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У статті розглядаються можливості відтворення у перекладі алюзивних
сюрреалістичних фраз із вірша Ґреґорі Корсо «Marriage» у контексті їх сучасного
використання в назвах і цитатах. Доводиться головна передумова перекладання алюзивної
поезії, яка полягає в ретельному доперекладацькому аналізі асоціативного змісту
джерельного тексту із врахуванням додаткових асоціативних зв’язків, породжених
самостійним життям його фрагментів у назвах, цитатах, вигаданих іменах. Переклад поезій
бітників повинен бути правдивим, інформативним, приводити до авторських алюзій та
асоціацій, уникаючи їх наївно-дослівного, поверхово-словникового тлумачення.
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Дослідники творчого доробку бітників найчастіше четвертим у ряді
найголовніших представників цього літературного покоління називають ім’я
Ґреґорі Корсо (1930-2001) – після імен фундаторів бітництва Аллена Ґінзберґа,
Джека Керуака і Вільяма Берроуза (Корсо був молодшим, але його відданість
ідеалам свого покоління і поетичний талант здобули йому визнання як поета
рівного статусу поряд зі старшими бітниками). Про Ґреґорі Корсо також пишуть,
що він був «поетом для поетів», тобто для вузького кола вишуканих цінителів його
поетичних алюзій, інтенцій і сюрреалістичних нісенітниць. Нарешті, третьою
важливою для нашої статті преамбулою є присутність романтичного виміру в
поезіях Ґреґорі Корсо, що походить від його улюбленого поета-романтика Персі
Біші Шеллі. Корсо навіть похований поряд із могилою Шеллі (на протестантському
цвинтарі в Римі), а на його могильній плиті висічено латиною просте і величне
імення: POETA.

Перекладач віршів Ґреґорі Корсо опиняється у просторі прихованих алюзій,
оточений загадковими фразами, смисл яких не лежить на поверхні, або й взагалі
невловний, ефемерний, неосяжний. Завдяки своїй оригінальності й широким
можливостям для трактування чимало сюрреалістичних словосполук, вигаданих
Корсо, стали інтертекстуальними виразами, давши поштовх для появи нових
мистецьких творів у різних жанрах: музично-пісенному, художньої фотографії,
власне поетичному. Вони одержали своє «друге життя» в назвах музичних груп і
пісень, фотографій, цитатах з художніх фільмів, вигаданих іменах користувачів у
соціальних мережах, а також у назвах сервісних Інтернет-компаній, корпоративних
та приватних веб-сайтів тощо. Головна передумова перекладання алюзивної поезії
полягає в тому, що у джерельному тексті немає нічого другорядного: таких
асоціативних значень та смислів, які не заслуговують на ретельний
доперекладацький аналіз, таких художніх засобів, до яких можна поставитись
неуважно, підмінивши їх власними знахідками без жодного пояснення джерельного
тексту, і зрештою, таких фраз, які можна перекласти нашвидкуруч.

Дослідники відзначають «легкий тон» віршів Ґреґорі Корсо, нехарактерний для
інших бітників. Із плином часу найвідомішим з усіх його творів став вірш
«Marriage» (1958), просякнутий почуттям гумору й самоіронії. Анархічний стиль
вірша дозволяє вільний вилив потоку свідомості наратора: беззв’язне, спонтанне
мовлення, стрибки від одного слова до іншого, коли проміжне слово пропускається
і всю фразу зрозуміти важко (цей особливий тип непрямих, нечітких і віддалених
асоціацій у психіатрії дістав назву word salad, чи «салат зі слів»).
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Джерелом комізму у вірші «Marriage» є безсенсовні фрази, спонтанно
вимовлені наратором і побудовані на закритих асоціативних зв’язках. Завдяки своїй
лаконічній виразності вони стали популярними, одержавши «друге життя» в назвах
і цитатах до інших текстів та жанрів через п’ятдесят і більше років після створення
самого вірша. За деякими з таких зовні цілком безглуздих фраз простежується
певне культурне тло й приховані асоціації вдається встановити з високою
вірогідністю точності, проте інші сюрреалістичні словосполуки можна
домислювати по-різному. Саме їх практично невичерпні можливості для
інтерпретації дозволяють цим дивним словосполукам жити самостійним життям у
сьогоденні.

Розгляньмо деякі з таких фраз із вищезгаданого вірша, по-перше, у контексті
вірогідних авторських алюзій та інтенцій, по-друге, з точки зору їх відтворюваності
у перекладі. Яку стратегію обере перекладач, опинившись у цьому просторі
прихованих алюзій? Чим пожертвує і що здобуде? Повчальним (як у сенсі
досягнень, так і втрат) став досвід перекладання цього вірша – найпопулярнішого з
усіх творів Ґреґорі Корсо – популярним українським поетом, прозаїком, есеїстом
Юрієм Андруховичем.

Вірш починається питанням: Should I get married? Should I be good? / Astound
the girl next door with my velvet suit and faustus hood? [7]

Переклад Ю. Андруховича: Час женячки настав? До голови по розум? /
Закохати сусідську піську в мою оксамитно-фавстову позу? [4, с.169]

Відразу звертає на себе увагу втрата у перекладі голосу поета на ім’я Ґреґорі
Корсо, для якого аж ніяк не був характерний простакуватий, вульґарно-хтивий тон,
що з’являється у перекладі. Чи, може, травестійний переклад, який спотворює
авторський тон, повинен сприйматись як пародія?

А що відбувається у перекладі з сюрреалістичними авторськими
словосполуками velvet suit, faustus hood та іншими, які приваблювали й досі
приваблюють увагу читачів своєю незвичністю? Їхню популярність свого часу
підвищив зірковий голлівудський фільм 1994 року випуску, романтично-комедійна
драма «Reality Bites» (рос. пер. «Реальность кусается») про т.зв. «покоління Х», у
якому один із персонажів іронічно переказує початок вірша Корсо: Well, should I
get married, should I be good, should I astound the girl next door with my velvet suit and
my faustus hood and not take her to movies but to cemeteries and tell her stories of
werewolf tongues and forked clarinets... [9].

Фільм вийшов на екрани з підзаголовком: комедія про кохання у дев’яностих.
Але він мав ще один підзаголовок: Life is always funnier when it happens to someone
else (Життя завжди смішніше, коли воно трапляється з кимось іншим), який
вказував на істотну порцію чорного гумору в цій «романтичній комедії». Обидва
підзаголовки з певною хронологічною корекцією чудово підійшли б і до вірша
Ґреґорі Корсо: це невесела, але смішна комедія-роздум про кохання і шлюб, які
могли трапитись у п’ятдесятих.

Сьогодні в Інтернет-просторі можна знайти сторінки з чудернацькими
«гучними» назвами, запозиченими у Корсо, Werewolf Bathtubs та Forked Clarinets
– із цілковито несподіваним змістом! Так, Forked Clarinets пропонує своїм
відвідувачам помилуватись фотографіями стильно сервірованих екзотичних страв.
Ці позбавлені власного конкретного змісту милозвучні словесні пари завдяки своїй
фонетичній привабливості та образній химерності здатні асоціативно
прив’язуватись до чого завгодно! Частково Юрій Андрухович передає їх дослівно:
werewolf bathtubs – вовкулацькі ванни, forked clarinets – кларнети роздвоєні
(порівняймо з російським перекладом Яна, який вправно застосовує семантичний
розвиток: о купальнях вампиров и рогатых кларнетах [5]). Разом з тим, такі доволі
зрозумілі окремі фрази, як velvet suit і faustus hood невиправдано злилися в
оксамитно-фавстову позу, ставши чимось загадковим (чому «фавстова поза»
оксамитна?) Та й зовсім не фаустівське «позерство» має на увазі розгублений
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наратор у безглуздому питанні: Вразити сусідську дівчину своїм вельветовим
костюмом і фаустівським каптуром?, коли роздумує про страшенно відповідальну
ситуацію, яка його жахливо лякає. У цьому рядку передано сум’яття його почуттів:
усвідомлення вагомості життєвого вибору, самоіронію, страх бути смішним
одночасно. Як безглуздо він, сучасний хлопець, виглядатиме, коли зробить
пропозицію в урочисто-старомодному вельветовому костюмі! А що означає в
цьому контексті фаустівський каптур? Очевидно, мається на увазі туніка, чи
накидка з каптуром, яку носили середньовічні книжники, зокрема, і доктор Фауст зі
знаменитої ренесансної трагедії Крістофера Марло «Трагічне життя доктора
Фауста» («Tragical History of Dr. Faustus»). Принаймні, на численних ілюстраціях
до п’єси Марло доктора Фауста зображено у туніці з каптуром. В Інтернеті можна
натрапити на обговорення смислу словосполуки faustus hood та вказівку на те, що в
американському пригодницькому фільмі 1993 року випуску «Tombstone» (рос. пер.
«Тумстоун: Легенда дикого запада») під каптуром ховається сам Диявол. Щось
пекельно-жахливе асоціюється з тим фаустівським каптуром! Фауст із драматичної
трагедії Й.В. Ґете та з однойменної опери Шарля Ґуно теж міг символічно кутатись
у диявольський плащ із каптуром – і коли приходив до Маргарити як спокусник, і,
особливо, коли прокрадався у в’язницю разом з Мефістофелем, щоб урятувати її
від смерті.

Водночас, звертання Корсо до символіки цвинтарів та вовкулацьких історій
іронічно пов’язує романтику побачень молодих американців 1950-х років із
нав’язливою «чортівнею» з популярних другосортних фільмів жахів.

У травестійному перекладі Юрія Андруховича вигадані безсенсовні фрази
нерідко з’являються на місці цілком прозорих ідіоматичних зворотів (яких
перекладач, можливо, не зрозумів). Зокрема, звернімось до епізоду знайомства
наратора з батьками нареченої: should I sit knees together on their 3rd degree sofa /
and not ask Where's the bathroom? / How else to feel other than I am, / often thinking
Flash Gordon soap [7]. Переклад Ю. Андруховича: чи звести коліна докупи сидячи
на триповерховій канапі / І не сміти вставити А де туалет? / Як іще відчути себе
не собою, / а скажімо шматком туалетного мила «Флеш Ґордон» [4, с.169].

З перекладу важко зрозуміти, що наратор потерпає одночасно від наростаючої
фізіологічної потреби помочитися, що примушує його сидіти, стуливши коліна, і
мріяти про туалет, від незручності власної штучної пози, у якій його сковує
бажання сподобатися батькам дівчини, та від їхньої прицільної уваги, через яку він
почувається як на допиті, намагаючись справити на них гарне враження.
Ідіоматичний зворот third degree у ролі означення до іменника interrogation має
розмовне значення напружений, грубий (про допит). У контексті вищенаведеного
фрагмента фразу on their 3rd degree sofa можна перекласти на канапі, як на допиті,
маючи на увазі, що third degree може стосуватися і фізіологічного страждання
мовця, і його незручної, напруженої пози, і психологічного дискомфорту, і,
зрештою, незручності самої канапи, але ж не настільки фантастично незручної, щоб
вона раптом стала триповерховою! Та найбільший подив викликає безглузде
бажання наратора відчути себе не собою, а… шматком туалетного мила «Флеш
Ґордон». Це вже занадто антипоетично і вбивчо для першотвору, в якому мовець
всього лише хоче поводитись і виглядати природно, але тоді він мав би уявити себе
кимось іншим і діяти як хтось інший, а він не знає, як треба діяти і насправді
прагне залишатись собою (думка про ванну кімнату й миття рук… Флеш Ґордон? –
ха-ха! – нав’язливий образ супергероя із нескінченних дешевих коміксів, а згодом і
героїчного персонажа космічної мильної опери, який за іронією обивательського
несмаку ще й дав назву популярному сортові туалетного мила «Флеш Ґордон»).

Далі спинімося на інших епізодах, які містять відомі авторські безсенсовні
фрази, зокрема, на епізоді вінчання: And the priest! he looking at me as if I
masturbated / asking me Do you take this woman for your lawful wedded wife? / And I
trembling what to say say Pie Glue! / I kiss the bride all those corny men slapping me on
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the back / She's all yours, boy! Ha-ha-ha! [7]. Переклад Ю. Андруховича: А священик!
він дивиться так наче я мас турбую / й питає Чи береш ти цю жінку за шлюбну
свою законну? / І я тремчу і я хочу сказати Ну так а виходить Мудак! / Я цілую її а
відтак і її зашкарублих дядьків що гигочуть / Бери її, хлопче, вперед! і плещуть
мене по спині [4, с.169-170].

Суворий погляд священика ніби промовляє нареченому: ти винний у гріхові
рукоблудства! І це грубе втручання в особисте життя примушує його тремтіти від
страху. Через надмірне хвилювання він здатен лише пробелькотіти «Pie Glue!»
(замість «I Do!») на ритуальне питання священика: «Do you take this woman for your
lawful wedded wife?», яке, до речі, в українському православному вінчанні звучить
так: «Ім’я чи береш собі ім’я за дружину (чоловіка) і обіцяєш їй (йому) любов,
вірність, чесність подружню, і що не залишиш її (його) аж до смерті?». У перекладі
Ю. Андруховича звертає на себе увагу стилістично невиправдана заміна фразової
обмовки Pie Glue (досл. «Пиріжковий Клей») образливим сленговим словом Мудак.
До кого адресовано цю грубу лайку? До священика? Подібна цинічна зневага не
в’яжеться ні з мовною культурою, ні з психологічним станом наратора у Ґреґорі
Корсо, більш того, появу пострадянського сленгізму тут можна розглядати як суто
бурлескний прийом, за допомогою якого український автор демонстративно
«перелицьовує» оригінал (пор. з російським перекладом Яна: И я судорожно
соображаю что бы такое сказать – например Буль-буль! [5]).

Далі у вірші слідує опис традиційної весільної подорожі на Ніагарський
водоспад, де скупчується цілий натовп подружніх пар, які святкують свій медовий
місяць, – і наратор страждає від думки, що всі довкола, вся готельна обслуга від
клерка до ліфтера, чудово знають, що відбувається у кімнатах нових подружніх
пар; своїм виглядом вони показують, що добре розуміють, як усе відбуватиметься і
в нього з нареченою в їхній кімнаті… Ця думка дратує до божевілля, вбиваючи
бажання сексуальної близькості, та ще й у таких гротескно-амурних, «майже
клімактеричних» спальнях! Краще демонстративно не йти спати і гукати прямо в
обличчя готельному клерку, не відводячи погляду: «Я не хочу медового місяця!»
Або, щоб уже зовсім збити їх з пантелику, – несамовито вбігаючи в ці пересичені
любощами будуарні апартаменти, пронизливо горлати різні нісенітниці. А ще
краще – залишитись жити на Ніагарі й сидіти у темній печері за водоспадом, – тоді
його б прозвали «Божевільним Медового Місяця», а він, вигадуючи способи
розірвання шлюбів, прославився б як гроза двоєженців і святий отець розлучень!

Ось цей фрагмент джерельного тексту: Stay up all night! Stare that hotel clerk in
the eye! / Screaming: I deny honeymoon! I deny honeymoon! / running rampant into
those almost climactic suites / Yelling Radio belly! Cat shovel! / O I'd live in Niagara
forever! in a dark cave beneath the Falls / I'd sit there the Mad Honeymooner / devising
ways to break marriages, a scourge of bigamy / a saint of divorce [7].

А ось його інтерпретація Ю. Андруховичем: Всю ніч на ногах! Стирчати в оці
готельного клерка! / Волати: маю в дупі медовий місяць! Маю в дупі медовий
місяць! / Носитися з номера в номер з люксу в люкс / волаючи Радіопузо! Коти
совкові! / О навіки б замешкати в Ніаґарі! у темній норі водоспадом закритій / я
сидів би там Звихнутий Медо-Місячник / вишукуючи шляхи для розриву шлюбів –
бич полігамій / святий розлучень [4, с.170].

Спинімося на головному: лайливі вигуки «Маю в дупі медовий місяць!»
відверто пародіюють текст-джерело. Спародійовано перекладачем і нісенітні
фрази-обмовки «Radio belly! Cat shovel!», пряме асоціативне походження яких
жодним чином неможливо встановити. Дослівно radio belly перекладається як
радіо-«пузо» чи радіо-нутрощі. Такого словосполучення з окремим значенням не
існує. Проте ця смішна словесна пара набула такої популярності у наші дні, що її
можна зустріти у різних назвах, зокрема, в інтернет-мережі існує цілий домен
radiobelly.com із блоґом під назвою Radio Belly, музичною сторінкою The Great
Radio Belly тощо. У травні 2012 року має з’явитись у продажу книжка оповідань
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про вигаданий, сюрреалістичний світ і його мешканців сучасної американської
письменниці Баффі Крем (Buffy Cram), яка так і називається «Radio Belly: Stories».
Словосполучення cat shovel, навпаки, існує в англійській мові й навіть має кілька
значень: 1) ківш екскаватора; 2) совок для прибирання кошачого туалету /
вичищання таці з кошачим піском (зустрічається під назвами: cat toilet / litter /
cleaning / sand shovel). Можливо, в цьому вірші Сat shovel іронічно символізує
впорядкованість і цивілізованість американського життя. Смішна фраза у перекладі
Андруховича «Коти совкові!» переносить наратора в епоху пізнього СРСР, до якої
належить образливий сленгізм «совок» – зневажлива назва затурканого й
безправного «совєтського ґражданіна». Новостворене словосполучення «Коти
совкові!», здогадно, має вказувати на стереотипного пристосуванця-обивателя
радянської епохи. Адаптація тут виступає пусковим механізмом, який асоціативно
актуалізує для українського читача зневажливу конотацію, – якщо й присутню у
першотворі, то, принаймні, не експліковану (порівняймо зі скандувально-
римованим перекладом-калькою Яна: Радио пупок! Кошкин совок! [5]). Ще в
Андруховича звертає на себе увагу перекладацький неологізм: словотвірна калька
Медо-Місячник (від Honeymooner) – це швидше недопереклад, який логічно
розгортається у словосполуку «місячник меду», а мав би походити від прикметника
«медовий» → медово- та іменника «місяць» + суфікс на позначення виду людської
діяльності (типу фрезерувальник, постачальник, щедрувальник та ін.), тобто
семантично підійшов би суфікс -альник, а не -ик, оскільки іменник із цим суфіксом
«місячник» уже існує в українській мові у значенні 1) друкованого періодичного
видання, 2) терміну діяльності. Проте адаптована словотвірна калька Медово-
Місяцювальник є надто важковимовлюваним і «вимученим» утворенням в
українській мові, від якого слід негайно відмовитися, тоді як авторський неологізм
Honeymooner, утворений на основі високопродуктивної в англійській мові
словотвірної моделі основоскладання, сприймається як цілком органічний і
невимушений. Отож, запропонована вище перифраза Божевільний Медового
Місяця була б доречнішою, ніж Звихнутий Медо-Місячник.

Далі у вірші напруга між соціальним конформізмом, який обіцяє злагоджене
життя, підпорядковане правилам інституту шлюбу, і свавільною душею поета
переходить у приховану форму. Потік свідомості наратора фокусується на
ідилічній картині шлюбного життя, яку ненадовго малює його уява, і тривожний
страх та гостра потреба гучного виклику вульгарно-банальним життєвим цінностям
середнього класу змінюються ейфорійним захопленням роллю задоволеного
буржуа і видимістю сімейного щастя: But I should get married I should be good / How
nice it'd be to come home to her / and sit by the fireplace and she in the kitchen / aproned
young and lovely wanting my baby / and so happy about me she burns the roast beef /
and comes crying to me and I get up from my big papa chair / saying Christmas teeth!
Radiant brains! Apple deaf! / God what a husband I'd make! Yes, I should get married!
[7]

Але бунтарський дух поета-бітника підриває зсередини намріяну ним ідилію з
батьком сімейства у центрі. Це помітно зі спонтанних вигуків наратора «Christmas
teeth! Radiant brains! Apple deaf!», які передають відчай інтелектуала,
неспроможного виразити свою розгубленість і душевні страждання, кричущу
потребу поета у відповідних словах і жестах в невідповідну сюрреалістичну епоху.
Три абсурдні фрази Christmas teeth! Radiant brains! Apple deaf!, вимовлені на
одному подиху, стали найвідомішими й найчастіше цитованими в заголовках та
назвах нісенітницями з цього вірша. Сюрреалістична фраза «Christmas teeth!» – це
салат зі слів неймовірно популярної дитячої гумористичної різдвяної пісні «All I
Want for Christmas Is My Two Front Teeth», написаної Доном Ґарднером ще у 1944
році (викладаючи у початковій школі, він помітив, що учні семи років не мають
бодай одного переднього зуба, і це стало поштовхом до створення гумористичної
пісеньки): All I want for Christmas is my two front teeth, // My two front teeth, see my
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two front teeth. // Gee, if I could only have my two front teeth, // Then I could wish you
"Merry Christmas" і т.д. [6]. З часом популярність цієї пісеньки серед дорослих
лише зростала й пісня багато разів пародіювалася, зокрема остання пародія на неї у
стилі реп належить Кледусу Т. Джадду, ввійшовши до різдвяного альбому співака
«Cledus Navidad» 2002 року під заголовком «All I Want for Christmas Is Two Gold
Front Teef».

У другій і третій фразах асоціативний ряд відновити неможливо. Здогадно, всі
три вигуки можуть бути фразами-обмовками, спотворенням мовних кліше
Christmas tree, radiant smile, apple pie, які символізують обивательський побут. Але
це лише нічим не підтверджені здогадки про підсвідомі авторські асоціації.

Найбільш продуктивною для назвотворення виявилась фраза Radiant brains,
зокрема, одна з пісень популярного шведського рок-квартету Ensemble Nimbus із
альбому «Garmonbozia» (2000) має назву «Radiant Brains», а нещодавно в Інтернеті
з’явився веб-сайт під назвою Radiant Brains. Подібну назву – Radiant Brain
Interactive – має інтернет-фірма, яка надає професійні послуги з розробки та
впровадження веб-орієнтованих додатків. Фраза Apple deaf теж зустрічається у
світовій павутині, – передусім, як дотепна назва для музичної сервісної компанії. За
адресою www.purevolume.com/appledeaf розмістилась компанія A P P L E D E A F,
за допомогою якої на сторінці Apple Deaf! Інтернет-користувачі можуть
прослухати, переглянути й завантажити найновіші музичні композиції, альбоми,
пісні, відеозаписи, фотоматеріали, розклади турів та інші музичні новинки.

У цих загадкових фразах є якась асоціативна глибина, яка приваблює й збуджує
уяву навіть через п’ятдесят років після появи цього не дуже популярного вірша,
який належить поетові доволі скромної слави. Щоправда, «друге життя» абсурдним
фразам із вірша Корсо забезпечила Інтернет-мережа, де сьогодні чимало сайтів
пропонують повний текст вірша, можна також послухати його виконання самим
автором та університетськими викладачами. Завдяки доступності для Інтернет-
користувачів цей твір сьогодні відомий ширшій аудиторії читачів, ніж раніше. У
світлі сучасних запозичень ефектних словосполук, вигаданих Корсо, в ролі гасел і
назв різних комерційних та некомерційних сайтів, усіляких мистецьких творів і
груп, тобто, у світлі їх функціонування як інтертекстуальних одиниць, – завдання
перекладача суттєво ускладнюється. Там, де їхню асоціативність, занурену в
побутові чи культурно-соціальні реалії, простежити неможливо, – достатньо
дослівного перекладу. Але якщо асоціативний ключ до сюрреалістичної
словосполуки існує і його вдається знайти, як у випадку з Christmas teeth, де
прихована асоціація виступає джерелом комізму, тоді перекладачеві варто
застосувати творчу винахідливість і поміркувати про належний гумористочно-
іронічний прийом. Однак у перекладі Ю. Андруховича маємо дослівне відтворення
усіх трьох розглянутих вище словосполук і, відповідно, втрату для українського
читача асоціативного зв’язку з дитячою різдвяною пісенькою: Але я мушу
женитися мушу за розум узятися / Адже так приємно прийти додому / при каміні
сісти а вона куховарить / у фартушку з надією в очікуванні дитинки / і така
щаслива вона спалює ростбіф / і входить і плаче і я встаю з татового найбільшого
крісла / волаючи Різдвяні зуби! Променисті мізки! Яблучна глухота! / Боже, яким
би я був чоловіком! Так, я повинен, я мушу женитися! [4, с.170]

Чи можливо зберегти комізм джерельного тексту, який у дослівному
відтворенні позбавляється асоціативної прив’язки? (Порівняймо з майже тотожним
до українського, теж безасоціативним російським перекладом Яна:
Рождественские зубы! Радужные мозги! Яблочная глухота! [5]). Як альтернативу
цілковитій втраті, можна запропонувати якийсь перекладацький виверт, лукаву
вигадку, скажімо: Різдвяний вареник! Бо хто не знає в Україні дитячої
гумористичної різдвяної пісеньки «Щедрик-ведрик» (Щедрик-ведрик, дайте
вареник, / Грудочку кашки, кільце ковбаски…)!

www.purevolume.com/appledeaf
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Далі у вірші потік свідомості наратора все інтенсивніше заштриховується
смужками відчаю: уявляючи себе одруженим, він жалкує, що це сталося, сумує про
втрачене, – і крик його душі втілюється у записці, вкладеній у пляшку з-під
випитого молока: And when the milkman comes leave him a note in the bottle / Penguin
dust, bring me penguin dust, I want penguin dust [7].

Цікаво розглянути фразу «Penguin dust», асоціативно занурену в затекстове
культурне середовище. Справедливо було б зазначити, що походження цієї фрази
досі інтригує самих американських читачів (співгромадян автора) і викликає у них
сумніви: дехто схиляється до того, що йдеться про солодку насипку з м’ятних
льодяників «Penguin Mints», яка залишається на дні бляшаної коробки, в якій вони
продаються. За іншою версією, йдеться про крихти шоколаду, залишені на упаковці
з-під шоколадної плитки «Penguin», або ж про цукрову пудру чи солодкі крихти,
що обтрушуються на дно коробки з упакованих до неї тістечок. Зі слів одного
дотепника на веб-сторінці «Alternative Discussion: Faustus Hood» від 25.10.2011 р.,
«Penguin dust is a drug given to penguins that gives them happy feet» («Пінґвінячий
порошок – це наркотик, який дають пінґвінам, щоб звеселяв їхні лапки») [1]. У
цьому жартівливому визначенні спрацьовує асоціація з назвою відомого
американсько-австралійського сімейного музичного мультфільму «Happy Feet»
(«Веселі ніжки» / «Щасливі лапки», рос. пер. «Делай ноги») 2006 року випуску,
який завдяки успіху у глядачів та одержаним нагородам спричинив появу в 2011
році свого менш успішного продовження – комп’ютерної анімації «Happy Feet
Two».

До речі, метафорична знахідка в російському перекладі Яна – «птичье молоко»
– цілком передає авторську інтенцію в цій фразі, – замість молока, нещасливий
наратор хоче чогось неможливого, хоч би чим воно було: А когда придёт молочник
оставить ему записку в бутылке / птичье молоко, принесите мне птичьего молока
я хочу птичьего молока [5].

Дивну фразу «Penguin dust» сьогодні можна знайти навіть відпечатаною на
футболці, рекламованій в Інтернеті за адресою www.voxredux.com/support.htm як
«One limited edition Penguin Dust T-shirt». Ця словосполука символізує щось дуже
рідкісне, цінне, по суті, неіснуюче й тому ще більш жадане, як, скажімо, «пташине
молоко». Втіленням цієї туги наратора, відчайдушного прагнення чогось
недосяжного, що нарешті принесе вдоволення, не може виступати переклад,
запропонований Ю. Андруховичем: І коли прийде молочар то лишити записку у
пляшці / Тлін пінґвіна, дай мені тлін пінґвіна, хочу тлін пінґвіна [4, с.171].
Очевидно, для некроманта «тлін пінґвіна» – це саме те, що треба, але ж наратор у
вірші Корсо далекий від некроманії, а тому «пінґвінячий порошок», напевне, здатен
привабити його куди більше.

Вірш Ґреґорі Корсо «Marriage», одночасно смішний і сумний, під виглядом
сюрреалістичної нісенітниці зачіпав найболючіші проблеми суспільства. Він зумів
вразити багатьох американських інтелектуалів, які вперше познайомилися з ним ще
в університеті чи коледжі й так само, як і наратор, переживали втрату поваги до
сім’ї, відчували недовіру до шлюбу, цинічну зневагу до шлюбних обітниць.
Виявився він близьким і Френку Гарту – співакові, музиканту, автору пісень,
продюсеру і християнському проповіднику, який широко відомий і як соліст рок-
гурту «Atomic Opera». У 2004 році гурт «Atomic Opera» випустили альбом у стилі
«прогресивного важкого року» під назвою «Penguin Dust», що його високо оцінили
критики, зокрема, оглядач «The Washington Review» порівняв стилетворчий вплив
цього альбому на сучасне музичне мистецтво із впливом на кінематограф таких
знаменитих фільмів у жанрі нео-нуар, як «The Usual Suspects» («Звичайні
підозрювані», рос. пер. «Подозрительные лица») режисера Брайана Сінґера, 1995,
та «Fargo» («Фарґо») братів Коенів, 1996 [2]. До речі, одна з пісень цього альбому
називається «Penguin Ecstasy» («Пінґвінячий нестямний захват»).

www.voxredux.com/support.htm
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Назва альбому «Penguin Dust», звичайно ж, походить від знаменитої фрази
Корсо, яку учасники гурту своєрідно інтерпретували через фотографію дитини на
обкладинці альбому – маленького Крістіана Веласко, сина одного з авторів пісень
до альбому. На фотографії зафіксовано мить, як на пустельному узбережжі
Мексиканської затоки маленький голий хлопчик грається у піску (батьків ніде не
видно, лиш вдалині видніється пісковий замок), одну руку дитина здійняла догори,
ніби вказуючи пальцем на небо, а в іншій руці тримає червону, як кров, лопатку,
якою копає у піску ямку (чи будує замок?)… Ця фотографія наснажила Френка
Гарта на вірш «What Does Penguin Dust Mean?» («Що означає пінґвінячий
порох?»): We all arrive in this world naked / From the dust we all come... / To the dust
we will all go. / The child plays in the dust... // We all hope in the heavens / From the
heavens we hope we come ... / To the heaven we hope to go. / The child points to the
heavens... // The child is kinetic / The child is oblivious, innocent / Totally depraved... //
The child plays in the dust / With a red shovel / Red like blood / The child is Christian
[8]. У цій поезії Penguin Dust метафорично трактується як земний порох, з якого
Господь Бог утворив Адама, з якого ми всі народжені та в який відійдемо.

Повернімось до тексту вірша Ґреґорі Корсо. Виливши свою душу в розпачливій
записці, наратор неспроможний опиратись уяві, яка продовжує гортати перед його
внутрішнім зором сторінки подружнього життя:

Yet if I should get married and it's Connecticut and snow
and she gives birth to a child and I am sleepless, worn,
up for nights, head bowed against a quiet window, the past behind me,
finding myself in the most common of situations a trembling man
knowledged with responsibility not twig-smear nor Roman coin soup –
O what would that be like! [7]
Найзагадковішими в цьому фрагменті є фрази twig-smear і Roman coin soup.

Витлумачені у прямому значенні, вони можуть мати доволі безпосередній зв’язок з
побутовими умовами бідного, але вільного, життя Ґреґорі Корсо в Римі. «Twig-
smear» – це «візерунки бруду», або точніше «ниточки брудної плісені», що
з’являються на стінах кімнат старих будинків у теплих країнах, а «Roman coin
soup» дослівно означає «суп, куплений з автоматичної машини за Римську монету»
(в 1950-ті роки у Римі, як і всюди в Європі та Америці, бідна молодь харчувалася в
основному з таких автоматів, тобто фігурально це «дешевий суп із автомату в
Римі». У цілому, вислів «а trembling man knowledged with responsibility not twig-
smear nor Roman coin soup – O what would that be like!» може розглядатись як
асоціативне протиставлення уявної відповідальності одруженого чоловіка
тодішньому безвідповідальному життю автора в Європі серед «брудних візерунків
на стінах і дешевого супу з копійчаних автоматів» [3].

Асоціативна привабливість, притягальна сила цих фраз і сьогодні спонукає до
їх метафоричного використання, зокрема, як назв для фотографій. Так, художник-
фотограф Стівен ван Вуурен одну зі своїх чорно-білих тематичних фотографій з
виглядом засніжених дерев назвав Twig-smear (зроблено 4 січня 2011 року). На
фотографії зображено химерний візерунок з тоненьких гілочок, покритих товстим
шаром снігу, який на периферії фокусу розпливається у брудно-сірі плями [11].

Один зі студентів-користувачів «Живого Журналу» (LiveJournal), який
належить до найпопулярніших блоґ-сервісів у світі, розмістив на своєму блозі
зображення групи пляшок з газованим безалкогольним тонізуючим напоєм
«Moxie» під заголовком Roman coin soup, вихваляючи ефективну тонізуючу дію
цього поширеного дешевого напою, подібного за смаком на «розтоплену смолу» й
іронічно порівнюваного з римським дешевим супом через поєднання не дуже
високих смакових якостей з низькою ціною [10].

Фразу «twig-smear» Ю. Андрухович дотепно витлумачує через образ «чуда в
пір'ях», а от фраза «Roman coin soup» передається в нього наївно-дослівно,
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розгортаючись у ще більш загадкову й зовсім вже абсурдну словосполуку – «з
римських монет юшку»:

Ще якби я женився і був би Коннектикут був би сніг
і в неї пологи а я безсонний, не роздягаючись
кілька ночей на ногах, до вікна прилиплий, з минулим за спиною,
сам себе заставши у стані людини тремтячої
свідомої відповідальної не якогось там чуда в пір'ях ані з римських монет
   юшки –
О на що це було би схоже! [4, с.171]
Не погоджуючись із формулюванням цілих рядків у цьому перекладі, скажімо,

рядок «сам себе заставши у стані людини тремтячої» – це смішний своєю
абсурдністю наслідок поморфемного перекладу ідіоматичного звороту «to find
oneself» (який означає опинятися десь / у якомусь стані; зрозуміти, що (ти) десь /
у якомусь стані), відтак увесь рядок сприймається як пародія, пропонуємо власну
інтерпретацію вищенаведеного фрагмента:

Якби я все-таки женився й це був би Коннектикут і всюди сніг
і вона народжує дитину а я невиспаний, зморений,
кілька ночей на ногах, прихилю голову до віконної шибки – тихо надворі,
                                                                                  минуле лишилось позаду,
в найзвичайнісіньких обставинах відчуваю такий душевний трепет
свідомий відповідальності більше не буде ні помережаних плісенню стін
                                                                    ані дешевого супу з автоматів –
О яким би усе це було!

Звичайно, це лише одне з можливих тлумачень! Асоціації у Корсо дуже
віддалені й майже, а то і зовсім, невловні. Хто знає, може, вигляд химерного
плетива засніжених гілочок за вікном викликав асоціацію з ниточками брудної
плісені на старих стінах, а, може, й не було цієї асоціації, а лише – графіка чорних
прутиків під сніговими шапками, яку тільки й мав на увазі наратор, вимовляючи це
дивне словоплетиво twig-smear?

Можливості перекладу загадкових фраз у поетичному творі завжди
обмежуються можливостями точної інтерпретації їх асоціативного змісту. Для
цього необхідно передусім у деталях дослідити асоціативне тло, яке генерується
самим віршем. Але випадок із віршем «Одруження» Ґреґорі Корсо – особливий,
тому що за понад п’ятдесят років свого існування він «обріс» цілим корпусом
додаткових асоціативних зв’язків, породжених самостійним життям його
фрагментів у назвах, цитатах, гаслах та вигаданих іменах у соціальних мережах. Це
означає, що наступним аналітичним кроком перекладача має бути вивчення і цього
нового, вторинного асоціативного тла, що оточує джерельний текст. Тому без
пояснювальних приміток, навіть чисельних приміток, уявити собі сучасний
переклад подібного алюзивного вірша неможливо. Юрій Андрухович використовує
цей зручний, але надто кропіткий «філологічний» прийом, проте робить це доволі
обмежено, залишаючи багато «темних місць» для свого читача, який через
недостатню поінформованість не завжди спроможний пов’язати перекладацьку
інтерпретацію з джерельним текстом, оцінити її точність та відмежувати правду від
вигадки. А те, що переклад цього вірша та інших поезій бітників повинен бути
правдивим, інформативним, вести до ментального світу автора, до авторських
алюзій та асоціацій, – не викликає сумніву. Примітки допоможуть краще зрозуміти
авторський текст там, де його пряма експлікація шкодитиме поетичному стилю.
Авторський тон і поетичний стиль не повинні пародіюватись та руйнуватись, якщо
це власне переклад, а не переробка.
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АЛЛЮЗИВНЫЕ ФРАЗЫ ГРЕГОРИ КОРСО И ИХ «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
КАК НАЗВАНИЙ И ЦИТАТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРЕВОДА

Л. В. Коломиец

В статье рассматриваются возможности воспроизведения в переводе аллюзивных
сюрреалистических фраз из стиха Грегори Корсо «Marriage» в контексте их современного использования
в названиях и цитатах. Доказывается главное условие перевода аллюзивной поэзии, состоящее в
тщательном допереводческом анализе ассоциативного содержания исходного текста с учетом
дополнительных ассоциативных связей, порожденных самостоятельной жизнью его фрагментов в
названиях, цитатах, придуманных именах. Перевод поэзии битников должен быть правдивым,
информативным, приводить к авторским аллюзиям и ассоциациям, избегая их наивно-дословного,
поверхностно-словарного толкования.

Ключевые слова: скрытые аллюзии, сюрреалистические словосочетания, ассоциативный фон,
авторский тон и поэтический стиль.

GREGORY CORSO’S ALLUSIVE PHRASES AND THEIR «SECOND LIFE»
AS NAMES AND QUOTATIONS FROM THE VANTAGE POINT OF TRANSLATION

L. V. Kolomiyets

The article discusses the possibilities of conveying in translation Gregory Corso’s allusive surrealistic word
combinations from his poem «Marriage» in the context of their contemporary usage in fictitious names and
quotations. The prerequisite of translating allusive poetry lies in an intensive pre-translational study of the ST
associative matter while taking into consideration additional associative connections engendered by independent
usage of ST fragments in made-up titles, quotations, and personal names. Translating the Beatniks’ poetry should
be truthful, informative, and lead to the author’s allusions and associations, eschewing their naïve literal and
perfunctory dictionary interpretation.

Key words: hidden allusions, surrealistic word combinations, associative background, author’s tone and
poetic style.
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