і хвала,
А беларусы нікога же не маюць,
Няхай жа хоць будзе Янка Купала.

Перекладач не вводить слів „упадак і хвала” у строфу, а
описово подає те, що хотів сказати Янка Купала даною
контекстуально-антонімічною парою.

Край кожен тих має, що в пісні співають,
В чім сила народу, чому занепала,
А білоруси нікого ж не мають,
Нехай же їм буде хоч Янка Купала.

На нашу думку, така заміна зв'язана з римуванням.
Цікавим у поезії Песняру-беларусу є те, що тут знаходимо

антонімічні відношення не тільки між словами, але й між
словом і фраземою.

Отже, виділяємо антонімічні пари: „жыць” – „памерць”,
„жыць” – „на той свет сойці”. Крім того, слово „памерць” і
фразема „на той свет сойці” вступають між собою в
синонімічні зв'язки.

І важна слаўлен песнярыста,
На той свет сойдзеш, як лісток
Памёр песняр. – Над белым крыжам
За годам год перабяжыць;
Напамяць імя пяўца зліжа,
А песня будзе жыць і жыць!

Перекладач строфу передає без змін, лише у
фразеологічному звороті замінено слово „сойдзеш” словом
„злетиш”, що передає зміст більш високим стилем.

І вічно-славний, в сяйві новім
Злетиш на той світ, як листок
Умер пісняр. – Над прахом хиже
Свавілля зим перебіжить;
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Ім'я співця непам'ять злиже,
А пісня буде жить і жить!

Антонімічні зв'язки в поезіях Янки Купали виразно
проявляються і в синонімічних рядах. Антонімія
породжується тут через зв'язок особистого ставлення автора
до того, що він говорить.

Зокрема в синонімічному ряді гаварыць, сказаць,
гутарыць, гамоніць, шэптаць, бубніць, прагудзець, падняць
скібінец слова, який ми зустрічаємо у поезії Янки Купали,
відчутно виражені попарні антонімічні зв'язки. Ми зробимо
спробу вичленувати з даного синонімічного ряду антонімічні
пари та на прикладах вживання цих лексем у контексті
постараємося довести можливість антонімічних зв'язків.

Стиржневим словом даного синонімічного ряду є слово
„гаварыць”. Янка Купала використовує його в реченні: „Цяпер
і вы загаварылі”.

Слово „гаварыць” є нейтральним щодо емоційно-
експрессивного забарвлення. У перекладі: „Тепер і ви
загомоніли”.

Слово „загамоніли” надає реченню вже певного емоційного
звучання. Проте воно близьке до нейтрального – заговорили.

Слово „шэптаць” – означає „говорити дуже тихо”.
„Прагудзець” – навпаки, – „сказати щось дуже голосно”. Це
показує і контекст.

А вецер ім бязбожныя напевы
То ціха шэпча, то гудзіць, як звір.

Отже, слова „шэптаць” – „гудзець” разом з тим, що вони
належать да одного синонімічного ряду із стержневим словом
„гаварыць”, вступають між собою і в антонімічні зв'язки.

Цікавим є також і те, що на прикладі одного із слів даного
синонімічного ряду ми спостерігаємо явище енантіо-семії. Це
слово „гамоніць”. В одних випадках це слово означає тихе
говоріння, як це видно на прикладі поезії Янки Купали:

Звод нейкі гамоніць, шапоча:
– Калодаю, дружа, ты будзь!
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В інших випадках, навпаки, слово „гомоніти” означає
„говорити досить голосно”:

Тепер і ви загомоніли,
І вже хвала взамін хули.

Іменниковий синонімічний ряд дарога, шлях, гасцінец,
перавоз, сцяжына також має між своїми членами антонімічні
відношення. Найбільш чітко це проявляється між лексемами
„шлях” і „сцяжына”. Оскільки слово „шлях” ознячає широку,
довгу дорогу, а слово „сцяжына” – вузеньку доріжку,
протоптану людьми переважно в полі або в лісі. Янка Купала
вплітає ці лексичні одиниці в наступний контекст:

Гулам звона скажу, цябе шлях пакажу (…)
Сцяжыны замкнуты туды, дзе ясны быт
Душы не кідае ў бадыле.

У поезіях Янки Купали антонімічні пари несуть у собі
великий смисловий емоційний заряд, який майже повністю
знаходить своє віддзеркалення в перекладах українською
мовою.

З розглянутих нами антонімічних пар – десять перекладено
адекватно, три антонімічні пари перекладач подає описово,
одну пару антонімів замінює іншою.

На основі дослідження можна сказати, що у перекладах
українською мовою Янки Купали дуже точно за допомогою
синонімічних засобів, антонімічних протиставлень і
фразеологізмів передається ідейно-поетичний задум творця.
Прагнучи якнайтонше і якнайточніше передати зміст, і в той
же час зберегти стилістичну специфіку, колорит
висловлювання, перекладач проводить відбір лексичних і
граматичних засобів української мови для перекладу творів
білоруського поета. Переклади не збіднюють поезію Янки
Купали саме тому, що перекладач навіть при заміні слів, що є
необхідним для збереження ритмомелодики, зберігає ідейний
зміст та задум оригіналу.
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РЕЗЮМЕ

Доклад Антонимия в поэзии Янки Купалы и её воспроизведение в
украинском языке отображает особенности перевода
антонимических пар в стихах беларусского поэта на украинский
язык.
Произведения Янки Купалы не перенасыщены антонимами. Автор
удачно использует их для изображения контрастов.
Антонимические пары поэзий беларусского песняра несут в себе
большой эмоциональный заряд, который почти полностью находит
своё отображение в украинских переводах. Наиболее
употребляемыми в стихотворениях поэта антонимы-
существительные и антонимы-прилагательные.
Среди проанализированных нами антонимических пар – десять
переведено аналогично оригиналу, три – переводчик подаёт
посредством описательных конструкций, одну пару антонимов
автор перевода заменяет совершенно другой, что касается её
принадлежности к части речи.
Переводы на украинский язык стихотворений Янки Купалы не
оскудевают даже при замене одних лексических единиц другими,
что иногда необходимо для сбережения мелодики произведения.
Потому, что переводчик сберегает идейный смысл и замысел
оригинала.


