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(чи смакових) уявлень і, знайшовши його, позначає ознаку конкретного предмета відповідним 
прикметником. Такі уявлення мають суб’єктивно-об’єктивнийхарактер, де повна суб’єктивність 
вихідної ознаки неможлива хоча б тому, що значення залученого прикметника було б не 
зрозумілим для співрозмовників» оскільки у кожного свій рівень знань і..своя.шкала.відліку.

Аспектно, що сенсорні прикметники безпосередньо пов’язані з ментальною й емоційною 
сферами та мають яскраво виражену національну своєрідність. Етноспецифічність відповідних 
номінацій реалізується в об’ємному конотаційному полі лексеми, яке передає багатошаровий пласт 
смислів, що відображають фонові знання, етимологічні, асоціативні зв’язки, разом із тим потенційну 
атрибутивність як семантичний складник. У результаті, ядерні одиниці кожного з перцептивних 
модусів, тобто найбільш аксіологічно ємні елементи мовної системи, що детерміновані культурною, 
географічною, емоційною, матеріальною специфікою етносу, варто розглядати як «етноейдеми» [3] -  
образи, значущі для конструювання національних картин світу українського етносу.

Аналіз мовних форм вираження поняттєвої сфери чуттєвого сприйняття уможливив певні 
висновки. Реєстратором результатів сприйняття, невіддільним складником накопичення та 
розширення досвіду буття людини, в якій закодована вся інформація про навколишній світ, є 
перцептивні мовні засоби, де лексичний рівень є найбільш вартісним, оскільки за кожною 
одиницею сенсорної лексики стоїть чуттєвий образ -  здатність передавати в конкретно-чуттєвій 
формі складний зміст. Перцептивні лексичні парадигми морфологічно представлені різними 
частинами мови, де особливо статусними є прикметникові слова -  носії власне сенсорної 
статичної, невіддільної від об’єкта ознаки. Останні утворюють своєрідну ієрархію, де зорова, 
звукова та дотикова моделі є кількісно домінантними, а водночас системними та чітко 
структурованими.
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Г. Семен 

(Чернівці)
ПЕРЕКЛАД Ю. ФЕДЬКОВИЧЕМ ТРАГЕДІЙ

«ГАМЛЕТ» І «МАКБЕТ» В. ШЕКСПІРА 
і

Вивчається питання про можливі джерела, за посередництва яких Ю. Федькович здійснив свій 
переклад трагедій В. Шекспіра «Гамлет» і «Макбет». Розглянуті особливості перекладу лексики, 
фразеологічних одиниць та стилістичних засобів оригіналу.

Ключові слова: опосередкований переклад, еквівалент, діалектизми, трансформації та 
субституції



Translations o f Yu. Fed ’kovych were analysed in scientific sources and yet a lot ofissues still needfurther 
investigation. The writer started translating „Macbeth“ before he came to Lviv in 1872. He also translated 
"Hamlet ”. But the plays were not staged, in 1873 he left the city and returned to his native place. The translation 
of two tragedies by W. Shakespeare is an example o f mediated translation. The author knew German, but did not 
know English. There still is the problem o f intermediate link, the question o f the German source that had been 
used by the writer to translate these two tragedies into Ukrainian. German translations o f William Shakespeare's 
works chronology is very rich, it includes many attempts to render them into the German language, but the problem 
can only be solved by means o f thorough text analysis. Yu. Fed’kovych ’s translations were published only in 1902 
by I. Franko, who became not only an editor, but the first person to write his critical assessment o f them. The 
article shows the topicality o f this investigation at present and the necessity to have explanations to the text o f 
Yu. Fed’kovych ’s translation.

Key words: mediated translation, equivalent, dialectal words, transformations and substitutions.

Дослідники творчості Ю. Федьковича  ̂неодноразово наголошували на необхідності 
глибшого вивчення різноманітних питань, пов’язаних з перекладами шекспірівських творів: їх 
джерел, лексичних, фразеологічних, синтаксичних особливостей, позитивних та негативних 
сторін, місця та значення у історії перекладу творів великого Барда [3, с. 154-157; 7, с. 269].

Переклад трагедії «Макбет» був розпочатий ще до приїзду письменника до Львова, де він 
перебував з 22. VII. 1872 до 1. X. 1873 року. Дві трагедії В. Шекспіра «Гамлет» та «Макбет» були 
перекладені на замовлення товариства «Просвіта» і театрального товариства «Руська бесіда». 
Товариство «Просвіта» як громадська культурно-освітня організація розпочала свою діяльність 
8 грудня 1868 року у Львові. Спочатку налічувала 64 чоловіки далі кількісно зростала. 
Ініціаторами виступили західноукраїнські народовці. Серед її основних завдань було також і 
створення драматичних іуртків. Вищим органом виступав загальний з’їзд, котрий скликався раз 
на 3 роки, а серед численних комісій була і театральна. Проводився облік, окремі філії діяли у 
містечках.

Театральне товариство «Руська бесіда» було засноване у 1861 році у Львові Юліаном 
Лаврівським на базі гуртка «Молода Русь». Спочатку товариство називалося «Руська бесіда» 
(1861-1920), з 1920 до 1939 -  «Українська бесіда». Статутом його передбачалося влаштування 
концертів, театральних вистав та інших розваг. Товариство утримувало клуби, театральні трупи, 
читальні, бібліотеки. У його віданні був пересувний музично-драматичний театр, в якому 
працювали талановиті режисери і актори, такі як І. Гриневецький, К. Осипович, Й. Стадник. 
Головами товариства були Ю. Лаврівський, В. ИІухевич, І. Кокорудз, І. Копач. З 1864 по 1923 роки 
товариство утримувало у Львові свій театр, у репертуарі якого були і п’єси західноєвропейських 
драматургів. Артисти десятки років змушені були мандрувати, тому що «Народний дім» у Львові 
відмовив у наданні приміщень для театральних вистав і концертів [12, с. 174].

У 1934 році з нагоди 100-літнього ювілею Ю. Федьковича.
Василь Сімович відзначав значні заслуги письменника. Його брошура була видана з 

додатком Івана Брика « Федькович у «Просвіті»». Тут знаходимо відомості про те, що були 
випадки, коли дехто присилав популярні видання й інших народів з метою переробок або 
перекладів. Загальний збір доручив відділу закупити найкращі популярні твори з інших 
літератур, щоб можна було «легшим способом і систематичніше подавати народови потрібні 
відомости, та й будити єго патріотизм» [10, с. 62].

Але Ю. Федькович повернувся до рідних сторін, книги змушений був повернути, а театр 
«Руської Бесіди» так і не поставив перекладених ним п’єс.

Письменник скаржився, що «Просвіта» вказувала теми, відділ цензурував та поправляв 
його стиль і мову. Слушним є зауваження І. Брика: «Всьому цьому ми тепер і не дивуємося, бо 
Федькович і тодішня львівська громада, це були -  два різні світи» [ 10, с. 67].

Як відомо, Ю. Федькович не володів англійською мовою, але добре знав німецьку мову і 
мав доступ до книг, що були видані в той час. Твори В. Шекспіра були неодноразово перекладені 
на німецьку мову, примірники книг перекладів зберігаються у бібліотеках Львова та Чернівців. 
У Львівському музеї «Русалки Дністрової» можна знайти серед експонатів чотири книги 
німецьких перекладів В. Шекспіра (Shakespeare W. Dramatische Werke. -  Wien, 1823, Bd ХШ).

Хронологія європейських перекладів В. Шекспіра засвідчує великий інтерес до творчості 
вздатного драматурга Пантелеймон Куліш захоплювався тим, як «велико, нинують німці 
Шекспіра». Впродовж різноманітних періодів переклади розприділяються нерівномірно, 
спочатку це окремі творк, далі вже повні зібрання, що налічують десятки томів. До творчості 
Шекспіра зверталися видатні німецькі поети і письменники. Зустрічаються і не дуже відомі



постаті або цілі групи, що налічують до семи й більше перекладачів (Leipzig, 1872). 
Перекладеними можуть бути або короткі відривки або цілі твори. У літературі зазначається, що 
переклади 1766 року K. М. Віланда, завершені Й.-Й. Ешенбургом у 1777 році та пізніше 
перевидані у 1780 році Г. Екертом, здійснені прозою. Ці переклади значно вплинули на 
театральне життя Німеччини. До творчості В. Шекспіра звертався Ф.-Л. Шредер -  німецький 
актор, режисер, театральний діяч, котрий у власному перекладі та перекладі K. М. Віланда ставив 
трагедії Шекспіра і грав у них ведучі ролі. Ф.-Л. Шредер пристосовував твори до сцени, міняв 
хід розвитку подій, долі героїв. В його інтерпретації у трагедії «Гамлет» гинуть Король та 
Королева, Гамлета він мирить з Лаертом і Гамлет, Принц Датський восходить на престол. 
Фрідріх Шіллер захоплювався Шекспіром, трагедія «Макбет» спочатку була поставлена в театрі 
у 1800 році, а далі у його перекладі вийшла друком у 1801 році. І. Я. Франко назвав цей переклад 
згладженим. Найбільш яскравою постаттю серед перекладачів Шекспіра на німецьку мову, на 
думку багатьох дослідників, виступає А. В. Шлегель. У 1840 році з’явилося його видання, 
підготовлене разом з Л. Тіком у 12 томах і було перевидане у 1871 році в Берліні. Цьому 
передувало видання окремих творів.

А. В. Шлегель був поетом-перекладачем, видним теоретиком художнього перекладу, 
виступав проти вільного перекладу, вважав важливим і необхідним передавати драматичний 
діалог у поетичній формі, настоював на передачі у віршованій формі розміру оригіналу. У статті 
«Дещо про Вільяма Шекспіра з приводу Вільгельма Мейстера» 1796 Шлегель доводить 
необхідність повного, точного та поетичного перекладу Шекспіра, вказуючи на недоліки 
існуючих прозаїчних або занадто вільних перекладів видатного драматурга, відстоює 
необхідність подання драматичного діалогу у поетичній формі, вважаючи, що саме розмірене 
мовлення надає поетичному твору найбільшої правдоподібності. Прекрасний переклад Шлегеля 
зробив великий вплив на німецьку драматичну поезію, між іншим і на творчість Шиллера в 
другому періоді його діяльності.

Переклади Ю. Федьковича трагедій В. Шекспіра є прикладом опосередкованого 
перекладу, коли здійснюється відтворення тексту через посередника, існує певна проміжна ланка 
між оригіналом та перекладом. Оскільки K. М. Віланд та Й.-Й. Ешенбург перекладали Шекспіра 
прозою, а Ф.-Л. Шредер вносив зміни у постановки, то можна припустити, що саме переклади
А. В. Шлегеля стали тією проміжною ланкою, оскільки відзначалися всіма тими 
характеристиками, що робить переклад досконалим — точністю, повнотою, збереженням 
основних колізій, співвідношенням віршованих та прозових форм оригіналу. Як і у Шлегеля, у 
Ю. Федьковича спостерігається точне дотримання змісту трагедій, як і в оригіналі існують 
переходи від прози до віршованої форми і навпаки, спостерігається рима в кінці монологів, сцен, 
актів, усвідомлення і передача філософського змісту трагедій, відтворення лексичних, 
фразеологічних, синтаксичних особливостей оригіналу. Переклад Ф. Шіллера трагедії «Макбет» 
важко вважати проміжною ланкою, оскільки поет вважав неприпустимим передавати окремі 
наявні у тексті оригіналу сцени насильства, особливо коли це стосувалося дітей, в той час як у 
Ю. Федьковича передано зміст згідно оригіналу.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми.
До теми перекладів Ю. Федьковича з Шекспіра зверталися вчені, підкреслюючи 

необхідність такого вивчення (Л. М. Ковалець, 2010), аналізуючи особливості перекладу, його 
характерні риси (М. Ф. Станівський, 1955; А. Т. Крицевий 1960; M. Т. Ажнюк, 1973), 
співставляючи переклад з оригіналом (Г. Є. Гуць, 1985), показуючи його місце та роль у історії 
перекладу (О. Я. Івасюк, 2005).

Найбільший внесок у справу збереження перекладу, його редагування та критичної 
оцінки здійснив І. Я. Франко [13]. Важливе значення мають роботи, присвячені перекладам 
Шекспіра інших авторів, але їх зауваження щодо історії даного питання є вагомими для вивчення 
особливостей перекладу і Ю. Федьковича [1, с. 69].

Метою даної статті буде співставити на основі методу контекстуального аналізу оригінал 
та переклад, показати ті особливі знахідки, якими характеризується саме переклад 
Ю. Федьковича. Завданнями статті є проаналізувати лексичні, фразеологічні, стилістичні 
особливості перекладу Ю. Федьковича, порівняти оригінал з відтворенням та визначити ступінь 
адекватності перекладу Ю. Федьковича.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Зараз 
дуже важко без спеціальних словників зрозуміти окремі слова, звороти, синтаксичні структури 
перекладу, особливо не знаючи традицій, звичаїв та обрядів, без чого неможливо глибше осягнути



підтекст у перекладі. М. Ф. Станівський зазначає, що Ю. Федькович використовує діалектизми як 
щось звичайне, вживаючи їх і в авторській мові, і в мові персонажів. Разом з тим, автор підкреслює, 
що Федькович поряд з діалектними широко вживає і загальнолітературні форми -  сполучник що 
замість діалектного шо, скорочену частку сь (придалась) замість діалектичного си, м’яке ц в кінці 
слова (рум’янець) замість діалектичного твердого ц; рожу замість діалектичного ружу. Слово 
«руж-ружу» все ж таки можна знайти у тексті перекладу, але воно тут означає «рум’яна». 
Паралельне вживання діалектних і літературних форм спостерігається в одній і тій же фразі. Автор 
приходить до висновку що незважаючи на неодностайність у правописі, граматичній будові та 
словниковому складі, «мова Ю. Федьковича лишається кращим зразком української літературної 
мови на Західній Україні дофранківського періоду» [12, с. 23].

Однією із знахідок Ю. Федьковича можна вважати передачу тонкої іронії, сатиричного 
зображення, уїдливої критики, що звучить у розмові гробарів (в оригіналі clowns). Шути у
В. Шекспіра завжди відігравали важливу роль -у показі дійсності, були уособленням народної 
мудрості. Народність притаманна творчості Шекспіра, а те, що Ю. Федькович використовує 
говірку, свідчить про його демократизм, стремління приблизити твір до народу. Незрозуміла 
юридична термінологія, якою послуговувалися тогочасні судді, передається через язичіє, з яким 
Ю. Федькович боровся: престраствіє, ділательне, творительне і совершательне, сиріч. Поряд з 
адекватною влучною передачею оригіналу у перекладі також зустрічається і неточність у 
передачі окремих реалій: hobby-horse -  паличка, відхилення у окремих назвах тварин: deer -  
вовки, деякі реалії не перекладено взагалі: by Saint Patrick.

Те, наскільки повно переклад передає стилістичні особливості оригіналу, можна 
проілюструвати наступним прикладом. У 2 сцені І акту трагедії «Г'амлет» Король говорить про 
свою прихильність до Полонія: The head is not more native to the heart / The hand more instrumental 
to the mouth / Than is the throne of Denmark to thy father. Ці слова короля, звернені до Лаерта, у 
перекладі звучать наступним чином: Бо голова не є щиріша плечом / Ні руки голові, як 
данїйський / Престол це батьку вашому. В оригіналі знаходимо як образність, так і предметність 
висловлення думки. Лексичні одиниці head-hand збережено в перекладі, лише слово hand 
подається у множині -  руки. Переклад подає зміст оригіналу за допомогою метонімії, хіазму, 
повтору-обрамлення. Слово heart не перекладено як серце, дух, уособлення духовного начала. У 
оригіналі знаходимо об’єднання розуму (head) та почуттів (heart), що передає усвідомлення 
необхідності підкорення серця розуму, в той час як український варіант вказує на необхідність 
завжди «мати голову на плечах» - бути розумним, діяти розважливо. В перекладі за допомогою 
метонімії, повтору, паралельних конструкцій, інвертованого способу подачі порівняння 
передається вишуканість мови Короля, за якою криється підступність та лицемірство.

Хоч в цілому влучно використовуються еквівалентні прислів’я, окремі вирази не так 
вдало перекладені, як можна було б сподіватися. Наприклад, вираз while the grass grows (Act III, 
Sc. 2), що є частиною англійського прислів’я While the grass grows oft starves the silly steed 
передано буквально: як трава поросте. M. М. Морозов відмічає у коментарях, що дане англійське 
прислів’я приблизно відповідає українському «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» [14, с. 225].

Спробуємо порівняти оригінал, переклад та можливий літературний, відредагований, 
упорядкований варіант, створений за допомогою прийому трансформації, що застосовується у 
стилістичному аналізі тексту. Звернемося до слів Фортинбраса у заключній частині трагедії 
«Гамлет», що виступають у сильній позиції твору: For. -  О proud Death! / What feast is toward in 
thine eternal cell / that thou so many princes at a shot / So bloodily hast struck? (Act V, Sc. 2). Переклад 
Ю. Федьковича: О прегорда / Ти смерте; що за празник ти отце / Справляєш у палатах своїх 
вічнЬх, / Що тілько аж князів від разу це / На віки кровйов п’яних положила? Трансформований 
варіант: О Смерть прегорда / Якеє свято намічаєш у вічній келії своїй, / Що так багато принців 
ти / Одним кровавим махом положила? Переклад Ю. Федьковича, і це-в свій час відзначав
І. Я. Франко, характеризується непотрібними повторами (отце, це), розтягненням, відсутністю 
передачі запланованої майбутньої дії, українізацією реалій оригіналу (princes — князів), 
діалектизмами (празник, тілько аж, кровйов). Разом з тим, дуже вдало передані риторичне 
питання, епітети, звернення, персоніфікація (прегорда ти смерте, палатах своїх вічних), 
підсилення змісту за допомогою метафори. Можна замінити слово празник на свято (може слово 
feast більше відповідало б слову тризна), князів на принців, забрати вираз навіки кровйов п’яних, 
але тоді переклад зазвучить по-іншому і буде втрачена його неповторність.

Зі «шгадів буковинців дізнаємося, що вони знайомилися з творами Шекспіра завдяки 
гастролям артистів Бухарестського театру, твори Шекспіра видавалися лише німецькою



мовою, а знали її далеко не всі. Перекладам Ю. Федьковича судилося ЗО років пролежати у 
рукописі, аж поки 1902 року їх не видав, проявивши титанічну працездатність, І. Я. Франко. 
У перекладі «Макбету» Ю. Федькович пропонує 3, іноді 4 варіанти окремих форм, слів, 
словосполучень, синтаксичних конструкцій, зворотів, двовіршів або чотиривіршів, 
монол0гів, пісень і навіть три варіанти сцени з відьмами. Вважається недоліком 
«українізувати» переклад, але пісні Офелії, де відтворено українські реалії, неповторні, 
вражають мелодійністю, смутком, красою. Згодом Шекспіра перекладали вже й інші 
письменники, наприклад, Пантелеймон Куліш, який переклав майже всю його спадщину. 
Переклади Ю. Федьковича не мали так багато примірників, з’явилася інша література з 
даного питання, наприклад, «Шекспір в повістках для молоді і старших», видана у Львові у 
1901 році. О. П. Гуля та 3. А. Івашкевич у статті «Він увійшов у нашу плоть і кров», що 
з’явилася в рік 400-ліття від дня народження В. Шекспіра, вказували на особливу роль Ю. 
Федьковича у популяризації творів видатного^ драматурга. Автори справедливо зазначили, 
що «гуманізм, громадський пафос шекспірівських творів були співзвучні з ідеалами 
буковинського письменника-демократа» [2, с. 4].

Висновки і перспективи подальших досліджень. Переклади Ю. Федьковича двох трагедій
В. Шекспіра є зразками опосередкованого перекладу, тобто не з мови оригіналу -  англійської, а 
з проміжної ланки -  німецької мови, яку письменник знав досконало. Джерелом, ймовірно, був 
переклад А. В. Шлегеля, що підтверджується як окремими фактами, так і співставленням текстів. 
Питання визначення проміжної ланки у даному опосередкованому перекладі потребує 
подальшого вивчення та ґрунтовного текстологічного аналізу.

Окремі вчені (М. Костомаров у останні роки свого життя) вважали, що українська 
література -  це письменство «для хатнього вжитку», отже, спроби перекладати твори 
Шекспіра українською -  штучні і непотрібні: в коло селянських понять вони ніяк не 
вписуються, та й українській інтелігенції вони ні до чого, бо вона може їх прочитати або в 
оригіналі, або в російському перекладі. Не слід забувати про Емський указ 1876 року, яким 
було заборонено друкувати українські переклади, але дозволялося дещо з оригінальної 
белетристики [9, с. 186].

Вивчення перекладів Ю. Федьковича має велике значення для розуміння процесів 
розвитку, збагачення та становлення української мови, історії перекладу творів В. Шекспіра в 
Україні, для теорії та практики художнього перекладу.
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