
Інколи на мене впливає мова ритуалу, 
інколи – наука. Я вивчаю свою творчість і 
думаю про те, як можна перекласти 
відмінний від цього світу спосіб життя і 
світогляд. Я намагаюся стежити за 
сучасною  поезією ,  і  не  лише 
американською, а й перекладною поезією 
інших країн. 

 
Лінда Гоґан, індіано-американська поетеса  

 
Сучасна американська поезія надзвичайно багата і різноманітна. У ній 

співіснують як регіональні стилі, так і стилі, орієнтовані на відомі поетичні 
школи, між якими точиться конкурентна боротьба за читача. Хоч сучасна 
американська поезія і децентралізована, однак умовно її можна 
класифікувати за трьома категоріями, які взаємно переплітаються. Отже, це 
традиційна поезія (представники якої підтримують або утверджують 
усталені традиції віршування) – на одному полюсі, експериментальна 
поезія (представники якої створюють новітні поетичні стилі) – на другому, 
і, нарешті, ідіосинкратична поезія (представники якої поєднують 
традиційну техніку з новаторською) – у проміжній позиції між цими двома 
полюсами. Водночас сучасна американська поезія є частиною світової 
поезії, поділяючи певні спільні для новітньої доби настрої. Це, зокрема, 
відчуття дискретності історії: “Кожне явище, переживання або окремий 
момент розглядаються як окремі та унікальні. Стиль і форма вже видаються 
чимось другорядним, тимчасовим і вторинним щодо авторської свідомості 
та самого процесу творення. Звичні категорії самовиразу сприймаються з 
підозрою, натомість новою традицією стає оригінальність” (Кетрін Ван 
Спанкерен. Література Сполучених Штатів: Нарис. – Опубліковано 
Інформаційним Аґентством Сполучених Штатів Америки. – С. 90).  

Звернімося до персоналій. Так, традиціоналізм простежується у 
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творчості як старших поетів – Річарда Ебергарта, Річарда Вілбура, Джона 
Кроу Ренсома, Аллена Тейта, Роберта Пенна Воррена та ін., так і їх 
молодших колег – Джона Голландера, Річарда Говарда, а також раннього 
Роберта Лоувелла. Традиціоналісти орієнтуються на класичні канони 
віршування і тяжіють до реалізму, а їхнім творам властива філігранна 
техніка, вишуканість форми та відстоювання традиційних моральних 
цінностей.  

Отже, Роберт Лоувелл (1917-1977), якого дослідники називають 
найавторитетнішим поетом свого часу, починав як традиціоналіст, але з 
початку 1950-х років він перейнявся духом експериментальної поезії. Так, у 
збірці “Лісопильня Каванахів” (1951) традиційні рими вже не домінують, а 
віртуозно вплітаються у розмовну манеру віршування. У середині 50-х 
років величезний вплив на Лоувелла справили нові експериментальні 
твори, такі як поема “Стогін” (“Howl”, 1956) Аллена Ґінсберґа, змусивши 
переглянути свій власний стиль (який віднині став видаватися йому надто 
риторичним): “Мої вірші здавалися доісторичними потворами, які 
назавжди зникли у баговинні під вагою своїх громіздких панцирів? – писав 
він. – Я декламував те, чого більше не відчував” (Цит. за: Кетрін Ван 
Спанкерен. Література Сполучених Штатів: Нарис. – Опубліковано 
Інформаційним Аґентством Сполучених Штатів Америки. – С. 93). У 
подальшому Лоувелл започатковує нову поетичну форму – поезію-сповідь, 
розкриваючи власну індивідуальність у її потаємних проявах (збірка “Студії 
життя”, 1959). У збірках “Загиблим за єдність” (1964), “Записник” (1967-
1969) та пізніших творах Лоувелл продовжує розвивати автобіографічну 
сповідальність, справляючи величезний вплив на поетичну творчість своїх 
сучасників, особливо – на Джона Беррімена, Енн Секстон та Сільвію Плат. 

До ідіосинкратичних поетів, або поетів, які виробили власний 
своєрідний стиль, поєднуючи традиційні форми з експериментатор-
ством, належать щойно згадані Джон Беррімен (1914-1972), Енн 
Секстон (1928-1974), Сільвія Плат (1932-1963), а також Теодор Ретке 
(1908-1963), Річард Хьюґо (1923-1982), Філіп Левайн (нар. 1928), 
Джеймс Дікі (нар. 1923), Елізабет Бішоп (1911-1979), Едріенн Річ (нар. 
1929). Назвемо основні прикмети творчості окремих із них. Сільвія 
Плат: хоч її ранні твори досить традиційні, пізніші поезії перейняті 
розпачливою тугою, яку дослідники називають “протофеміністич-
ною” (ідеться, зокрема, про останні вірші поетеси, що увійшли до її 

Коломієць Л.В. Сучасна американська поезія: орієнтири для вивчення та 



92 Сучасна американська література: проблеми вивчення та викладання 

посмертної збірки “Аріель”, 1965). Енн Секстон: як і Сільвія Плат, 
покінчила життя самогубством, більш відверто писала на теми 
божевілля і смерті, торкаючись також тем і проблем жіночого тіла, 
провини, сексу. Джон Беррімен: його поезія самокритично відверта 
(зокрема, у збірці “Пісні мрій”, 1969, він створює гротескний 
автобіографічний образ Генрі). Елізабет Бішоп: її поезію, як і поезію 
Меріенн Мур, відносять до “холодної” жіночої поетичної традиції, 
започаткованої Емілі Дікінсон (інтелектуальність, врівноваженість 
почуттів, естетизм, вишукана метафорика). Едріенн Річ: на противагу 
Бішоп, її творчість, поряд із творчістю Сільвії Плат та Енн Секстон, 
уособлює “гарячу” поезію (насичену емоціями, образною 
метафорикою, феміністичними ідеями).  

Експериментальну поезію можна, за Дональдом Алленом (“Новітня 
американська поезія”, 1960), розділити на п’ять шкіл: школа “Блек 
Маунтін”, школа Сан-Франциско, поети стилю “Біт”, Нью-Йоркська 
школа, сюрреалізм та екзистенціалізм. 

Школа “Блек Маунтін” (Чарльз Олсон, Роберт Дункан, Роберт Крілі, 
Поль Блекберн, Деніз Левертов та ін.) розробляла новітні теорії 
поетичного мистецтва, зокрема, теорію “проективного вірша”, що 
належить Чарльзові Олсону. В її основу покладено вчення про 
відкритість форм, яке грунтується на спонтанності дихальних пауз під 
час мовлення і переводів каретки при друкуванні. Прикладом відкритої 
поетичної форми може слугувати і наступний вірш, що належить Деніз 
Левертов, “Міський псалом” (“City Psalm”): 

The killings continue, each second 
pain and misfortune extend themselves 
in the genetic chain, injustice is done knowingly, and the air 
bears the dust of decayed hopes, 
yet breathing those fumes, walking the thronged 
pavements among crippled lives, jackhammers 
raging, a parking lot painfully agleam 
in the May sun, I have seen 
not behind but within, within the 
dull grief, blown grit, hideous 
concrete facades, another grief, a gleam 
as of dew, an abode of mercy, 
have heard not behind but within noise 
a humming that drifted into a quiet smile. 
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Nothing was changed, all was revealed otherwise; 
not that horror was not, not that the killings did not continue, 
not that I thought there was to be no more despair, 
but that as if transparent all disclosed 
an otherness that was blessed, that was bliss. 
I saw Paradise in the dust of the street.  
(Цит за: Американская поэзия в русских переводах: ХІХ-ХХ века. – 
Москва, 1983. – С. 490). 

Генеза поетичної школи “Блек Маунтін” простежується вже як певна 
поетична традиція через творчість Вільяма Карлоса Вільямса (1883-
1963) – до поетичної спадщини Езри Павнда (1885-1972).  

Поетам школи Сан-Франциско (Джек Спайсер, Роберт Дункан, Лу 
Велч, Ґері Снайдер, Кеннет Рексрот, Дайяна ді Пріма та ін.) властиве 
тонке відчуття природи, у якій черпають своє натхнення, змальовуючи, 
переважно, гірські пейзажі та порушуючи проблему зв’язку людини з 
навколишнім середовищем і космосом. 

Поезія стилю “біт” бере початок від віршів, що читалися вголос у 
клубах культурного андеграунду, ставши прародичкою популярної у 
1990-ті роки музики стилю “реп”. Поети-бітники (Аллен Ґінсберґ, 
Ґреґорі Корсо, Джек Керуак, Вільям Берроуз та інші) 
революціонізували американську поезію, а їхні вірші завдяки своїй 
речитативності й співучості знайшли широке визнання. Поезія бітників 
вважається найбільш антитрадиційною у літературі Сполучених 
Штатів, проте “за її приголомшливим словесним фасадом криється 
щира любов до своєї країни. Ця поезія – зойк розпачу і гніву з приводу 
того, що її авторам видається втратою американської духовної чистоти 
і згубним марнуванням людських і матеріальних ресурсів” (Кетрін Ван 
Спанкерен. Література Сполучених Штатів: Нарис. – Опубліковано 
Інформаційним Аґентством Сполучених Штатів Америки. – С. 99). На 
підтвердження цієї думки звернімося до вірша Аллена Ґінсберґа 
“Супермаркет у Каліфорнії” (“A Supermarket in California”), у якому 
виразно простежується мотив суму з приводу духовної спустошеності 
людини у світі речей і самотності митця: 

What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walked down the 
sidestreets under the trees with a headache self-conscious looking at the full moon. 

In my hungry fatigue, and shopping for images, I went into the neon fruit 
supermarket, dreaming for your enumerations! 
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What peaches and what penumbras! Whole families shopping at night! Aisles 
full of husbands! Wives in the avocados, babies in the tomatoes! – and you, Garcia 
Lorca, what were you doing down by the watermelons? 

I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats 
in the refrigerator and eyeing the grocery boys. 

I heard you asking questions of each: Who killed the pork chops? What price 
bananas? Are you my Angel? 

I wandered in and out of the brilliant stacks of cans following you, and followed 
in my imagination by the store detective. 

We strode down the open corridors together in our solitary fancy tasting 
artichokes, possessing every frozen delicacy, and never passing the cashier. 

Where are we going, Walt Whitman? The doors close in an hour. Which way 
does your beard point tonight? 

(I touch your book and dream of our odyssey in the supermarket and feel absurd.) 
Will we walk all night through solitary streets? The trees add shade to shade, 

lights out in the houses, we’ll both be lonely. 
Will we stroll dreaming of the lost America of love past blue automobiles in 

driveways, home to our silent cottage? 
Ah, dear father, graybeard, lonely old courage-teacher, what America did you 

have when Charon quit poling his ferry and you got out on a smoking bank and 
stood watching the boat disappear on the black waters of Lethe? 

(Цит за: Американская поэзия в русских переводах: ХІХ-ХХ века. – 
Москва, 1983. – С. 462, 464). 

Поети Нью-Йоркської школи (Джон Ешбері, Френк О’Гара, Кеннет 
Коч та інші) були найбільш освіченими з-поміж усіх п’яти поетичних 
груп (переважно випускники Гарвардського університету) і трималися 
осторонь проблем політики та моралі. Їх вважають поетами суто 
міського середовища, віртуозами тонкої гри поетичних асоціацій. 
Творчим натхненником поетів Йью-Йоркської школи і певною 
стилістичною паралеллю до їх творчості у живописі виступав 
абстрактний експресіонізм.  

До п’ятої групи в експериментальній поезії відносять сюрреалістів та 
екзистенціалістів. Слід зазначити, що ці модерні філософсько-літературні 
течії, які піднесли на котурни мистецтва ірраціональне й підсвідоме, на 
відміну від Європи, проявились у Сполучених Штатах лише у 1960-х роках 
(під час В’єтнамської кризи). Так, до французького та іспанського 
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сюрреалізму зверталися Роберт Блай, В.С. Мервін, Чарльз Сімік, Чарльз 
Райт, Марк Стренд та багато інших американських авторів. Літературний 
екзистенціалізм – ще більш широке явище, яке охоплює десятки постатей і 
нюансів, та все ж спільним для поетів-екзистенціалістів є мотив 
екзистенційного пошуку: ірраціонального відчуття неповноти і 
несправжності буття. У цьому відношенні цікавим прикладом може 
слугувати вірш Дейвіда Іґнатова “Рятуйте мертвих” (“Rescue the Dead”): 
парадоксальне протиставлення ілюзії життя (“Not to love is to live”) й того, 
що є у розумінні екзистенціаліста, який не піддаєтся омані фізіологічної 
достовірності ілюзії, справжнім життям – буттям на грані цілковитої 
емоційної самовіддачі і... смерті. 

Finally, to forgo love is to kiss a leaf, 
is to let rain fall nakedly upon your head, 
is to respect fire, 
is to study man’s eyes and his gestures 
as he talks, 
is to set bread upon the table 
and a knife discreetly by, 
is to pass through crouds 
like a croud of oneself. 
Not to love is to live. 
 
To love is to be led away 
into a forest where the secret grave 
is dug, singing, praising darkness 
under the trees. 
 
To live is to sign your name, 
is to ignore the dead, 
is to carry a wallet 
and shake hands. 
 
To love is to be a fish. 
My boat wallows in the sea. 
You who are free, 
rescue the dead. 
(From: The Voice That Is Great Within Us: American Poetry of the 
Twentieth Century / Edited by Hayden Carruth. – New York, 1989. –  
P. 396-397).  
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Усі перелічені вище експериментальні школи тією чи іншої мірою 
визначили напрямки розвитку новітньої американської поезії, 
найбурхливішим серед яких є “поезія мови”: реалізація проекту 
самодостатності мови у світі постмодерністичної інтертекстуальності. Серед 
численних представників: Брюс Ендрюс, Дуґлас Мессерлі, Боб Перелмен, 
Майкл Палмер та багато інших. Усі вони сповідують “тотальний 
синтаксис” (вислів Баррета Ваттена), багатокультурність, відкритість 
поетичної форми, деканонізацію та деідеологізацію тексту, реалізуючи 
глибинний потенціал мови. В ідеальному ірраціональному прагненні – через 
розпад аж до вичерпання... й мовчання: “Тиша – це лише те, чого ви самі не 
промовляєте; інакше її б не було, якщо ви не глухі, – міркує поетеса Фанні Гау, 
проводячи паралель між новітньою тенденцією до деструкції мови у поезії та її 
підвалинами, закладеними абсурдистами. – Беккет хотів відвести час для 
німотності. Він захоплювався безсловесністю малярства, використанням тиші 
у музиці та дарованою нам беззвучністю геометрії. Він шкодував, що 
літературі доводиться з такими зусиллями просверлювати дірки у словах, щоб 
вивільнити безмовність” (Fanny Howe. Weil Over Void // Primary Trouble: An 
Anthology of Contemporary American Poetry / Еdited by Leonard Schwartz, Joseph 
Donahue and Edward Foster. – Jersey City, 1996. – P. 446). 

 На протилежному полюсі деконструкторів мови перебувають ті, для 
кого література все ще має етичну та етнічну цінність і, як така, 
повертає цю цінність народові, частиною якого вона є. Ідеться, 
передусім, про представників етнічних меншин і груп, зосереджених на 
проблемах незалежності та ідентичності; ці пагони багатокультурної 
літератури Сполучених Штатів глибоко закорінені в самобутню 
культуру своїх предків. За фразеологічно містким висловом Ґірі 
Гобсона, сучасного індіано-американського поета й есеїста, 
полум’яного прихильника національного відродження: “Спадщина – це 
народ. Народ – це земля. Земля – це спадщина. Пам’ятаючи цей 
взаємозв’язок – з народом, минулим, землею, ми відновлюємо на силі 
нашу єдність як народу. Література, в усіх її формах, є нашим 
найнадійнішим способом продовжити цю єдність. Творячи літературу, 
як співці й оповідники давніх часів, ми служимо народові й собі, адже 
пам’ять має надійну вартість. Ми ніколи не повинні забувати цього 
взаємозв’язку. Наша земля є нашою силою, а наш народ – землею, 
однією на всі віки. Так завжди було і так завжди буде. Пам’ять – це 
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все” (Geary Hobson. Native American Literature: Remembrance, Renewal // 
U.S. Society and Values: Electronic Journal of the State Department. – 
February 2000. – Volume 5. – Number 1. http://usinfo.state.gov/journals/
itsv/0200/ijse/geary.htm).  

Поділ сучасних поетів на, умовно кажучи, гносеологів мови та 
гносеологів смислу становить собою не лише найбільш узагальнену 
класифікацію американської поезії ХХ століття, а й ширше – основні 
способи осягнення та визначення реальності, про які говорить, зокрема, 
відомий вчений Свен Беркерц: “За різноманітними й часто 
протилежними таборами та ізмами, які складають сучасну панораму, 
криється фундаментальний, визначальний розкол між користувачами 
мовою. [...] Існує два типи поетів: ті, для кого світ є первинним по 
відношенню до слова й хто користується мовою, щоб змальовувати 
реальність; і ті, для кого світ доступний лише через мову, хто 
користується словами, щоб творити реальність. Поети, які працюють з 
мовою, і поети, які працюють з мови” (Sven Birkerts. The Electric Life: 
Essays on Modern Poetry. – New York, 1989. – P. 158). Генеологію 
перших Свен Беркерц виводить від Езри Павнда, других – від Томаса 
Еліота, яких він вважає майстрами, що прийшли до протилежних, 
навіть ворожих, позицій: це прагнення “опановувати” мову (Павнд) і 
прагнення “слугувати” мові (Еліот). 

А тепер, окресливши головні тенденції розвитку сучасної американської 
поезії, звернімося безпосередньо до проблем перекладу. Нижче розглянемо 
найвагоміші таксономічні моделі віршового перекладу, представлені в 
англомовних джерелах останньої чверті ХХ ст. 

Під таксономією розуміється групування за певними ознаками предметів 
і явищ, а також визначення й теоретичне обгрунтування класифікаційних 
одиниць: їх системи, субпідрядності, співвідношення та обсягу.  

Таксономія віршового перекладу – одна з найменш усталених 
таксономій у світовій науці. Критерії, за якими віршовий переклад 
поділяється на види і підвиди, залежать передусім від методології, 
застосованої тим чи іншим вченим під час спроби їх систематизувати. 
Серед найавторитетніших таксономій віршового перекладу – ті, що 
запропоновані представниками герменевтичної школи та 
дескриптивного перекладознавства. Специфіка науки про переклад 
полягає в тому, що переважна більшість вчених, які її представляють, є 
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визнаними перекладачами і мають за плечима солідну практику 
перекладу, тому внесок кожного з них до справи таксономії віршового 
перекладу має велику цінність для вивчення методологічних тенденцій 
в сучасному віршовому перекладі. 

Таксономії типів/методів віршового перекладу в основному побудовані 
на бінарних опозиціях. Одна з найдавніших: буквальний – вільний 
переклад. “Буквалісти” прагнуть зробити форму невіддільною від змісту, 
захисники вільного перекладу вважають, що те саме повідомлення можна 
передати навіть у радикально відмінній формі. Поділ на буквальний і 
вільний переклад, а також похідні від нього класифікації, що охоплюють 
перехідні стадії від однієї полярності до іншої, вказують на метод 
перекладу (тобто на те, як слід перекладати). Типи перекладу, в основі 
поділу на які міститься поняття про метод перекладу, на відміну від тих, які 
визначаються за функціями перекладу, його змістом та ін., Мерілін Г. Роуз 
пропонує називати детермінативними типами (Marilyn Gaddis Rose. 
Translation Types and Conventions // Translation Spectrum: Essays in Theory 
and Practice. – Albany, 1981. – P. 31-40).  

Невід’ємною складовою частиною сучасного підходу до аналізу методу 
перекладу виступають міжкультурні дослідження, в яких переклад 
розглядається не як чужий текст в інонаціональному оточенні, а як 
автономний твір своєї літератури (See: Literature in Translation: From Cultural 
Transference to Metonymic Displacement / Edited by P. Talgery, S.B. Verma. – 
New Delhi, 1988; Translation East and West: A Cross-cultural Approach. 
Selected Conference Papers / Edited by C. Moore, L. Lower. – Honolulu, 1992; 
Between Languages and Cultures: Translation and Cross-cultural Texts / Edited 
by A. Dingwaney, C. Maier. – London, 1995; etc.). Проблема перекладу як 
автономного тексту, що функціонує в чужій культурі невіддільно від 
оригінальної літератури, висуває проблему переосмислення методу 
перекладу, при цьому сам переклад може трактуватися як один із способів 
переписування художнього тексту. 

Характеризуючи метод перекладу, важливо з’ясувати його 
домінанту – вибір перекладачем того елементу, який він вважає 
найважливішим в оригіналі. Однак домінанта може не тільки 
випливати з оригіналу (як результат його аналізу), а й накладатися 
перекладачем (і читачем) на основі домінанти, що випливає з 
очікування тексту. 
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Можлива також таксономія художніх перекладів, в якій об’єднано 
поняття про метод і процес перекладу. В західному перекладознавстві 
останньої чверті ХХ століття виразно простежуються пошуки подібних 
синтезуючих підвалин. Синтезуючий підхід до класифікації віршового 
перекладу вперше запропонував Андре Лефевр у книзі “Translating 
Poetry: Seven Strategies and a Blueprint” (1975), яка вже стала однією з 
класичних праць сучасного перекладознавства. Таксономія Лефевра – 
емпірична і пов’язує метод перекладу з власне процесом перекладу. 
Вчений розглядає такі методи (що збігаються з типами) перекладу 
поетичного тексту: фонематичний, буквальний, метричний, прозовий, 
римуючий, білий вірш та інтерпретація (версія + імітація). 

Сучасні перекладознавці, включаючи і самого Лефевра, 
залишаються вірними принципові бінарних опозицій. У Лефевра – це 
переклади, “орієнтовані на читача”, і переклади, “орієнтовані на текст”. 
У Пітера Ньюмарка (“Approaches to Translation”, 1981) – це 
“семантичний” переклад, спрямований на першотвір, і “комунікатив-
ний” переклад, спрямований на читача. У Лоренс Венуті (“The 
Translator’s Invisibility: A History of Translation”, 1995) – це переклад – 
“доместикація” і переклад – “форенізація”. Остання класифікація, в 
основі якої міститься поняття про метод перекладу, знайшла широке 
визнання й авторитет в американських академічних колах та у 
навчальних аудиторіях.  

Уникнути бінарності вдалося тим таксономічним підходам, які в понятті 
про метод перекладу вбачають не програму, а інтерпретацію, як Дуглас 
Робінсон (“The Translator’s Turn”, 1991), або спираються у своїй 
класифікації не на поняття про метод перекладу, а на поняття про функцію 
перекладу, як Бартон Раффел (“The Art of Translating Poetry”, 1988). 

Згідно з найавторитетнішою нині дескриптивною, або емпіричною, 
школою перекладознавства, яка зосереджує свою увагу на явищі та 
проблемах художнього перекладу, можливо описати чотири способи 
передачі поетичної форми оригіналу у перекладі: наслідувальна (mimetic 
form), аналогічна (analogical form), форма як дериват змісту, або органічна 
форма (content-derivative form), привхідна (extraneous form). 
Наслідувальною є форма поетичного перекладу, в якій форма оригіналу 
зберігається у цільовому тексті. Аналогічною вважається форма поетичного 
твору цільовою мовою, яка виконує функцію, подібну до функції поетичної 
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форми оригіналу. Наслідувальна й аналогічна форми – це два типи форми 
тексту перекладу як деривату форми тексту оригіналу (form-derivative 
form). Органічна – форма поетичного перекладу, яка створюється, коли 
перекладач спирається на семантику тексту, дозволяючи семантичному 
матеріалові набувати у ході перекладу своєї власної унікальної поетичної 
форми, тобто розвиватися “органічно” з внутрішніх порухів самого тексту. 
Привхідною є форма поетичного перекладу, яка імпліцитно не пов’язана ні 
з формою, ні зі змістом оригіналу, а метод створення такої форми 
називають методом “відхилення”, оскільки він ніяким чином не виводиться 
з вихідного твору.  

До цієї школи, ядром якої стали праці вчених з Бельгії та 
Нідерландів (Джеймс Голмс, Тео Германс, Андре Лефевр, Мері Снел-
Горнбі, Госе Ламберт), Ізраїлю (Гедеон Турі, Ітамар Івн-Зогар), а також 
колишньої Чехословаччини (Іржі Лівий, Антон Попович), належать 
перекладознавці, які поділяють наступні програмні погляди, викладені 
Тео Германсом: “Розуміння літератури як складної і динамічної 
системи; переконаність, що між теоретичними моделями і практичним 
вивченням літератури повинна бути постійна взаємодія; 
дескриптивний, орієнтований на цільову літературу, функціональний і 
систематичний підхід до художнього перекладу; а також цікавість до 
норм та обмежень, які управляють продукуванням і сприйняттям 
перекладів, до взаємозв’язку між перекладом та іншими типами 
текстотворення, до місця і ролі перекладів як у межах даної літератури, 
так і у взаємодії між літературами” (Theo Hermans. Translation Studies 
and a New Paradigm: Introduction // The Manipulation of Literature: Studies 
in Literary Translation. – London, 1985. – P. 10-11). 

У термінологічній системі дескриптивної школи важливе місце 
посідає термін “метавірш”, запропонований Джеймсом Голмсом за 
аналогією до терміну “метамова”, що належить Ролану Барту і служить 
для розрізнення творів літературної критики від власне літературних 
творів. На доповнення до літературознавчої теорії Барта, Голмс називає 
сім різновидів тексту, які можуть функціонувати як коментар до 
поетичного твору: критичне есе мовою даного поетичного твору, 
критичне есе іншою мовою, прозовий переклад, поетичний переклад, 
імітація, вірш “про” вірш, а також вірш, наснажений даним поетичним 
твором. Термін “метавірш” використовується для означення четвертого 
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типу тексту: поетичного перекладу. Основною тезою моделі Голмса є 
наступне твердження: метавірш істотно різниться від вірша-оригінала 
тим, що пов’язується із зображуваною реальністю не безпосередньо, а 
лише через вихідний текст, залишаючись якомога більш вірним 
параметрам вихідного тексту і водночас інтегруючись у поетичну 
систему цільової мови. А “метапоет”, таким чином, повинен 
поєднувати в собі сприйнятливість критика, чутливість поета і вміння 
розв’язувати проблему конфронтації вихідних та цільових норм.  

Таким чином, Джеймс Голмс пропонує таксономічну модель 
віршового перекладу, яка грунтується на методах структурного і (полі)
системного аналізу. За прикладом Ролана Барта, який назвав 
літературну критику “вторинною мовою, або метамовою”, по 
відношенню до мови художніх творів, Голмс вводить термін 
“метавірш” (meta-poem) для віршового перекладу, вважаючи, що коли 
вірш-оригінал є відображенням реальності, то переклад – 
відображенням самого вірша, тобто метавіршем. Зокрема, у статті 
“Форми поетичного перекладу та переклад поетичної форми” він 
розмірковує: “В силу своєї подвійної мети метавірш являє собою 
складний вузол переплетених у жмут взаємозв’язків, що виростають із 
двох напрямків: з першотвору, його мови, будучи в дуже особливий 
спосіб пов’язаними з поетичною традицією цієї мови; та з поетичної 
традиції цільової мови, з її більш чи менш суворими вимогами до 
метавірша, яким він повинен до певної міри слідувати, щоб мати успіх 
як поетичний твір” (James S. Holmes. Forms of Verse Translation and the 
Translation of Verse Form // James S. Holmes. Translated! Papers on 
Literary Translation and Translation Studies. – Amsterdam, 1988. – P. 25):  

Отже, таксономічна модель форми віршового перекладу Голмса 
складається з чотирьох основних класифікаційних одиниць: міметична 
форма, аналогічна форма, органічна форма і стороння форма.  

 Вихідна мова  
Поетична традиція  

Цільова мова 
Поетична традиція 

Вірш  Метавірш “Світ”  
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За Голмсом, оскільки поетична форма не існує поза межами мови, то 
і жодна форма не може бути “збережена” перекладачем у його переході 
від мови-джерела до цільової мови. Тому не варто говорити про 
збереження форми та вживати термін “ідентична форма”: не існує такої 
поетичної форми в одній мові, котра була б цілком ідентичною з 
поетичною формою в будь-якій іншій мові, навіть якщо ці форми 
схожі, а мови – споріднені. Найбільше, що може зробити перекладач, 
висуваючи перед собою подібне завдання, – це зімітувати поетичну 
форму оригіналу якомога точніше, цілком зосередившись на формі 
оригіналу у процесі прийняття перекладацьких рішень і виключаючи 
будь-які інші розв’язки. Наслідком послідовного втілення такого 
рішення і буде міметична форма метавірша.  

Іншим можливим розв’язком для перекладача, зосередженого на 
формі оригіналу, є вихід за межі власне оригіналу і вивчення функції 
його форми у контексті відповідної поетичної традиції, а потім – пошук 
форми, яка б виконувала паралельну функцію в контексті поетичної 
традиції цільової мови. Принцип, що міститься в основі такого підходу, 
приводить до створення аналогічної форми метавірша.  

Обидві вищеназвані форми є похідними від форми оригіналу (form-
derivative forms). Якщо ж перекладач не має на меті першочергово 
наслідувати поетичну форму оригіналу, а, головним чином, 
зосереджується на його семантичному матеріалі, тоді останній при 
перекладі набуває тієї унікальної поетичної форми, яку Голмс пропонує 
називати органічною формою, або формою, похідною від змісту 
оригіналу (content-derivative form).  

Поряд із трьома основними похідними формами Голмс виділяє ще й 
четвертий тип форми метавірша, яка ніяк не виводиться ні з форми, ні 
зі змісту поетичного оригіналу, а тому може бути названа сторонньою 
формою. Ця форма є результатом мінімального підпорядкування 
метапоета (перекладача) формальним вимогам, котрі висуваються 
поетичною культурою його оточення, залишаючи за ним свободу 
передачі “значення” поетичного твору із значно більшою гнучкістю, 
ніж міметична чи аналогічна форма.  

За спостереженнями Голмса, аналогічна форма була домінантною 
метапоетичною формою у ХVIII ст. в епоху неокласицизму, міметична 
форма стала домінантною формою метапоезії у ХІХ ст. в епоху 
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романтизму, органічна форма відкрито заявила про себе лише у ХХ ст. 
Сторонню форму, яка при ближчому розгляді виявляється, за Голмсом, 
старшим родичем органічної форми, дослідник вважає такою, що не 
припиняла свого існування, починаючи з ХVII ст., поряд з іншими 
формами, хоч і залишалася в ситуації меншості й андеграунду.  

Серед нечисленних, але промовистих прикладів органічного способу 
перекладу, наведених Голмсом, – епічна поема Езри Павнда “Кантос”; 
точніше, окремі місця з цієї поеми, які можуть вважатися перекладами 
з “Одіссеї” Гомера, зокрема, “Канто І” (початок Одинадцятої Книги 
Гомерової “Одіссеї”): 

And then went down to the ship, 
Set keel to breakers, forth on the godly sea, and 
We set up mast and sail on that swart ship, 
Bore sheep aboard her, and our bodies also 
Heavy with weeping, so winds from sternward 
Bore us out onward with bellying canvas, 
Circe’s this craft, the trim-coifed goddess. 
Then we sat amidships, wind jamming the tiller, 
Thus with stretched sail, we went over sea till day’s end. 
Sun to his slumber, shadows o’er all the ocean, 
Came we then to the bounds of deepest water, 
To the Kimmerian lands, and peopled cities 
Covered with close-webbed mist, unpierced ever 
With glitter of sun-rays 
Nor with stars stretched, nor looking back from heaven 
Swartest night stretched over wretched men there. 
(Ezra Pound. The Cantos (1-95). – New York, 1956. – P. 3) 
 
А тоді пішли наниз до корабля, 
Всадили кіль на прибій, на божисте море, і – 
Ми оснастили чорне судно, 
Привели овець на борт, і наші тіла, 
Обважнілі плачем, і вітри з корми 
Понесли нас вперед нап’ятою парусиною, 
Цирцеїну річ, богині в ловкім очіпку, 
Ось сиділи ми на шканцях, вітер тиснув на руль, 
З пружним вітрилом ішли до кінця дня. 
Сонце до сну, тіні на всім океані, 
Ми сягнули краю найглибших вод, 
Химерних країн і населених міст, 

Коломієць Л.В. Сучасна американська поезія: орієнтири для вивчення та 



104 Сучасна американська література: проблеми вивчення та викладання 

Укритих щільнотканим туманом, непробивним, 
Іскрами сонячних променів, 
Ні просіяна зорями, ні не глядівши з неба, 
Ніч розпросторилась чорнюща над нужденними людьми. 
(Цит за: Вибраний Езра Павнд. – Мюнхен, 1960. – С. 131) 

Ось уже близько тридцяти років жоден англомовний перекладач, 
доробок якого може у кільканадцять разів перевершувати скромний 
перекладацький доробок Павнда, не викликає до себе такого 
зацікавлення з боку теоретиків художнього перекладу, як Павнд. І це 
зацікавлення з часом зростає. Про Павнда згадується в тому чи іншому 
контексті – завжди захоплено – практично у всіх вагомих новітніх 
англомовних дослідженнях поетичного перекладу. Без сумніву, 
креативний, або органічний (за Голмсом), перекладацький метод 
Павнда назавжди змінив обличчя віршового перекладу у мовному, 
літературному і соціокультурному планах. 

Український переклад наведеного уривка належить Ігорю 
Костецькому – драматургові, вченому, поету-перекладачу, людині 
колосальної літературної ерудиції й унікальної в українській 
перекладацькій культурі техніки. Найулюбленіший творчий метод 
Костецького – стилізація. Молодший сучасник Павнда, один із пізніх 
модерністів із творчим кредо Протея, Костецький в українській 
культурі, як і Павнд в англомовній, належав до реформаторів 
літературної традиції, включаючи і традицію віршового перекладу. 
Причому реформаторські зусилля обох митців мали спільний 
напрямок: утвердження нової поетичної мови – альтернативи до 
традиційних поетичних канонів. Надягання масок, імітація чужого 
голосу, вслуховування у ритмомелодику вимовленої кимось колись і 
крізь віки почутої фрази... Ця характеристика однаковою мірою 
справедлива як щодо творчої манери Павнда, так і щодо творчої манери 
Костецького. Тож, вельми закономірно, що саме Костецькому, в 
літературному світогляді якого так багато відверто спільного з 
літературним світоглядом Павнда, належить перший і допоки єдиний 
український переклад вибраних творів найбільшого генія й 
модернізатора американської поезії ХХ століття.  

 
 


