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Актуальність даної статті полягає в тому, що дослідження лінгвістичних та
структурних особливостей такого поетичного жанру як пантум є надзвичайно
важливим для сучасної української філології та перекладознавства, адже дана
поетична форма є носієм нових культурно-стилістичних бачень і може значно
збагатити існуючі канони поетичного віршування. Що стосується новизни нашого
дослідження, то слід зазначити, що пантум, як окремий поетичний жанр, є досі не
представленим в українській літературі, і немає жодного перекладу українською
мовою поезій-пантумів у виконанні Дональда Джастіса, Джона Ешбері або Девіда
Леймана. Тому в даній статі ми робимо спробу з’ясувати причини, що впливають на
низький рівень перекладності пантумів українською мовою, і для цього збираємося
вирішити ряд наступних завдань: визначити лінгвістичні особливості пантумів;
дослідити прагматичну навантаженість їх структурної будови та виявити специфіку
впливу особливої форми пантумів на рівень адекватності передачі їх
лінгвостилістичного змісту у перекладі.

Як зазначають літературознавці, сучасна поетична форма пантуму походить від
особливого малайського поетичного жанру, що вважається традиційним для
індонезійської народної культури ще з початку п’ятнадцятого століття. Цікаві
відомості про пантум, як традиційну форму малайського канону віршування, можна
знайти у статті «Художні засоби індонезійської поезії 20-х років XX століття»,
написаній Є. В. Романовою та опублікованій у санкт-петербурзькому збірнику
наукових праць «Востоковедение» (Сходознавство) за 2008 рік. У вищезазначеній
статті, Є. В. Романова проводить ретельне і досить ґрунтовне дослідження жанрових
особливостей індонезійської поезії і, зокрема, зазначає, що «Пантум є широко
розповсюдженою формою народної лірики. Це чотиривірш, кожен рядок якого має, в
ідеалі, складатися з чотирьох двоскладних слів. Кінцеві слова першого і третього, а
також другого та четвертого рядків римуються між собою, тобто рима є перехресною
і має схему abab. Між двома першими рядками, які носять назву сампіран (sampiran)
та уособлюють поетичне порівняння, і двома останніми рядками, що мають назву ісі
(isi) та містять в собі зміст усього чотиривірша, повинен зберігатися певний
паралелізм» [2, с. 93]. Крім цього, вчена звертає увагу читачів на те, що одним з
різновидів пантумів є прошитий пантум, в якому другий і четвертий рядки першого
чотиривірша повторюються в якості першого і третього рядків другого чотиривірша,
а другий і третій рядки другого чотиривірша повторюються, в свою чергу, в якості
першого і третього рядків третього чотиривірша. Таким пантумам, за свідченням,
Романової, були також притаманні постійні епітети, порівняння та певна особлива
символіка. Завдяки своїй унікальній формі та структурно-композиційній єдності
прошиті пантуми привернули до себе увагу спочатку західноєвропейських, а згодом
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й американських поетів. Тому саме про особливості їх перекладу піде мова у даній
статті.

  Вважають, що першим з європейців, хто почав експериментувати з поетичною
формою пантуму був Віктор Гюго, який представив французький переклад одного з
малайських пантумів у збірці Les Orientales. Але Дебора Бренон, знавець
Вікторіанської літератури та вільний поціновувач пантумів, в статті There is That Line
Again: Revealing the Pantoum in Context пише, що «…першим, хто переклав
малайський пантум на одну з європейських мов, був Вільям Марсден, який ще у 1812
році запропонував переклад англійською мовою однієї з подібних поезій в своїй
книзі Граматика Малайської Мови» [3]. І лише сімнадцять років потому, у 1829
Віктор Гюго опублікував збірку поезій Les Orientales, на яку його надихнула війна
Еллінів за незалежність, і в якій він представив власний переклад одного з
малайських пантумів, надісланого йому у приватному листуванні Ернестом Фуне.
Згодом поезії, написані у формі пантумів, почали з’являтися у виконанні таких
французьких та британських поетів як: Теодор де Банвіль (1857), Леконт де Ліль
(1884), Остін Добсон (1873), Люіс Сіферт (1868), і, звичайно, найбільш відомим
вважається пантум Шарля Бодлера під назвою Гармонія Вечора із збірки поезій
Квіти Зла.

В американській поезії двадцятого століття пантуми є досить розповсюдженим
явищем. Всупереч, а скоріше завдяки своїй незвичній та дещо вибагливій
структурній будові, яка, з одного боку, трохи обмежує свободу виразу авторської
думки, а з іншого, примушує цю думку двоїтися у своєму значенні і кожного разу
породжувати нові смислові відтінки, пантуми кидають виклик вже не одному
поколінню сучасних американських поетів, які часто належать до зовсім різних
поетичних напрямків та шкіл. Яскравими прикладами сучасних пантумів є поезія
Дональда Джастіса Пантум про Велику Депресію (Pantoum of Great Depression),
Амнезія (Amnesia) Девіда Леймана, Батьківський Пантум (Parent’s Pantoum)
Керолайн Кізер, поезія Пантум (Pantoum) Джона Ешбері та багато інших. Звичайно,
сучасний пантум трохи відійшов від своєї початкової форми. Він, наприклад,
втратив схильність до перехресної рими і дозволив собі дещо свободи в лексико-
структурній будові повторюваних рядків. Результати подібних змін можна яскраво
побачити в поезії Керолайн Кізер Батьківський Пантум, завдяки яким вона не лише
не втратила, а, навпаки, здобула ще більшу глибину та множинність тлумачення
чисельних змістів, які, весь час переплітаючись, сприяють ще більшій повноті
сприйняття зображуваних образів.

Досліджуючи лексико-семантичну будову різних пантумів, стає зрозумілим, що
сама по собі вона, навряд чи, може викликати значну кількість труднощів у
перекладі. В першу чергу, це пов’язано з тим, що пантум, як окремий різновид
поетичного віршування, виник саме завдяки своїй особливій структурі та
формальним законам творення поетичної строфи, не зосереджуючи значної уваги на
суто лінгвістичній будові. І справді, в ході аналізу пантумів, написаних
представниками різних поетичних шкіл та течій, стає очевидним, що
лінгвостилістичні засоби, які дані поети використовують для розкриття тих чи інших
образів, більше свідчать про певний особливий стиль віршування та лінгвістичні
вподобання самого автору, ніж про те, що вони є невід’ємними рисами пантумів, як
таких. Як наслідок, мова одних пантумів дуже проста, необтяжена складними
лексичними або граматичними конструкціями, в той час, як в інших можна знайти
такі стилістичні засоби як: алюзії, метафоричні порівняння, гру слів та інші. Але всі
ці лінгвостилістичні чинники не спричинили б багато труднощів у перекладі, якби не
специфічна структура будови поетичної строфи, яка й ускладнює весь процес
передачі пантумів українською мовою. Адже, в наслідок того, що майже кожен
поетичний рядок має бути повтореним у двох різних контекстах, перед перекладачем
постає безліч суперечливих та неоднозначних питань, на кшталт, яке значення
вислову обрати, щоб воно було доречним в обох контекстах, або, як зберегти
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формальну лексичну відповідність виразу і, в той же час, змінити його значення в
одному з контекстів так, щоб збереглася гра слів. І всі ці непрості моменти ще
додатково ускладнюються суворим дотриманням усіх структурних повторів та
відтворенням у перекладі оригінальної ритмомелодійної будови пантумів, яка, після
відмови останніх від рими, набула великого значення як чинник, що задає настрій
усього поетичного твору.

 Як зазначалося вище, на даний момент українські читачі не мають, на жаль,
змоги ознайомитися з пантумами представників сучасної американської поезії в
українському перекладі. Тому, для проведення необхідного аналізу тих труднощів,
що можуть виникнути в процесі передачі пантумів українською мовою, ми вирішили
самі перекласти кілька пантумів, що належать різним американським поетам
двадцятого століття. Досить цікавим виявився переклад поезії Дональда Джастіса The
Pantoum of Great Depression. Беручи до уваги немалий розмір оригінальної поезії, ми
наводимо нижче лише деякі уривки з неї, які, тим не менш, повністю висвітлюють
структурно-синтаксичні та лексичні особливості даного твору та перекладацькі
складнощі, з ними пов’язані:

Pantoum of the Great Depression

Our lives avoided tragedy
Simply by going on and on,
Without end and with little apparent meaning.
Oh, there were storms and small catastrophes.

Simply by going on and on
We managed. No need for the heroic.
Oh, there were storms and small catastrophes.
I don't remember all the particulars.
………………………………………………………..

But we did not ourselves know what the end
was.
People like us simply go on.
We have our flaws, perhaps a few private
virtues,
But it is by blind chance only that we escape
tragedy.

And there is no plot in that; it is devoid of
poetry.
[6, p. 113]

Пантум про Велику Депресію

Наші життя оминули трагедію,
Вони просто котилися все вперед і вперед,
Не маючи кінця і втративши будь-який зміст.
Проносилися шторми і незначні катастрофи.

Вони просто котилися все вперед і вперед
І змогли. І ніякого героїзму.
Проносилися шторми і незначні катастрофи.
Ох, не пам’ятаю я вже всіх подробиць.
…………………………………………………………..

Але ми не знали, яким буде кінець.
Такі як ми просто котяться собі вперед і
вперед.
У нас є свої вади, можливо, й кілька чеснот,
Але лише завдяки сліпій випадковості ми
здатні оминути трагедію.

І в цьому немає змісту; все це позбавлене
поезії.

[4]

З наведених вище фрагментів оригіналу і перекладу видно, що мова оригінальної
поезії не насичена складними метафоричними конструкціями, або специфічними
алюзіями, чи якоюсь вибагливою грою слів. Тим не менш, в процесі перекладу у нас
виникли певні труднощі, навіть, стосовно вибору українського варіанту передачі
рядка з герундіальною конструкцією «Simply by going on and on,…», тому що
переклад його за допомогою відповідного дієприкметникового звороту звучав би
українською досить штучно та неприродно, а це, в свою чергу, зіпсувало б враження
від усього твору. До того ж, цей самий рядок треба вжити у незміненій формі ще й на
початку другої поетичної строфи, в якій він виступає частиною вже зовсім іншого
контексту, вимогам до адекватної передачі якого дієприкметниковий зворот теж би
не задовольнив. Ще нашу увагу привернув рядок «Without end and with little apparent
meaning.», а саме – передача ефекту невиправданого очікування протиставлення
значень, який досягається послідовним вживанням семантичних антонімів «without»
та «with» з миттєвим додаванням після останнього прикметнику «little», який одразу
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нівелює його позитивне значення. Як наслідок, очікуваного протиставлення не
відбувається, і це обов’язково привертає до себе увагу читачів, повідомляючи про
певний настрій написання усього твору. В процесі перекладу даний ефект зберегти не
так легко. Ми спробували передати його за допомогою дещо іншого контрасту
значень, адже «…не маючи…» чогось, не можливо щось «…втратити…», але,
звичайно, дане зіткнення нелогічних в своїй послідовності значень не має такого
сильного прагматичного ефекту, як в оригіналі.

Ще більш складну та заплутану низку перекладацьких питань викликала передача
українською мовою поезії під назвою «Pantoum», що вийшла з під пера одного з
найвідоміших американських письменників-експерименталістів двадцятого століття,
Джона Ешбері, якого часто називали «…поетом темним і герметичним… людиною
не з цього світу, магістром гри у бісер…» [1]. Дана поезія є унікальною знахідкою
для будь-якого, захопленого своєю справою перекладача, адже в ній поєднуються,
майстерно доповнюючи одна одну, структурна вибагливість класичного пантуму та
непередбачувана в своїй незвичності та глибинній багатозначності образність самого
автора. Для підтвердження вищезазначеного наводимо уривок з даної поезії, в якому
яскраво простежується неоднозначність сприйняття зображених образів, та наш
скромний варіант її перекладу:

Pantoum
……………………………………………………..
Footprints eager for the past
The usual obtuse blanket.
And what is in store
For those dearest to the king?

The usual obtuse blanket.
Of legless regrets and amplifications
For those dearest to the king.
Yes, sirs, connoisseurs of oblivion,

Of legless regrets and amplifications,
That is why a watchdog is shy.
Yes, sirs, connoisseurs of oblivion,
These days are short, brittle; there is only one night.

That is why a watchdog is shy,
Why the court, trapped in a silver storm, is dying.
These days are short, brittle; there is only one night
And that soon gotten over.
………………………………………………………….
[5]

Пантум
………………………………………………….
Відбитки ніг, що тяжіють до минулого
Звичайнісінька тупа ковдра.
І що ж буде далі
З тими наймилішими королю?

Звичайнісінька тупа ковдра.
Безногих вибачень і перебільшень
Для тих наймиліших королю.
Так, добродії, знавці забуття,

Безногих вибачень і перебільшень,
Ось чому принишк вартовий.
Так, добродії, знавці забуття,
Дні короткі і крихкі; є лише одна ніч.

Ось чому принишк вартовий,
Чому двір, захоплений срібною бурею, вмирає.
Дні короткі і крихкі; є лише одна ніч
І та скоро закінчиться.
……………………………………………..
[4]

Як ми бачимо, мова оригіналу насичена яскравими метафорами та
красномовними епітетами. Але головні роздуми в процесі перекладу були викликані
певною неоднозначністю низки образів, пов’язаних між собою. Дана неоднозначність
тлумачення спричинена тим, що такі, на перший погляд, абсолютно зрозумілі слова
як «king», «oblivion», «court» можна віднести як до королівської, так і до судової
тематики. Адже крім загально відомого значення «король» слово «king» вживається у
стійкому виразі «King in Banco» і перекладається як «судова влада». Слово «oblivion»
теж, в свою чергу, поряд зі значенням «забуття» тлумачиться ще й як
«помилування» або «амністія». Нарешті, саме слово «court» в першому ж своєму
значенні перекладається як «суд» і вже лише потім – як «королівський двір». Крім
цього, певну правову конотацію має ще й слово «watchdog», яке  може вживатися у
значенні «особи, яка наглядає за тим, щоб не чинилися протизаконні дії». І навіть
прикметник «legless» звучить не як «безногий», а як неправильна форма творення
заперечного прикметника «незаконний», що є досить характерним для Джона Ешбері
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та поетів-експерименталістів загалом, які любили утворювати нові слова шляхом
незвичного поєднання їх морфологічних складових.

Але, можливо, все це лише наші припущення, і Джон Ешбері мав на увазі зовсім
інше. В ході перекладу ніколи неможна бути на сто відсотків певним, що правильно
зрозумів ідею та задум автора. Звичайно, в цьому часто допомагає металінгвістичний
контекст, який треба намагатися відчувати та вірно визначати в процесі роботи над
перекладом кожного художнього твору як поетичного, так і прозового жанру. Але, в
наслідок різних причин, його теж інколи досить важко знайти. Що ж стосується
перекладу пантумів, то немає нічого неможливого, і в ході роботи над даною статтею
та перекладу різних пантумів вищезгаданих авторів ми на власному досвіді
переконалися, що переклад творів даного поетичного жанру може стати
захоплюючою та дуже цікавою пригодою, з якої, без сумніву, можна винести багато
корисних знань, навичок та підходів для майбутньої перекладацької роботи.

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПАНТУМОВ:
ОТ ТРАДИЦИОННОЙ МАЛАЙСКОЙ ПОЭЗИИ К СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ И

УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

А. А. Скалевская

Статья посвящается исследованию структурных, лингвистических и стилистических особенностей
произведений, написанных в поэтическом жанре  пантума. Особое внимание уделено определению
прагматико-стилистических черт, характерных именно для пантумов таких представителей
современной американской поэзии как  Дональда Джастиса и Джона Эшбери. Изучается влияние данных
прагматико-стилистических особенностей на уровень переводимости пантумов на украинский язык.

Ключевые слова: пантум, прошитый пантум, малайская поэзия, современная американская поэзия,
прагматико-стилистическое влияние, структурно-лингвистические особенности перевода.

LINGUASTYLISTIC AND STUCTURAL PECULIARITIES OF PANTOUM TRANSLATION:
FROM TRADITIONAL MALAYAN POETRY TO THE MODERN AMENRICAN AND UKRAINIAN

LITERATURE

A. A. Skalevskaya

The article is dedicated to the analysis of structural, linguistic and stylistic peculiarities of pantoums. Special
attention is being paid to the identification of specific pragmatic and stylistic features, typical of the poetic works
of such modern American poets as Donald Justice and John Ashbery. Thorough investigation is being held in the
field of studying the influence of these pragmatic features being made on the level of pantoums’ translatability into
the Ukrainian language.

Key words: pantoum, Malayan poetry, modern American poetry, pragmatic and stylistic influence, structural
and linguistic aspects of translation.
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