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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Дисертацію присвячено особистості і творчому методу перекладача 
Святослава Караванського, перекладацьку діяльність якого наразі висвітлено 
надто фрагментарно, лише мемуарними, белетристичними або довідковими 
згадками [Біляєв 2003; Голуб 2013; Качуровський 2008; Коломієць 2004; 
Масенко 2004; Прокопів 1974; Радчук 2012; Чорновіл 1967; Шатилов 2007].  

Актуальність дослідження зумовлено необхідністю комплексного 
вивчення перекладацької спадщини С. Караванського як виразника духу 
своєї доби, самобутності та нескореності свого народу і свого творчого 
покликання, втіленого в українському слові силою таланту і переконання. 
Оскільки перекладацька діяльність С. Караванського представляє традицію і, 
по суті, є мостом з минулого у сучасність, актуальність дослідження 
зумовлено необхідністю встановити і систематизувати питомі зв’язки між 
різними поколіннями майстрів перекладного слова і в такий спосіб органічно 
вписати творчість С. Караванського до літопису визвольних змагань в 
Україні протягом ХІХ–ХХ сторіч. Дисертація продовжує естафету студій, 
найкращі з яких вже пояснили світу секрети майстерності таких геніїв 
перекладу, як М. Лукаш і Г. Кочур, а з тим і багатьох інших визначних 
талантів, у тому числі й знаних класиків українського письменства, які у 
більшості своїй були перекладачами. Провідні школи українського 
перекладознавства, зокрема, київська, львівська та харківська, за останні 
роки збагатилися науковими розвідками Р. Зорівчак, Л. Коломієць, 
В. Савчин, Г. Косів, О. Мазур, Т. Шмігера, О. Ребрія, О. Тетеріної, О. Радчук, 
І. Одрехівської, О. Літвіняк та ін. У цьому контексті неможливо оминути як 
предмет для розгляду яскраву і непересічну постать С. Караванського, який 
за право вільно говорити солов’їною-калиновою мовою заплатив 31 роком 
поневірянь по сталінських таборах суворого режиму. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, темами, планами. 
Роботу виконано в рамках теми наукових досліджень факультету іноземної 
філології Запорізького національного університету «Лінгвальні, 
соціолінгвальні та перекладознавчі параметри розвитку словникового складу 
сучасної англійської мови» (код держреєстрації 0109U001485), затвердженої 
Міністерством освіти і науки України. Уточнену редакцію теми дисертації 
затверджено на засіданні Вченої ради Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 20 жовтня 2020 року). 

Мета роботи полягає в осмисленні багатства творчої діяльності 
С. Караванського як унікального феномену в історії українського художнього 
перекладу, а також у виявленні особливостей творчого перекладацького 
методу С. Караванського. 

Для осягнення цієї мети нами поставлено низку завдань: 
– з’ясувати поняття «творчий метод перекладача» та визначити його місце в 
системі перекладознавчих категорій; 
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– встановити характер зв’язку між творчим перекладацьким методом 
С. Караванського й методами перекладачів – представників провідних шкіл 
українського художнього перекладу; 
– висвітлити особливості творчого методу перекладача С. Караванського; 
– розглянути перекладацьку творчість С. Караванського як дискурсивну 
практику; 
– окреслити контексти формування творчого методу перекладача 
С. Караванського;  
– визначити особливості діалогічності перекладацького методу 
С. Караванського; 
– висвітлити етапи становлення перекладацького методу С. Караванського в 
контексті колоніальної доби 20–80 років ХХ ст. в Україні; 
– оцінити крізь призму постколоніальної теорії та систематизувати внесок 
С. Караванського до українського художнього перекладу. 

Об’єктом дослідження є творчий метод перекладача С. Караванського 
як складний синергійний феномен, в якому власні уподобання митця 
зумовлено культурно-ідеологічним контекстом колоніальної доби. 

Предметом дослідження є мовні, культурно-історичні та 
комунікативні особливості творчого методу С. Караванського. 

Матеріалом дослідження є переклади С. Караванського, його 
оригінальна поезія і проза, публіцистика, мовознавчі праці, лексикографічні 
доробки.  

З огляду на плідність поліаспектного, стереоскопічного прочитання 
текстів С. Караванського, теоретико-методологічну базу дослідження 
склали перекладознавчі, літературознавчі, мовознавчі та філософські праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема дослідження національно-
культурного контексту сучасної С. Караванському історичної доби 
(Р. Зорівчак, Л. Коломієць, В. Савчин, Т. Шмігер), постколоніальна теорія 
перекладу (Е. Саїд, Г. Бгабга, М. Лановик, М. Іваницька), дослідження з 
історії художнього перекладу в Україні (Г. Кочур, В. Коптілов, І. Корунець, 
Л. Черноватий, В. Радчук, М. Стріха), методика вивчення особистості і 
творчого методу перекладача (М. Зеров, Г. Кочур, М. Москаленко, 
Р. Зорівчак, О. Чередниченко, В. Радчук, Л. Коломієць, О. Мазур, О. Радчук), 
студії індивідуального стилю автора і перекладача (М. Новикова, 
Л. Коломієць), концепція творчості в перекладі (О. Ребрій), дослідження з 
дискурсології (В. Бурбело, В. Ущина, І. Шевченко, П. Серіо), 
інтертекстуальності (О. Дзера, Т. Шмігер) та синергетики перекладу 
(М. Дорофеєва), концепція діалогічності (М. Бахтін, Ю. Крістева, М. Бубер). 
Застосовано і метод інтерв’ю та метод перекладацького експерименту.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 
що в ньому вперше в історії українського художнього перекладу здійснено 
комплексне дослідження творчого методу перекладача С. Караванського з 
урахуванням його новаторства і традиційності в їхній складній сув’язі; 
визначено сутність процесу націєтворення в текстуальному просторі 
перекладених С. Караванським творів; виокремлено складові моделі 
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відродженої української мови як «дому буття» (М. Гайдеґер) вільної нації; 
проаналізовано контексти формування мовної особистості С. Караванського; 
параметризовано його векторну дискурсивну діяльність; проведено 
перекладацький дослід для екстеріоризації творчого методу С.Караванського, 
укладено тематичний словник поетичної мови перекладів С. Караванського. 

Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні комплексного 
вивчення складного синергійного феномену – творчого методу перекладача 
С. Караванського. Проведене дослідження дозволяє розв’язати проблему 
кодифікації творчого методу перекладача у світлі новітніх методик, а також 
збагачує новими даними історію українського художнього перекладу. 
Головні теоретичні постулати роботи можуть вважатися внеском до теорії 
віршового перекладу й культурологічної теорії перекладу. 

Практична цінність одержаних результатів полягає у можливості 
використати теоретичні положення та матеріали дисертації в нормативних 
курсах з історії українського перекладу, порівняльної стилістики та 
лексикографії, під час укладання двомовних словників синонімів, антонімів 
та фразеологізмів. Загальні принципи аналізу можуть бути використані для 
вивчення творчих методів інших українських перекладачів колоніального 
періоду в Україні. 

На захист виносяться такі положення: 
1. Перекладацька діяльність С. Караванського є складним феноменом 

синергійного характеру, який містить поєднання та взаємодію власних 
перекладознавчих ідей, опозиційних до офіційної мистецької доктрини 
СРСР, із пропагуванням традиційного національного віршування, яке 
спирається на звукопис.  

2. Творчий метод перекладача С. Караванського є інструментом 
триєдиного діалогу українського митця з обраними авторами, власним «Я», 
бажаними читачами. Оприявлення цього діалогу виразно простежується в 
таких аспектах: мовному (як зусилля перекладача відродити багатство 
української художньої та наукової мови), культурно-історичному (особливе 
смислове навантаження на порядок розташування власних оригінальних та 
перекладних поезій в опублікованих збірках), комунікативному 
(переорієнтація перекладених текстів на українського читача).  

3. Головною настановою методу перекладача С. Караванського є 
націєтворча, яку він реалізує насамперед через українську мову, унормовану 
згідно власноруч розробленої «Мовної доктрини» та моделі української 
мови, представленої у вигляді його словників. 

4. Формування творчого методу С. Караванського йде послідовно і 
поетапно: від усвідомлення себе як українськомовної особистості до 
випрацювання індивідуальних естетичних принципів та методів 
перекладання: живомовності, стислості (тобто «взаємопритертості» – термін 
С. Караванського) слів у мовному потоці, утворення слів за питомо 
українськими словотворчими моделями (мається на увазі створення 
«словообразів» – термін С. Караванського), милозвучності, органічності, 
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методів «реконструкції» та «мовної археології» (терміни С. Караванського на 
позначення актуалізації в процесі перекладання призабутих форм). 

5. Мистецький почерк С. Караванського тяжіє до гіперсемантизації, 
зокрема, через уведення синонімів в межах а) одного перекладеного 
поетичного тексту за допомогою градації; б) всього перекладацького циклу. 
Синонімія виступає підґрунтям варіантності перекладів та варіативності 
перекладацьких рішень С. Караванського. 

6. Джерелоцентричний метод С. Караванського незмінно тяжіє до 
стратегії одомашнення, але й допускає помірне очуження тексту перекладу, 
акцентуючи в такий спосіб на іншомовній належності оригіналу. Системна 
адаптація, побудована на тактиці замін (синонімічних, гіпо- та 
гіперонімічних, антонімічних, модуляції), й ідеологічна адаптація 
відрізняють творчий метод одеського тлумача. 

7. Особливості перекладацького творчого методу С. Караванського 
полягають: а) в акцентованій актуалізації національної ідентичності в 
текстуальному просторі через розбудову національної традиції віршування та 
її утвердженні в новій системі культурно-поетичних контекстів; б) у 
самобутній палітрі засобів тлумачення, серед яких і рима та інші засоби 
семантичної і звукової гармонії; в) у створенні низки фундаментальних 
словників, що сприяли утвердженню засобами художнього перекладу 
української мови. 

8. Перекладацькому методу С. Караванського властива діалогічність в 
термінах М. Бахтіна, Ю. Крістевої та М. Бубера, у якій чітко вирізняються 
мовний, культурно-історичний та комунікативний аспекти: 

8.1 Мовний аспект діалогічності перекладів С. Караванського 
знаходить практичну реалізацію у реставрації та утвердженні в перебігу 
перекладацької діяльності української мови, позбавленої наслідків 
лінгвоциду. 

8.2 Комунікативний аспект діалогічності перекладів С. Караванського 
виявляє себе у переорієнтації першотворів на українського читача шляхом 
семантичних зсувів, зокрема експресивного і тематичного. 

8.3 Культурно-історичний аспект діалогічності оприявлюється в 
особливому смисловому навантаженні на порядок розташування власних 
оригінальних та перекладених поезій в опублікованих збірках. 

Апробація основних положень та результатів дослідження. Основні 
теоретичні положення і практичні результати дослідження оприлюднено на 6 
міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: «Філологічна 
наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), «Мова і засоби масової 
комунікації на сучасному історичному етапі» (Львів, 2014), І Таврійських 
філологічних читаннях (Херсон, 2015), XV Каразінських читаннях (Харків, 
2016), «Вільям Шекспір і дискурс вигнання» (Запоріжжя, 2016), Перших 
читаннях пам’яті Тамари Наумівни Денисової (Київ, 2017). Додатково 
результати дослідження апробовано на VI Всеукраїнському конкурсі 
шекспірознавчих досліджень для молодих учених ім. Віталія Кейса (2017 
рік), за результатами конкурсу отримано Диплом ІІ ступеня. 
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У 2018 р. матеріали та методики дослідження було запроваджено 
здобувачем під час проведення майстер-класу з художнього перекладу 
Шекспірових сонетів, який було включено до програми інтелектуально-
культурного проекту «Дні Шекспіра в Україні» та відзначено Подякою 
Українського міжуніверситетського дослідницького шекспірівського центру. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 
12 одноосібних публікаціях автора, з них: 8 – статті у фахових наукових 
виданнях України, 1 – стаття у зарубіжному виданні і 3 – тези та матеріали 
доповідей. Загальний обсяг публікацій становить 3, 6 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дослідження містить вступ, три розділи з 
висновками до кожного, загальні висновки, список джерел з 451 позиції і 
додатки. Загальний обсяг – 317 сторінок, основного тексту – 208 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність, 
сформульовано основну мету та завдання, визначено об’єкт і предмет 
дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення наукових 
результатів, висвітлено основні використані методи та методики, викладено 
інформацію про апробацію отриманих результатів, а також окреслено 
основні положення, які винесено на захист. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення 
творчого методу перекладача Святослава Караванського» описано 
загальну проблематику, що постає перед дослідником творчого методу 
перекладача, і ступінь її вивчення українськими та зарубіжними вченими. 
Проаналізовано диференційні ознаки творчого методу перекладача в системі 
суміжних термінів. Визначено термінологічний апарат і вказано на 
доцільність його використання в роботі. Охарактеризовано творчий метод 
перекладача С. Караванського в цілому як інструмент націєтворення. 
Розкрито самий механізм націєтворення за допомогою творчого методу 
перекладача. Висвітлено методику дослідження та методи інтерпретації 
результатів творчої антиколоніальної діяльності С. Караванського. До уваги 
бралася система контекстів, зокрема біографічний, для уточнення деталей 
якого нам пощастило взяти інтерв’ю в самого перекладача. В цілому для 
комплексної студії виправдовує себе етапована багаторівнева методика. 

На першому етапі з’ясовано місце творчого методу С. Караванського в 
історії українського художнього перекладу в контексті концепцій 
перекладачів – учасників визвольних змагань в Україні ХІХ–ХХ ст., 
визначено поняття творчого методу, окреслено етико-естетичні засади та 
дискурсивний характер методу С. Караванського, встановлено головну 
функцію його методу – націєтворчу.  

На другому етапі проведено історико-біографічне дослідження, щоб 
визначити основні контексти, які вплинули на формування особистості 
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С. Караванського, зокрема на його перекладацькі інтереси. Випрацювано 
модель дискурсу тлумача, визначено векторний характер дискурсивної 
діяльності С. Караванського. 

На третьому етапі розкрито діалогічність перекладів С. Караванського 
в мовному, комунікативному та культурно-історичному аспектах. 
Представлено мовний аспект як центральний у вигляді моделі відродженої 
української мови. Комунікативний аспект включає переорієнтацію 
перекладів на українського читача, внаслідок чого в стилі перекладів відчутні 
експресивні зсуви. Культурно-історичний аспект невід’ємний від 
інтертекстуальності перекладів.  

У другому розділі «Історико-біографічні фактори формування 
творчого методу в дискурсі перекладача С. Караванського» 
проаналізовано контексти творчості перекладача як сильної мовної 
особистості з непересічним ідіолектом, висвітлено умови формування 
антиколоніального дискурсу перекладача, схарактеризовано особливості його 
дискурсивних практик. Антиколоніальний дискурс С. Караванського 
засадничо інтертекстуальний і діалогічний, що додає йому сили, 
розширюючи коло його учасників і перетворюючи діалог на полілог. 

Упродовж усього життя С. Караванського, включаючи 31 рік табірного 
ув’язнення і працю на еміграції в США, його біографічний контекст 
залишається визначальним для формування як його ідіолекту, так і його 
антиколоніального дискурсу. 

Сильна мовна особистість С. Караванського сформувалася ще в дитячі 
та юнацькі роки в передвоєнній Одесі, а антиколоніальна настанова в його 
перекладах – як реакція на радянський режим в Україні 1920–30-х років. 
Любов до українського фольклору, виплекана змалку в родинному колі, стала 
передумовою музичного мислення перекладача. Вона знайшла своє втілення 
у стилістично багатому, чистому, без домішок суржику ідіолекті і вилилася у 
захоплення малими поетичними пісенними формами (пісні, романсу) як при 
написанні оригінальних поезій, так і при виборі текстів для перекладу. 
Безумовну жанрову перевагу С. Караванським віддано сонету. 

Антиколоніальний дискурс С. Караванського є, по суті, вмотивованою 
лінгвістичною маніпуляцією: відроджену українську мову як певну модель 
для наслідування одеський тлумач переміщує з периферії до центру 
соціолекту, де вона перетворюється на знаряддя ідеологічної боротьби. 
Особливою турботою автора «Практичного словника синонімів української 
мови» була реабілітація репресованого лексикону і призабутих слів при 
тлумаченні іншомовних текстів. Ось у перекладі вірша Р. Бернза «Всі люди – 
люди, хай там що!» С. Караванський будить до дій: «Маєш, друже, власний 
глузд? // Смійся з лорда, хай там що!» І робить це він, як бачимо, 
безпосередньо, формулами стихії розмовно-побутової мови, ще й 
риторичним запитанням та наказовим способом, що їх немає в оригіналі, де 
розмовний стиль поєднано з літературно-книжним: «The man o’ independent 
mind, // He looks an’ laughs at a’ that». Це поєднання знаходимо у І. Франка, 
чий варіант, отже, стилістично і логічно точніший, але через те й менш 
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апелятивний: «Свобідний ум глядить на се // І посміхається, будь-що-будь». 
У давньому вільному перекладі П. Грабовського це місце взагалі опущено, а 
в сучасному варіанті Д. Павличка переосмислено властивим поетові 
легковимовним і лаконічним лексиконом: «Як гляне мудрий чоловік, // То 
насміється з нього». У В. Мисика, який переклав з Р. Бернза найбільше, і то 
в пізнішій остаточній редакції перекладу очевидне спрощення через 
недооцінку лексеми mind: «Лиш посміхається на те, // хто незалежний 
сам». І навіть М. Лукаш, який ставив у перекладі перед собою фактично те 
саме стратегічне завдання, що й С. Караванський, а цей твір тлумачив у ще 
більш розмовному ключі, тут думку шотландського барда спростив: «Бо хто 
розумний чоловік, // – Сміється з того всього». 

У третьому розділі «Особливості діалогічності перекладацького 
методу С. Караванського» розглянуто аспекти діалогічності перекладача, 
викладено опис та результати перекладацького експерименту за його участю. 

Аналіз діалогічності дискурсу С. Караванського розкриває специфіку 
його творчого методу. Перекладачеві властива максимальна увага до 
формотворчих засобів цільової мови, до поетичного семіокоду і стилю 
перекладів. Діалогічність в його дискурсі реалізується в мовному,  
комунікативному та культурно-історичному аспекті.  

Мовний аспект діалогічності, спрямований на відродження викінченої 
моделі української мови, настійно апелює до чинника ритмомелодійності. 
При цьому перекладач керується власними формулами досвіду, як-от: 

1) Взаємопритертість слів у мовному потоці через складання основ за 
питомо українськими моделями: «Бреше віршомаз!» (17 сонет В. Шекспіра); 
«…жаги моєї владарка-владар» (20 сонет В. Шекспіра); «І соків-сил не 
виливши до дна, // Принаду свого літа-джигуна зимі-потворі нищити не дай» 
(6 сонет В. Шекспіра); «Природу-матір слухайся стару» (10 сонет 
В. Шекспіра); «Точніше, ніж різьбар-лауреат» (16 сонет В. Шекспіра). 

2) Уникання абстрактних іменників, як-от шляхом перейменування і 
уведення в текст перекладу а) порівнянь і метафор: «And gilded honour 
shamefully misplac’d» (66 сонет В. Шекспіра) – «…доходить до одчаю» 
(Д. Паламарчук) – «…і жебри і приниження чеснот» (Д. Павличко) – «Де 
гідність ходить вічним торбарем» (С. Караванський); «If the true concord of 
well-tuned sounds, // By unions married» (8 сонет В. Шекспіра) – «Ті звуки, 
здружені в однім концерті» (Д. Паламарчук) – «гармонійна злагода звучань» 
(Д. Павличко) – «звуки, здружені в акорд» (С. Караванський); «To give away 
yourself keeps yourself still» (16 сонет В. Шекспіра) – «Віддай себе – і 
житимеш в століттях» (Д. Паламарчук) – «Дано тобі солодке ремество» 
(Д. Павличко) – «Любов – різьбар безсмертя» (С. Караванський); б) епітетів: 
skill (66 сонет В. Шекспіра) – істина (Д. Паламарчук) – талант 
(Д. Павличко) – світлий розум (С. Караванський); rudely strumpeted (66 сонет 
В. Шекспіра) – втоптана у бруд (Д. Паламарчук) – поганьблену 
(Д. Павличко) – дика лють (С. Караванський). 

3) Лаконізм мовних форм, коли: 
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а) контраст побудовано на варіантності слів, часто використано усічені 
форми: «працюють» морфологічні варіанти огонь/вогонь; хай/нехай; 
взір/взірець; воскреса/воскресає;  

б) вжито одно- чи двоскладові лексеми, зокрема, для відтворення 
смислового наповнення прикінцевих афористичних рядків (ептонімів) 
сонетів В. Шекспіра: кров – знов; слід – рід; шлях – у віках;  

в) для передачі милозвучності англомовної поезії, її ритмічної будови 
часто лексеми закінчуються закритим складом (тяжіння до чоловічої рими): 
взір – твір; цвіт – не зблід; добра – не вмира тощо. Помічником 
перекладачеві тут служив його «Словник рим української мови». 

Рима дуже важлива і має особливий сенс у дискурсі С. Караванського, 
надто ж у його перекладах сонетів В. Шекспіра, надто при відтворенні 
ефекту неочікуваності, яким сонетяр користується в ептонічних (крилатих, 
афористичних) прикінцевих двовіршах, при збереженні щільності, місткості 
поетичної мови сонетів, при відтворенні їхньої внутрішньої експресії. 

Комунікативний аспект діалогу перекладача з читачем і автором 
виразно обтяжений переосмисленням прагматики творів і експресивними 
зсувами в стилі. Серед них особливо помітні такі. 

а) Пропозиціональні. Порівняймо потужний зоровий образ з поезії 
Р. Бернза «My Heart’s In The Highlands» the mountains high covered with snow і 
верхи С. Караванського. Лексема «верх» продуктивна у словотворенні: нам 
відомі «верховінь», «верховіття», «вершник», «верхи» (на коні), «верхи» як 
представники верхівки влади тощо. Герменевтично непрозорою лексемою 
«верхи» С. Караванський створює певну відстань між читачем і змістом 
тексту, де ще й hills у другій строфі витлумачено «горбами». 

б) Експресивні. У тій самій поезії Р. Бернза уточнення wherever I go 
(куди б я не пішов) значно поступається емфатичній силі відокремленого 
речення перекладу хай де буду я! Тут С. Караванський актуалізує подвійну 
модальність готовності або прагнення і припущення. 

в) Пресупозитивні. Примітними є використання архаїзованої форми 
ануж («Ануж дух світла в пекло полетить» – 144 сонет В. Шекспіра), 
усіченої форми дієслова мати («А важить те, що тіло ма в собі» – 58 сонет 
В. Шекспіра), книжної форми не клястиму як відповідника шекспіровому Not 
blame поряд з розмовним ждаників як відповідника англійському waiting – 
144 сонет В. Шекспіра). 

г) Евокативні. Цей тип зсуву оприявлює як стратегічний принцип 
тлумача мовні археологію та реставрацію, свідоме уведення в переклад 
призабутої і застарілої лексики. У пісні «До братів-британців» П. Б. Шеллі 
ним вжито застарілі лексеми єдваб і йно у значенні «тільки». У «Філософії 
кохання» П. Б. Шеллі – скорочення ок’ян, що властиве для фольклорної 
традиції.  

ґ) Перемикання регістрів. Наприклад, від піднесеного до зниженого: 
дух світла – дідько (144 сонет В. Шекспіра). 

Часто зсув спричинюється римою. Так, стилізуючи поетичний почерк 
Р. Бернза, його розмовно-просторічне for a’ that («A Man’s A Man For A’ 
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That»), яке не просто частина назви твору, а й постійний повтор в дусі 
народно-пісенної традиції, С. Караванський складає канву ритміко-
мелодійного малюнку вірша повтором відокремленого еліптичного 
окличного речення з часткою хай (нехай), яке актуалізує модальність 
незгоди, протиставлення, опору: «Всі люди – люди, хай там що!»; Ми ж раді 
злидням, хай там що!» «Хай там що, ми – ніщо!» «Не розкіш красить білий 
світ, // А честь людська, нехай там що!»  

Зсув в експресивному значенні слів грає тут неабияку роль, оскільки 
виникає при відтворенні естетичної домінанти вірша – гіперболи for a’ that. 
Як і в народних піснях, розмовно-просторічне for a’ that повторюється у 
сильній позиції ліричного твору (назві, останніх рядках строф) і є основою 
ритміки та мелодики вірша. С. Караванський потрійно актуалізує підвищену 
модальність супротиву, згущення якої спостерігаємо: а) у множині іменника 
люди; б) у дзеркальному характері синтаксичної структури, оскільки лексему 
люди використано у подвійній функції підмета і додатка (Всі люди – люди); в) 
у синтаксичному паралелізмі; г) в особливому синтаксичному малюнку 
строф, де частка хай вживається у відокремленому еліптичному окличному 
реченні: «Всі люди – люди, хай там що!» «Ми ж раді злидням, хай там що!» 
«Хай там що, ми – ніщо!» «Не розкіш красить білий світ, // А честь 
людська, нехай там що!» 

Творчий розв’язок С. Караванського на користь живомовного хай там 
що вивершує герменевтичне коло прочитань «A Man’s A Man For A’ That» 
Р. Бернза: від давнього перекладу з-під пера І. Франка, де for a’ that 
відтворено як будь-що-будь (модальність опору знижено), через переспів 
П. Грабовського з його вільним перекладом for a’ that як найперша річ (де 
збережено гіперболу, але не модальність), до осучасненої неокласичної 
традиції з її семантичною прозорістю в перекладах В. Мисика (який 
перекладав твір двічі і дав два варіанти тлумачення for a’ that – нівроку і хоч 
там як, – в обох не актуалізувавши модальності опору) та М. Лукаша (який 
наситив свій переклад тонкою іронією: for a’ that – нічого, нічого) і аж до 
герметичного значення, що, втім, може правити й за сарказм у Д. Павличка 
(for a’ that – заради сього й того).  

Зсув у пропозиціональному значенні є логічним вивершенням 
експресивного зсуву: від модальності супротиву, піднесеної до рівня 
художньої домінанти поезії, С. Караванський переходить до відтворення 
образів Розуму й Чеснот (у Р. Бернза Sense та Worth). Вірний принципу 
обирати лаконічні мовні форми, перекладач вдається до компресії образів на 
основі смислового розвитку й уводить «спільний знаменник» – образ Правди 
– герметичний і непрозорий через алюзивний характер: «Той час, коли царем 
Землі // Буде правда й більш ніщо». Біблійну алюзію вибудовано на іменнику 
чоловічого роду цар, натомість іменник правда – жіночого роду. Як бачимо, 
тлумач поєднує два зсуви: у пропозиціональному й пресупозитивному 
значеннях. У підтексті ж взаємодіють правда і цар.  

Культурно-історичний аспект діалогу, по суті, завдячує інтертексту. 
Переклади, виконані С. Караванським: 
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1) переплетено асоціаціями з величними українськими літературними 
творами. Надто вчувається «Кобзар» Т. Шевченка. Зокрема, в оригіналі 29 
сонета В. Шекспір прирівнює настрій ліричного героя до жайворона: «…my 
state, // Like to the lark at break of day arising // From sullen earth, sings hymns at 
heaven’s gate». Д. Паламарчук залишив тут етимологічну назву птаха: «Я 
гімн, як жайворон, несу до неба», тоді як у С. Караванського зринає типовий 
для Т. Шевченка народнопісенний образ жайвору, причому усічена форма 
іменника ущільнює поетичний рядок, а типовий для почерку 
С. Караванського експресивний зсув є наслідком застосування конкретизації 
(через уведення в текст емфатичного повтору дедалі вище й вище та парних 
контекстуальних синонімів щастю та весні): «Як настрій мій, мов жайвір 
навесні, // Дедалі вище й вище лине в небо // Співати гімни щастю та весні»; 

2) пов’язано з канонічними творами української літературної 
полісистеми через мовотворчість і розширення меж словосполучуваності. 
Так, шекспірівський вислів eternal summer у 18 cонеті в Д. Паламарчука 
втрачає епітет вічне через вимоги версифікації і завдяки смисловому 
розвитку: «Твоєму ж літу в осінь не ввійти». Д. Павличко залишає тут 
прямий відповідник: «Те вічне літо обернути в тління». І лише 
С. Караванський сміливо і щедро користає з багатств «Кобзаря»: від 
шевченкового «Буде над ним його мила // Квіткою стояти» (поезія «Думка») 
народжується спільнокореневий метафоричний епітет квітучий, в якому на 
концептуальному рівні закладено уявлення про циклічність, щорічне 
повернення літа: «Твоє ж квітуче літо хмар не зна». 

Циклізація (розташування) перекладів в одній збірці разом з 
оригінальними поезіями одеського тлумача додає і тим, і іншим смислу, 
скеровуючи вектор тлумачення в напрямку, протилежному до стильової 
тенденції тоталітаризуючої нарації (термін Л. Коломієць) соцреалізму: 
паралельне графічне розміщення текстів є також і способом реалізації 
маскарадної літературної критики (термін О. Юрчук) в дискурсі тлумача. 
Наприклад, в уривку з «Макбета» В. Шекспіра С. Караванським закодовано 
риси колоніальної дійсності в тоталітарній імперії СРСР: «Життя це привид, 
це артистів гра, // Які, сказавши і зігравши роль, // Йдуть геть зі сцени; це 
безумця річ, // Який белькоче, казиться й кричить // І все без змісту». 
Прагнучи полегшити читачеві процес розгадування коду, перекладач у поряд 
розміщеному «Сонеті» полемізує з Шекспіром в рамках національної 
філософської традиції кордоцентризму: «Не згоден я з тобою, о, Шекспір! // 
Не все пусте і марне у житті: // В людських серцях живе кривавий звір, // 
Проте і там є винятки святі». 

Відповідно до результатів, отриманих нами в ході інтроспективного 
перекладацького експерименту, головною настановою С. Караванського є 
мовотворчість, плекання національної мови й культури. 

У додатку А до дисертації представлено укладений нами «Тематичний 
словник поетичної мови С. Караванського (на матеріалі виконаних ним 
перекладів)», який є моделлю ідіостиля тлумача, в якій відбито ознаки та 
складники такого складного феномена. У ньому 109 гнізд, виділених після 
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опрацювання текстів поетичних перекладів. Цей словник показує, що 
наріжним каменем системи перекладання С. Караванського є мовотворчість. 
Згруповані в алфавітному порядку (відповідно до першої літери ключової 
лексеми, що відображає тему), словникові гнізда відображають 
мовотворчість перекладача в царині поетичної лексики і фразеології 
(синоніми, антоніми, архаїзми, неологізми, ідіоми та фразеологічні одиниці), 
поетичної семантики (порівняння, епітети, метафори, персоніфікації, 
метонімії, гіперболи), поетичного синтаксису (антитеза, градація, 
оксюморон). Ось приклад словникового гнізда: 

ВОГОНЬ. Огонь, що досі без числа / залізо розпік / вогонь / пече 
вогнем / мерехтіння вогнів / отак і мій світанок пломенів / в твоїх негаснучих 
очах / буває – спека палить небеса / і пече вогнем наш мозок і чуття / смалили 
на вогні 

Морфологічні варіанти: огонь – вогонь 
Синоніми:смалити – розпікати – палити – пекти 
загорітися – спалахнути – спалахувати 
гасити свою любов – приспатилюбов в душі 
Метафора: гасити радість стріч / гасити свою любов / в твоїй душі 

вогонь любови вічної погас / гасити у собі безсмертного життя палкий огонь / 
в огні готувати смерть / гасити свічку / палкі слова / палкої юности порив / 

Персоніфікація: огонь прошипів / промовляючи своїм вогнем /  
Порівняння:юність – це горіння 
Антитеза: Ти сяєш там, як полум’я в пітьмі, в серцях твоїх закутих в 

пута слуг 
Градація:А сором і відчай не пік твоє сумління, не палив? 
спалахнути – пломеніти – сяяти – мерехтіти – гасити – приспати 
Оксюморон: феніксу в огні готуєш смерть 
Приклад показує, як перекладач вербалізує в поезії тематику вогню. 

Експресія реалізується через морфологічні варіанти лексеми огонь – вогонь. 
Перекладач розбудовує синонімічні ряди на позначення дій з вогнем та 
інтенсивності горіння (4, 3 та 2 одиниці), розширює межі 
словосполучуваності, використовуючи одну й ту саму лексему для прямої та 
переносної номінації. Наприклад, гасити радість стріч, свою любов, у собі 
безсмертного життя палкий огонь є метафорою, натомість гасити свічку 
вживається як в прямому значенні, так і в переносному. Метафоричний 
епітет палкий сполучується з абстрактними іменниками слова та юности 
порив, що знижує ступінь абстракції й тим самим, на думку 
С. Караванського, полегшує читачеві сприйняття англомовної поезії. 
Перекладач вживає метафору в твоїй душі вогонь любови вічної погас та 
водночас в огні готувати смерть, де лексема вогонь функціонує в 
переносному значенні (вогонь любови) та в прямому. Поетичний синтаксис 
мови перекладів С. Караванського увиразнює ряд градацій, антитез та 
оксюморонів. У наведеному словниковому гнізді показано, як майстерно 
перекладач застосовує семантичний потенціал лексеми вогонь, щоб посилити 
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контрасти («Ти сяєш там, як полум’я в пітьмі, в серцях твоїх закутих в пута 
слуг») та створити парадокси («І феніксу в огні готуєш смерть»). 

 
 
 

ВИСНОВКИ 
 

Підвищена увага сучасних перекладознавців до вивчення майстерності 
перекладачів-дисидентів, відкриття для широкого доступу архівів, поява 
нових методологічних принципів та підходів до розв’язання означених у 
цьому дослідженні проблем визначили його актуальність. 

На межі століть сталася зміна наукової парадигми, яка набула 
антропоцентричного характеру, не обмежившись порівнянням мов і пошуком 
міжмовних відповідників, що їх раніше знаходили здебільшого поза текстом 
і поза автором, не кажучи вже про особистість перекладача. У фокусі 
наукового пізнання опиняється суб’єкт тлумачення, що ним є перекладач, а з 
ним і вся його етнолінгвокультура. Розуміння перекладацької інтерпретації 
як феномену міжсуб’єктного діалогу спонукало нас до встановлення шляхом 
аналізу соціокультурних контекстів і рамок, в яких цей діалог відбувається, а 
це допомогло осягти перекладацьку практику С. Караванського як набір чи 
радше динамічний комплекс дискурсивних мотивацій та обмежень. 

В умовах тоталітарного радянського режиму завдяки подвижницькій 
пронаціональній діяльності С. Караванського утворилась антиномія двох 
дискурсів – домінуючого колоніального та антиколоніального, в якому 
рушійною силою був творчий метод одеського тлумача. Терміни «творчий 
метод перекладача» і «поетика (кредо, система праці) перекладача» майже 
однозначні, проте смислова напруга між синонімами для нас теж релевантна. 
«Націєтворчість» ми розуміємо як етаповану еволюцію мінливого конструкту 
культури, зокрема через художнє слово в перекладах С. Караванського. 

Націєтворення шляхом художнього перекладу починається з етапу 
переосмислення та перегрупування закодованої мовою культурно-історичної 
пам’яті етносу у вигляді національних міфів, стереотипів, настанов, а отже й 
історичних, культурних, філологічних, релігійних та інших метанаративів. 
Якщо слушною є теза К. Чуковського, що «переклад – це автопортрет 
перекладача», то справедлива й думка, що метод перекладу – імператив доби, 
дзеркало потреб нації, її «дім буття». Концептуально перекладацький метод 
С. Караванського представлено у вигляді його настанови – повернути 
рідному народові його національне обличчя шляхом відновлення 
упослідженої і понівеченої лінгвоцидом української мови.  

Творча індивідуальність перекладача С. Караванського позначена 
потрійною естетикою: естетичною концепцією самого перекладача, тобто 
його власними поглядами на природу й сутність прекрасного, а також 
естетичними засадами, сформованими під впливом волюнтаристично-
емотивного «шевченкового» кордоцентризму та зеровської калокагатії. Це 
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фактори, що безпосередньо впливають на діяльнісний, мовотворчий та 
текстотворчий (за класифікацією О. Ребрія) аспекти його творчого методу.  

Всі окреслені аспекти творчого методу С. Караванського (діяльнісний, 
мовотворчий та текстотворчий) знаходять своє теоретичне обґрунтування у 
його моделі відродженої української мови, представленої трьома його 
словниками: рим, синонімів і складної лексики (російсько-український). 

Перекладацька творчість С. Караванського діалогічна за своїм 
характером. Оприявлення цього діалогу виразно простежується в таких 
аспектах: мовному (як зусилля перекладача відродити багатство української 
художньої та наукової мови), культурно-історичному (особливе смислове 
навантаження на порядок розташування власних оригінальних та 
перекладних поезій в опублікованих збірках), комунікативному 
(переорієнтація перекладених текстів на українського читача).  

Приймаючи до уваги колоніальні історико-політичні та соціально-
культурні характеристики доби, її можна представити як набір і взаємодію 
дискурсивних практик у сформованому ним антиколоніальному дискурсі. 
Дискурс перекладача С. Караванського має виразний культурницький 
ідеологічний підтекст і політичну мету – творення української нації. В ньому 
очевидні такі вектори: 1) соціолінгвістичної ідентифікації учасників 
дискурсу (ними виступають перекладач та уся українська культура, а 
об’єктом дискурсу є сукупність перекладів та оригінальних творів 
перекладача, оформлених як цикл); 2) оцінювання тексту оригіналу з огляду 
на об’єктивні потреби національної літературної полісистеми; 3) визначення 
власної перекладацької позиції (творчої настанови); 4) узгодження 
(гармонізація) своєї позиції щодо оригіналу і своєї культури – вибір 
перекладацьких стратегій і тактик з урахуванням об’єктивних та 
суб’єктивних чинників. 

Новаторство творчого методу С. Караванського полягає в актуалізації 
національної ідентичності в текстуальному просторі через розбудову 
національної традиції віршування та її утвердженні в новій системі 
культурно-поетичних контекстів, в утвердженні засобами художнього 
перекладу повнокровної української мови як «дому буття» української нації, 
у створенні низки фундаментальних словників («Словника рим української 
мови», «Російсько-українського словника складної лексики», «Практичного 
словника синонімів української мови») та мовознавчих праць. Рима в 
перекладах С. Караванського є надзвичайно смислотворчою. Рима, синонімія 
та антонімія в його перекладах призводять до гіперсемантизації, сприяють 
розширенню комбінаторного та варіативного потенціалу цільової мови, а 
також розсувають межі образотворення.  

Наш експеримент з екстеріоризації творчого методу дав змогу 
отримати дані про особливості перебігу творчої перекладацької діяльності 
С. Караванського і дійти висновку, що новаторство творчого методу 
перекладача реалізується в його дискурсі через створену ним модель 
відродженої української мови і сприяє якості перекладів. 
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АНОТАЦІЯ 
Каширіна І. В. Перекладацький метод Святослава Караванського. 

– На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.16 – Перекладознавство. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 
науки України, Київ, 2020. 

У дисертації здійснено інтегральний аналіз творчого методу 
перекладача і мовознавця С. Караванського з урахуванням його соціально-
політичної реалізації. Праця з’ясовує сутність поняття «творчий метод 
перекладача» та визначає його місце в системі перекладознавчих категорій, 
встановлює характер зв’язку між творенням української нації через художній 
переклад в цілому і творчим методом перекладу С. Караванського; висвітлює 
взаємини традиції і новаторства у творчому методі перекладача. Подається 
визначення поняття «творчий метод С. Караванського». Перекладацьку 
творчість розглянуто як дискурсивну практику. З’ясовано контексти 
формування творчого методу тлумача та висвітлено етапи становлення цього 
методу в контексті колоніальної доби 20–80 років ХХ ст. в Україні. 
Проаналізовано крізь призму постколоніальної теорії та систематизовано 
внесок С. Караванського до історії українського художнього перекладу. 
Окремий розділ акцентує увагу на особливостях діалогічності 
перекладацького методу С. Караванського та висвітлює перебіг 
перекладацького експерименту з екстеріоризації творчого методу тлумача. 
Додаток тематично систематизує поетичну мову перекладів 
С. Караванського. 

Ключові слова: творчий метод перекладача, настанова перекладача, 
художній переклад, колоніальний / антиколоніальний дискурс, Інший, нація-
нарація, національна ідентичність, лінгвоцид, політика українізації, 
діалогічність. 



16 
 

 

АННОТАЦИЯ 
Каширина И. В. Переводческий метод Святослава Караванского – 

На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.16 – Переводоведение. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 
образования и науки Украины, Киев, 2020. 

В диссертации осуществлен интегральный анализ творческого метода 
переводчика и языковеда С.Караванского с учетом его социально-
политической реализации. Работа выясняет сущность понятия «творческий 
метод переводчика» и определяет его место в системе переводческих 
категорий, устанавливает характер взаимосвязей между созданием 
украинской нации через художественный перевод в целом и творческим 
методом С. Караванского; проливает свет на взаимоотношения традиции и 
новаторства в творческом методе переводчика. Приведено определение 
понятия «творческий метод С. Караванского». Переводческое творчество 
рассмотрено как дискурсивную практику. Выяснены контексты 
формирования творческого метода и освещены этапы становлення этого 
метода в контексте колониальной эпохи 20–80 гг. ХХ ст. в Украине. 
Проанализирован через призму постколониальной теории и 
систематизирован вклад С. Караванского в историю украинского 
художественного перевода. Отдельный раздел акцентирует внимание на 
особенностях диалогичности переводческого метода С. Караванского и 
освещает этапы переводческого эксперимента по  экстериоризации его 
творческого метода. В Дополнении тематически систематизирован 
поэтический язык переводов С. Караванского. 

Ключевые слова: творческий метод переводчика, творческий 
императив переводчика, художественный перевод, колониальный / 
антиколониальный дискурс, Другой, нация-наррация, национальная 
идентичность, лингвоцид, політика украинизации, диалогичность. 

 
SUMMARY 

Kashyrina, I. V. The translation method of Svyatoslav Karavansky. – 
Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.16 – 
Translation Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2020. 

This thesis presents a complex study of the translation method of Svyatoslav 
Karavansky. The dissertation outlines the theoretical approaches to the analysis of 
the object and defines its methodology. 

Theoretical framework of the research of the translation method of 
S. Karavansky is provided. His activity as a translator is viewed as a complex 
synergetic phenomenon. The latter itself comprises a translation studies 
conception, with the traditional Ukrainian schemes of versification, based upon 
musical imagery, being its integral part. Suggested by S. Karavansky, it is opposed 
to the official art doctrine of the USSR.  
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The experience and practices by S. Karavansky prove to be an important 
source of revitalization of the Ukrainian language in the field of literary translation. 
Lexicography practices by S. Karavansky, including his “Dictionary of Rhymes of 
the Ukrainian language”, are estimated as an important factor of a colonized nation 
development. It is during the years of independence of Ukraine, when the 
dictionaries by S. Karavansky appear especially popular.  

We analyze the translation method of S. Karavansky as coming step in step 
after the traditions of promoting national identity in the field of Ukrainian literary 
translation. Due to its definite pro-national vector, creative activity by 
S. Karavansky in the field of Linguistics and Translation Studies is a moving force 
that defends and preserves the Ukrainian language as the constituent element of the 
national culture.  

The dissertation provides the methodology of the research of the translation 
method of S. Karavansky. Differentiation of the related concepts, such as ‘an 
artist’s credo’, ‘creative / translation manner’, ‘translation / artistic style’, ‘artistic 
method’, ‘creative individuality of a translator’, ‘translation strategy’, ‘translator’s 
aim’, ‘project of metapoetic writing’, ‘verbal / speech creative activity’, 
‘interpretative position of a translator’, ‘explicit and implicit poetics of a 
translator’, ‘translation method’, is provided.  

To find out cultural, political, social, historical, and biographical contexts of 
development of the translation method of S. Karavansky, we conducted a series of 
interviews. Functional approach enabled us to define the main features of the 
creative translation method of S. Karavansky. Postcolonial theory in Translation 
Studies let us coin out the concept of a nation viewed as a variable construct of 
culture, created by the intellectual elite, and further apply it to the analyses of the 
poetic translation heritage of S. Karavansky. The translator’s conception of nation 
consolidation derives from the idea of re-writing of genetically coded cultural and 
historical memory of our ethnos in the form of national myths, that unfold 
themselves as historical, cultural, linguistic, religious and other national narratives. 
The innovation of the translation method of S. Karavansky finds itself in the 
actualization of national identity in the textual framework. It becomes possible by 
means of development of the traditional Ukrainian versification. Such development 
is followed by further re-conceptualization via literary translation of the traditional 
Ukrainian versification in the new system of cultural and poetic contexts. The very 
development is accompanied by introduction and implementation via literary 
translation of the Ukrainian language, revitalized to its best as “the house of being” 
of the Ukrainian nation, and that goes hand in hand with the creation of several 
fundamental lexicographic works, such as “The Dictionary of Rhymes of the 
Ukrainian Language”, “The Practical Dictionary of Synonyms of the Ukrainian 
Language”, “The Russian – Ukrainian Dictionary of Difficult Lexemes”, and a 
number of linguistic works. 

Based upon the hermeneutic approach, the thesis considers the translation 
method of S. Karavansky to be the instrument of the three-fold dialogue between 
the Ukrainian patriot artist and the authors chosen, the artist and his self, the artist 
and the target readers. Such dialogue displays itself in three aspects: linguistic (as 
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the creative effort of the artist to revitalize the wealth of the Ukrainian literary and 
scientific language), both cultural and historical (special sense load onto the way 
Karavansky’s authentic and translated poems are arranged in the compilation of his 
poetical works), communicative (re-focusing of the translated texts to meet the 
target readers’ expectations).  

The dissertation analyses the translation method of S. Karavansky as the 
vector discourse practice with a noticeable culture-building ideological implication. 
According to the Post-Colonial theoretical framework in Translation Studies, such 
implication is defined as anticolonial, with the discourse practices by S. Karavansky 
being defined as his anticolonial discourse.  

To get into the workshop of S. Karavansky, we conducted an interview, its 
core being the introspective translator’s experiment. It let the translator both 
interpret and simultaneously describe the process of his creative activity step by 
step, while translating the three sonnets by W. Shakespeare. The conducted research 
revealed that the translation method of S. Karavansky fulfils itself integrally as the 
Ukraine-oriented discourse, where values of the traditional poetic art are combined 
with the innovative approach of the translator himself. 

Conceptual methodology of the research may provide solid ground for the 
analysis of other methods (little researched or even not studied yet) of the 
translators, who contributed via their word of art to the liberation struggle for the 
independence of the Ukrainian people. 

Key words: translation method, translator’s creative imperative, literary 
translation, colonial / anticolonial discourse, the Other, nation-narration, national 
identity, linguocide, Ukrainization, literature polysystem, dialogical theory. 
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