
65

марія василишин

особливості перекладу творів 
драґослава михаїловича

Один із найвідоміших сербських письменників Драґослав 
Михаїлович належить до генерації представників неореалістич-
ного напряму, яка виступала за радикальні зміни в існуючому 
дискурсі, протиставивши естетизму та формалізму реалізм ново-
го типу. Творці цього напряму відмовились від ідеалізації та при-
крашання дійсності, повернувшись обличчям до суспільної пе-
риферії, світу аутсайдерів та маргіналів, описуючи потворне 
і брудне як складову частину дійсності. Прозі цього типу прита-
манний регіоналізм, який поруч зі зміною художнього простору 
несе зміни оповідної манери, використання діалектів і розмов-
ної мови на рівні просторіччя та жаргону. У картині світу, пред-
ставленій прозою сербських неореалістів, які заявили про себе 
в сербській літературі 60–70-х рр. ХХ ст., велике місце посідає 
суб’єктивізований погляд на об’єктивну реальність.

У творчих експериментах Драґослава Михаїловича особли-
вої актуальності набуває ігнорування колишніх стереотипів. 
Мова його літературних персонажів позначена художньою но-
визною. У його оповіданнях та романах оповідь ведеться здебіль-
шого від першої особи, а «нелітературна» мова оповідачів слугує 
вираженню певного вражаючого, іноді — шокуючого життєвого 
досвіду. Розширюючи можливості оповіді, для побудови індиві-
дуальної візії людської долі, меж і можливостей людської приро-
ди, письменник використовує соціально й діалектно марковану 
мову, яка не відповідає літературним стандартам. Д. Михаїлович 
намагається відтворити автентичне життя за допомогою автен-
тичної мови через монологічний «я»-наратив, який несе на собі 
відбиток світоглядної та художньої концепції письменника, наго-
лошує на проблемі антиномії добра і зла, надає своїй прозі ознак 
натуралізму.

Драґослав Михаїлович наголошував на важливості творчого 
ризику, на потребі розбивання художніх канонів і оновлення літе-
ратурної мови. Проза Михаїловича внесла в сербську літературу 
60‒70-х рр. значну мовну свіжість. У своїх книгах він продемон-
стрував майстерність ефектного і функціонального використан-
ня різних видів живої, нелітературної мови, жаргону й діалектів. 
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Він говорив про конформізм і творчу свободу, про багатство мате-
ріалу, яке пропонує актуальна життєва дійсність. У книгах «Фреде, 
на добраніч» (1967), «Коли цвіли гарбузи» (1968), «Вінок Петрії» 
(1975) він продемонстрував майстерність ефектного й функціо-
нального використання різних видів живої, народної мови, жар-
гону й діалектів. Про зміну ставлення до мови говорили в той час 
як про одну з основних ознак «неореалізму». Критиками заува-
жено, що використання Михаїловичем розмовної мови є «спосо-
бом депатетизації» [Jeremić, s. 7]: діалект Петрії (із роману «Вінок 
Петрії») чи спрощена мова Ліліки (героїня однойменного опові-
дання) дозволяють уникнути небажаного сентиментального тону 
в розповіді про людські страждання і нещастя.

Д. Михаїлович використовує класичну форму сказу. Його опо-
відачі у своїх сповідях постійно звертаються до невидимого слу-
хача, користуються живою, розмовною мовою, яка відповідає 
їхньому походженню, освіті, життєвому досвіду і психічному 
складу. Наративна конструкція будується письменником як імі-
тація вірогідної усної сповіді, записаної на магнітофонну плівку 
без втручання письменника.

Однією з найважливіших особливостей роману «Коли цвіли 
гарбузи» є оповідна перспектива, з якої розповідається про долю 
Люби Чемпіона. Все у тексті зведено до сповіді головного героя: 
ці фрази — лише те, що він хоче повідомити співрозмовнику про 
своє життя і причини еміграції. Оповідь від першої особи, у фор-
мі сказу передбачає безпосередній зв’язок з персонажем і його 
долею. Замість того, щоб авторським голосом інформувати, опи-
сувати, пояснювати, письменник зникає і надає своєму героєві 
можливість промовляти до читача вголос, створюючи ілюзію ав-
тентичності. Через те твір, написаний без патетики і т. зв. вели-
ких життєвих тем, є живим, зачаровує своєю спонтанністю, ди-
намічністю, переконливістю.

Зупинившись на питанні мовної специфіки перших творів 
Д. Михаїловича, можна скласти уявлення, які основні труднощі 
постали перед перекладачем його творів.

Драґослав Михаїлович як прозаїк дебютував збіркою опо-
відань «Фреде, на добраніч», за яку отримав Жовтневу премію 
м. Белграда, першу з численних літературних відзнак. Збірка 
охоплює шість різних за обсягом оповідань зі своєрідним всту-
пом у вигляді дещо поетично й риторично забарвленої розповіді. 
Д. Михаїлович-письменник не визнає ніяких літературних кон-
венцій. Тому оповідання не схожі між собою ні тематично, ні мо-
вою, ні за стилем. У кожному з них використано свій  літературний 
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метод  і свою композицію. Це своєрідний письменницький екс-
перимент, щораз новий пошук форми й вираження. Автор опо-
відань деперсоналізується, зникає з тексту. Водночас, нехтуючи 
правилами тогочасного письменства, він звертається до психоана-
лізу. Персонажі Михаїловича здебільшого говорять самі про себе, 
спонтанно, як знають і вміють, без прикрас і приховувань. Їхні 
сповіді хвилюючі й сповнені горя, страху, туги, апатії, цинізму, 
відчаю, інколи — жертовності й благородства.

Візьмімо для прикладу кілька оповідань зі згаданої збірки. 
Ліліка — дівчинка 10–12 років із великим, але порожнім через 
відсутність батьківської любові серцем. Її світ складається з так 
званих люмпен-пролетарів: п’яниць, злочинців, проституток, 
наркоманів, контрабандистів, безробітних. Вони мешкають у пе-
редмістях, покинутих бараках і халупах. Етичний і психічний 
розпад, відсутність довкола цінностей і принципів таврує добру 
й піддатливу душу Ліліки. Вона починає вірити в те, що обман, 
крадіжки, лицемірство, егоїзм і сексуальна розкутість — звичайні 
й домінуючі в житті явища, і тому без вагань сприймає їх як на-
лежне, намагаючись за цими правилами жити. Вона простодуш-
но, відверто й водночас байдуже розповідає про себе і своє ото-
чення характерною для неї вбогою мовою.

У написаному жаргоном оповіданні «Віспа» мову деформо-
вано аж до абсурду: речення ніколи не буває цілісним, незв’язані 
між собою думки перелітають з одного поняття на інше, з однієї  
ситуації на іншу, слова примітивні, скупі до елементарності, гра-
матично спотворені. Ця мова інтонована таким чином, що ви-
ражає дуже просту і нерозвинену природу людини обмеженої, 
відсталої, віддаленої від культури й цивілізації. Проте ця люди-
на думає і відчуває, розповідає про події у власному житті по-
своєму, вона проста, й у своїй простоті складна. Не в останню 
чергу — для перекладача, адже не просто перекладати не лише 
слова, а глибоководні течії, драматизм людського життя, зазира-
ючи в найінтимніші закутки людської психіки.

У романі «Вінок Петрії» панує дух заперечення, буденність 
стає тим, що література, не бажаючи більше оминати мовчанням, 
ставить у центр уваги. Наратив у романі має форму бесіди, в якій 
фіктивний оповідач — неосвічена селянка Петрія Джорджевич — 
ділиться з невидимим співрозмовником власним досвідом та істо-
рією свого життя, сповненого страждань, втрат і розлук. Окремої 
уваги заслуговує, знову ж таки, мова роману. Цього разу автор 
використовує широкі можливості нового мовного середовища — 
діалекту. Незважаючи на труднощі, які очікують перекладача 
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під час роботи з текстом, написаного діалектом зі слів неграмот-
ної людини, роман перекладено сімома мовами світу.

Мова творів Д. Михаїловича в кожному випадку автентична, 
ніби відтворена з плівки, щораз вона набуває ознак «нелітера-
турності». Тому через необережність перекладача тексти можуть 
втратити чарівність простоти, а, отже, свою художню цінність. 
На мовників, вихованих на літературі, для якої відхід від стандар-
тів і традиції не був характерним, чатує спокуса відполірувати 
і пригладити твір, прикрашаючи його недоречними еквівален-
тами. Звичайно, це відносять до одного з найбільших перекла-
дацьких гріхів, тому в питанні перекладу нелітературної мови 
необхідна неабияка обережність і художній такт, а будь-які за-
гравання з текстом — неприйнятні.

Роман «Коли цвіли гарбузи» — найпопулярніший серед тво-
рів Д. Михаїловича, тому зазнав найбільше перекладів. Значущим 
є те, що українська мова стала першою серед східнослов’янських, 
якою його перекладено.

Як і попередній твір письменника, цей роман має форму мо-
нологічної сповіді: колишній боксер Люба Сретенович з белград-
ської периферії Душановаца пригадує події кінця сорокових — 
початку п’ятдесятих років, які стали вражаючою внутрішньою 
драмою головного персонажа та спричинились до його еміграції 
у Швецію. Люба розповідає свою «звичайну» і водночас вража-
ючу життєву історію про дружбу, про сімейне горе, про сестру, 
зґвалтовану його знайомим, та про помсту, сцена якої у романі — 
найвеличніша.

Роман являє собою приклад доволі стиснутої форми і спро-
щеного наративу. Персонажі книги розмовляють мовою нелітера-
турною, скупою і образною водночас, пронизаною белградським 
арго п’ятдесятих років. Перекладачеві потрібно дотримуватись 
«нелітературності» українського тексту, що є загалом явищем 
незвичним для традиційної української літератури. Безумовно, 
при перекладі українською мовою слід відштовхуватися від схо-
жих мовних явищ в українській мові того ж часового відрізку. 
Проблема полягає в тім, що немає жодного словника ненорма-
тивної лексики, книги чи праці, яка слугувала б зразком україн-
ського арго 50-х років. Це й не дивно, адже умови тоталітарного 
режиму унеможливили мовну інакшість усного та писемного са-
мовияву. Треба взяти до уваги той факт, що в українській культурі 
мова завжди сприймалась не лише прагматично, як засіб кому-
нікації, а як найцінніший національний скарб: за такого сприй-
няття культивування літературних стандартів набувало особливої 
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ваги. Тільки в останні роки побачило світ кілька словників ненор-
мативної української лексики, й один із них певною мірою слугу-
вав перекладачеві роману «Коли цвіли гарбузи». «Певною мірою» 
через те, що такого роду словники подають здебільшого сучасну 
жаргонну лексику, а в такому випадку слід, звичайно, зважати на 
можливість існування того чи іншого слова або вислову в україн-
ській мові повоєнних років. Проблемою при перекладі стали та-
кож деякі жаргонізми, що вживались у сербській мові повоєнних 
часів, і навіть дуже обізнаним із сербським жаргоном сучасникам 
важко було визначити точне їх значення. Так, наприклад, значен-
ня вжитого у творі слова «Руловци» зміг пояснити лише сам автор 
книги. Маючи справу з лайкою, перекладач намагався відшукати 
еквівалент в українській мові, який би відповідав за смисловим на-
вантаженням і мав максимальну лексичну схожість, це, зрештою, 
часто дозволяє певна мовна спорідненість.

Як уже згадувалося, головним персонажем роману, від іме-
ні якого ведеться розповідь, є боксер Люба Сретенович на пріз-
висько «Чемпіон». Його сповідь щедро пересипана термінами 
зі сфери боксу. Це теж надає твору переконливості, та для точ ного 
тлумачення тексту перекладачеві довелось ознайомитися зі спе-
цифічною термінологією, як от «ґард», «кроше», «клінч» та ін. 
з консультацій зі спортсменами-боксерами чи зі словників. У тек-
сті перекладу вони так і використані, але з поясненням у виносках.

Окремої уваги в тексті заслуговують реалії. У романі їх надзви-
чайно багато, вони творять специфічну автентичну атмосферу ду-
шановацької периферії чи війська, де служив головний персонаж. 
Завдяки картинам і топонімам міського простору вони цілком 
природно і переконливо реконструюють справжню атмосферу 
життя у місті п’ятдесятих років минулого століття. Слова-реалії 
в перекладі, як правило, транскрибовані й супроводжуються ви-
носками, що сприяє збереженню національного колориту.

Незважаючи на певні труднощі перекладу, пірнути в такий 
текст, як роман Д. Михаїловича «Коли цвіли гарбузи» — справ-
жня насолода для перекладача. Надзвичайно зворушливий і ці-
кавий, цей твір, без сумніву, вартий того, щоб побувати в чудес-
ному світі словесних багатств іншої мови та стати ще одним по-
середником у діалозі двох культур.
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