Prevođenje stilski sniženog leksika (na materijalu
kratkih pripovijetki Volodymyra Vynnyčenka
"Vragolan Fedko" i "Komedija s Kostom"

Mikac, Patricija

Master's thesis / Diplomski rad
2019
Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of
Zagreb, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences / Sveučilište u
Zagrebu, Filozofski fakultet
Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:933842
Rights / Prava: In copyright
Download date / Datum preuzimanja: 2023-01-09

Repository / Repozitorij:
ODRAZ - open repository of the University of Zagreb
Faculty of Humanities and Social Sciences

Sveučilište u Zagrebu
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI
KATEDRA ZA UKRAJINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
I. Lučića 3, ZAGREB

PATRICIJA MIKAC
DIPLOMSKI RAD

ПЕРЕКЛАД СТИЛІСТИЧНО ЗНИЖЕНОЇ ЛЕКСИКИ (НА
МАТЕРІАЛІ КОРОТКИХ ОПОВІДАНЬ ВОЛОДИМИРА
ВИННИЧЕНКА „ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК“ ТА „КУМЕДІЯ
З КОСТЕМ“)

Mentor: dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

Zagreb, 2019.

Sveučilište u Zagrebu
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI
KATEDRA ZA UKRAJINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
I. Lučića 3, ZAGREB

PATRICIJA MIKAC
DIPLOMSKI RAD

PREVOĐENJE STILSKI SNIŽENOG LEKSIKA (NA
MATERIJALU KRATKIH PRIPOVIJETKI VOLODYMYRA
VYNNYČENKA „VRAGOLAN FEDKO“ I „KOMEDIJA S
KOSTOM“)

Mentor: dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

Zagreb, 2019.

University of Zagreb
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF EAST SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES
UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE
I. Lučića 3, ZAGREB

PATRICIJA MIKAC
MASTER'S THESIS

TRANSLATIONAL PROBLEMS OF STYLISTYCALLY
MARKED LEXIS IN THE SHORT STORIES „FEDKO THE
TROUBLEMAKER“ AND „COMEDY WITH KOSTA“
WRITTEN BY VOLODYMYR VYNNYCHENKO

Mentor: Tetyana Fuderer, Ph.D., associate professor

Zagreb, 2019.

1. ЗМІСТ

1. ЗМІСТ
2. ВСТУП

5

3. ДОВІДКА ПРО АВТОРА

7

4. ДОВІДКА ПРО ТВОРИ

9

5. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ

10

5.2. Komedija s Kostom

10

5.1. Vragolan Fedko

19

6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ СТИЛІСТИЧНО ЗНИЖЕНОЇ ЛЕКСИКИ 39
6. 1. Лайливі вислови

41

6. 2. Лайливі слова

44

6. 3. Зневажливі слова

49

6. 4. Лайливі слова з відтінком зневaжливості

51

6. 5. Прокльони

53

7. ІНШІ ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ КОРОТКИХ ОПОВІДАНЬ
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА „КУМЕДІЯ З КОСТЕМ“ І „ФЕДЬКОХAЛAМИДНИК“:

55

8. ВИСНОВКИ

57

9. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ

58

10. РЕЗЮМЕ – SAŽETAK – ABSTRACT

62

2. ВСТУП
Темa цієї дипломної роботи – проблема перекладу стилістично зниженої лексики
з української мови нa хорватську нa мaтеріaлі оповідaнь Володимирa Винниченкa
„Кумедія з Костем“ тa „Федько-халамидник“, тобто пошук хорвaтських еквівалентів
укрaїнської стилістично зниженої лексики. Переклад стилістично зниженої лексики –
одне з маловивчених питань у теорії перекладу, як у хорвaтському, так і в укрaїнському
переклaдознaвстві. Актуальність теми цієї дипломної роботи визначається нaсaмперед
потребою розширення і поглиблення дослідження способів перекладу стилістично
зниженої лексики як непроминaльного питaння чaсткової теорії переклaду нa мaтеріaлі
укрaїнської тa хорвaтської мов. Крім цього, актуальність зaпропоновaної роботи полягає
в пошуку хорвaтських еквівaлентів укрaїнської стилістично зниженої лексики і
зaпочaткувaнні двомовного глосaрію стилістично знижених слів. В. Винниченко у своїх
оповіданнях вживaє чимaлу кількість знижених слів, зокремa вульгaризми, лaйливі тa
прокльони, використовуючи їх як зaсіб хaрaктеристики персонажів. Предметом
дослідження в роботі є способи передачі (перекладу) стилістично зниженої лексики.
Мета дипломної роботи – у ході переклaду оповідaнь В. Винниченкa виявити
стилістично знижену лексику і зaпропонувaти хорвaтські еквівaленти цього різновиду
стилістично мaрковaної лексики. Дипломна робота передбачає розв’язання нaступних
завдань: переклад коротких оповідань В. Винниченка з метою ознайомлення з ними
хорватських читачів; переклад стилістично зниженої лексики з української мови на
хорватську мову; з’ясувaння обсягу поняття стилістично знижена лексика і клaсифікaції
знижених слів нa підстaві теоретичних прaць із стилістики; з’ясування прийомів
(способів) переклaду цієї лексики; aнaліз труднощів, що виникли в процесі переклaду
обрaних оповідaнь. У ході переклaду було виявлено 34 одиниці стилістично зниженої
лексики та проаналізовано способи їх перекладу на хорватську мову. Дипломна робота
складається із вступу, п'яти розділів, висновків і списку використaної літерaтури тa
джерел. У вступі обґрунтовується тема дослідження, його aктуaльність, a тaкож
визнaчaється предмет, метa тa основні зaвдaння роботи. Другий і третій розділ – довідки
про твори та автора. У четвертому розділі предстaвлено переклади двох оповідань В.
Винниченка. П'ятий розділ присвячено стилістично зниженій лексиці в оповіданнях В.
Винниченка і її класифікації. Також у ньому аналізуються різні способи перекладу
стилістично зниженої лексики з української на хорватську мови. У кінці роботи подaно
висновки щодо підсумків проведеного дослідження, a тaкож список використаної
літератури і джерел, резюме роботи укрaїнською, хорвaтською і aнглійською мовaми.
5

Обсяг роботи складає 63 сторінки. У додaткaх подaно оригінaли оповідaнь В.
Винниченкa.
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3. ДОВІДКА ПРО АВТОРА
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО
Український політичний та громадський діяч, прозаїк, драматург та художник
народився 26 липня 1880 р. у м. Єлисаветграді в селянській родині. У старших класах
гімнaзії він брав участь у революційній організації̈. Коли йому було 14 років,
Винниченко написав революційну поему про Запорозьку Січ, через яку його нa тиждень
ув'язнили в тюремному кaрцері. У 1901 р. Винниченко вступив на юридичний̆ факультет
Київського університету і того року створив студентську революційну організацію
„Студентська громада“. Коли був студентом, працював в Закордонному комітеті РУП,
який був організований українською партією. 1903 р. був зaaрештовaний за проводження
пропагандистської роботи в Києві. На початку Першої світової війни письменник
повернувся до Росії і жив в Москві до 1917 р., займаючись літературною діяльністю.
Одразу після революції переїхав в Україну і взявся до політичної̈ роботи. Став членом
ЦР. У 1920 році знову опинився на чужині. Упродовж останніх 25 років свого життя
Винниченко прожив у французькому містечку Мужен, біля Канн, де займався
літературною творчістю. Помер Винниченко 6 березня 1951 р. Появу перших творів В.
Винниченка (друкуватися він почав 1902 року) вітали І. Франко і Леся Українка. А М.
Коцюбинський писав в 1909 р.: „Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть
розмови, як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. Кого купують? Знов
Винниченка.“ (Краса і сила, 1989: 2). Леся Українка так писала про Винниченка: „Тільки
талант може створити ці живі фігури, ці природні діалоги й, особливо, цю широку,
яскраву картину ярмарку, на тлі якого відбуваються дії героїв“. Іван Франко писав: „І
відкіля ти такий узявся? Серед млявої, тонко артистичної та малосилої або ординарно
шаблонованої та безталанної генерації сучасних українських письменників раптом
виринуло щось таке дуже, рішуче, мускулисте і повне темпераменту“ (ІУЛ 2014: 162).
Деякі спогади про власне дитинство відбилися і на сторінках прозових творів
Винниченка, зокрема в оповіданні „Федько-халамидник“. В. Винниченко – автор
першого українського фантастичного роману „Сонячна машина“ (1922 – 1924 рр.).
Творчість Винниченка має два періоди: перший охоплює більшу частину його творів
„малої форми“ (нариси, оповідання), написаних від 1902 р. до революції 1905 р. До
другого періоду відносяться оповідання, п'єси і романи, які з'явилися після революції
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1905 року. Перший літературний твір В. Винниченка – оповідання „Сила і краса“ (автор
змінив назву на „Краса і сила“) з’явився 1902 р. на сторінках журналу „Киевская
старина“. Наступні твори склали першу збірку „Краса і сила“ (1906), до якої увійшли
оповідання „Заручини“, „Контрасти“, „Антрепренер Гаркун-Задунайський“, „Голота“,
„Біля машини“, „Мнімий господін“. У своїх творах Винниченко показував майстерність
– він умів зачаровуюче розповідати і яскраво показувати персонажі. Визначальними
ознаками стилю Винниченка, тобто мови його творів, є розмовність, емоційна
насиченість та діалогічність. Мову творів письменника репрезентує розмовна лексика із
різним ступенем експресивності, зниженості, які створюють особливий мовний колорит.
1917 року, після Лютневої революції, В. Винниченко очолив Генеральний секретаріат і
став генеральним секретарем внутрішніх справ. В. Винниченка постійно переслідували,
обмежували у творчості, і він просто не зміг витримати цього тиску й емігрував за
кордон. В. Винниченко один з найталановитіших українських письменників ХХ століття.
Він був людиною складної політичної долі, це було причиною його еміграції, а від 1933
р. він мовчить.
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4. ДОВІДКА ПРО ТВОРИ
„КУМЕДІЯ З КОСТЕМ“
Оповідання „Кумедія з Костем“ було надруковане в 1910 році в Києві як частина
збірки „Третя книжка оповіданнів“. Сaме з цього оповідaння Володимир Винниченко
починється як дитячий письменник. Тема оповідання – доля байстрюка Костя і
зображення соціальних та моральних вад суспільства. Оповідання про дітей належать до
найкращої частини творчої спадщини Винниченкa. „Кумедія з Костем“ було перше
дитяче оповідання В. Винниченка. Слід зазначити, що у 20–30-х роках XX століття
дитячі твори В. Винниченка широко друкувалися в Україні та Росії, входили до всіх
українських читанок і хрестоматій (Федорович 2015: 168). У своїх дитячих оповіданнях
Винниченко звертає свою увагу на внутрішній світ дитини та поведінку. Оповідання у
нaзві містить слово кумедія, тому що всі сприймають Костя як божевільного і дивного,
тому що він не тaкий, як усі інші діти. Нaспрaвді це оповідання не є комедією, а
трагедією: „кумедний хлопець“ помирає, а комедія переростає в трагедію.

„ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК“
Оповідання „Федько-халамидник“ було опубліковане в 1912 році в київській
газеті «Рада», як частина збірки „Твори. Книжка п’ята“. За одне з видань на початку 20х років авторський гонорар було направлено на користь дитячих притулків. Тема
оповідання – зобрaження долі дитини (Федька), яка протиставляється жорстокості
суспільства. Спогади рідних письменника свідчать про те, що оповідання „Федькохаламидник“, написане 1912 року вже в еміграції, містить автобіографічний елемент. Це
можна побачити в подробицях обставин дитинства головного героя. „Наче біс який сидів
у хлопцеві!… Спокій був його ворогом…“, – так змальовував В. Винниченко Федькахаламидника, тобто самого себе. Дитинство Володимира Винниченка, як згадувала про
це його мати, розпочалося в маленькій хаті з двором та садком. (…) Проте Володі було
замало цього двору. Йому взагалі було всього замало, він відчував нестримну жагу до
життя, не знаючи страху перед небезпекою (Тагліна 2010: 2-8).

9

5. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ
5.2. Komedija s Kostom

KOMEDIJA S KOSTOM

S Kostom se odvila komična situacija.
Dogodilo se to ovako.
Kosta i još troje dječaka – Danilko, Semenec i Mikita vodili su stoku da pase na livadi.
Dječaci svoju, a Kosta gospodarevu.
Puhao je tako hladan vjetar da su ruke potpuno promrzle i Semenec, ma kako mrštio
obrve ili napinjao usne, nikako nije mogao smotati cigaretu od konjske balege. Papir se trgao,
balega je ispadala, a prsti su postali crveni kao mlada mrkva.
– Ne, hladno je, nećeš uspjeti smotati! – odlučno je rekao maleni, crnomanjasti Danilko
i osvrnuo se. A u taj se trenutak, osvrnuvši se, digao i ljuto, glasno povikao: – A kaaamo ćeš
ti?! Kamo, Arlhirleju, dao bog da te odneslo! Kamo ćeš ti to, ha?!
Rogati, sivi vol Arhirej koji se šuljao s livade prema mladim, jako ukusnim poljima
pšenice, sada se zaustavio i pravio da ga pšenica uopće ne zanima i da njegov maleni,
crnomanjasti gazda uzalud viče. On se čak vratio leđima okrenutim pšenici i počeo mirno i
staloženo čupkati travu.
Mikita i Semenec također su se osvrnuli na livadu, ali njihova stoka pase kako treba.
Mikita je ponovo navukao kaputić na glavu, legao, naslonio glavu na ruke i ponovo gledao na
Semenca, koji je ipak htio smotati cigaretu i čak je i usnu zagrizao od bijesa.
Jedino Kosta nije čak ni pogledao na stoku: on je gledao u Semencove prste. Njegove
zelene, uske, duboke oči nisu se odvajale, usne su se razjapile, a iza njih su provirivali rijetki,
oštri zubi. Činilo se da mora strašno boljeti kad on ugrize, više nego da netko drugi ugrize. Ali
Kosta nikada nije grizao. Kada bi ga i netko tukao, on ni za što ne bi grizao. To je bio tako
smiješan dječak.
– No, nećeš smotati – odjednom je on brzo prošaptao, preletjevši očima Semencovo lice
i ponovno brzo ruke.
Semenec je s prijezirom pogledao na njega.
– A ti bi smotao?
– A smotao bih. Vama su svima ruke promrzle, a meni ne… I ponovo se, preletjevši
očima po svima, zaustavio na cigareti.
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I osmjehnuo se.
Crnomanjasti Danilko odmah se nagnuo i potegnuo Kostu za kačket. Kosta je sada
nekako komično namrštio nos, iskesio zube i napravio:
– Gr-r!
Točno kao pretučeni, bojažljivi psi s podvijenim repom i svinutim nogama.
Dječaci su se grohotom nasmijali. A Kosta je isto tako pažljivo i pozorno počeo gledati
u Semencove ruke. Katkada je zbog nečeg oblizivao usne i držao ih razjapljenima – očito su
mu usahnule.
– Aha! Nećeš smotati. Ruke su ti se smrznule. A meni ne – Eto tako!
I Kosta je svima protegnuo svoju crnu, uprljanu, malenu ruku. On je zbog nečega, očito,
jako htio govoriti o svojim rukama.
Mikita ju je polako, lijeno uzeo i odmah ispustio.
– Gle! – kriknuo je zaprepašteno. – Kao vatra! No daj još, ajde, daj… Hej, dečki, kao
kamen na suncu… Možeš jaja ispeći.
– Hajde! – bacio se Danilko.
Semenec je brzo odložio cigaretu i uhvatio se za Kostinu ruku. Ruka je bila strašno
vruća.
– Oh, neka ga božja sila pukne! Baš kao žar!
Začuđeno je gledao Danilko u Kostu svojim velikim, kao u Arhireja, smeđim očima.
– I noge… – ispružio je jednu crnu, ispucanu nogu Kosta, liznuvši usne. Noge su mu
isto bile vruće.
– A čak nemam ni kaputić! – dodao je on bez smiješka i preletjevši očima po svima.
Stvarno, svi su bili u kaputićima i čizmicama, a Kosta je bio bos i u jednom sakou i
prljavoj košulji. Košulja je na prsima bila raskopčana.
Arhirej je tada bio već nedaleko od pšenice.
Katkada je posve ravnodušno dizao glavu i gledao u tu stranu gdje su sjedili dječaci, i
ponovo se naginjao i čupkao travu i prilazio sve bliže i bliže. Iza livade daleko, daleko, tamnila
se smeđa šuma, a iza, gore na drugoj strani, mogle su se vidjeti topole gospodarstva. Vrane su
jedna po jedna letjele u jednu stranu i graktale nad dječacima. Iznad vrana su na toj strani plovili
proljetni, tamnosivi oblaci. I vjetar je postajao sve hladniji; bližila se večer.
Dječaci su u čudu promatrali Kostu, a on je ispod obrva zirkao na njih i nije se znalo
hvali li se time ili ne.
– I tebi nije hladno?
– Ne!
– Ta lažeš! Evo, laže kao pas.
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– Pa da, nije… A i imam lagane cigarete.
I Kosta je, ponovno liznuvši usne, gurnuo ruku u džep i oprezno izvadio krpicu. U krpici
je stvarno bilo nekoliko cigareta.
Dječaci su iskosa ljubomorno pogledali na krpicu.
– Gdje si ih ti to uzeo? – upitao je Danilko, približavajući se. Kosta je sada privio krpicu
na grudi.
– Aha!.. A vi nemate…
– Ta gdje si ih ti to uzeo?
– Od upravitelja imanja sam ukrao… Gr-r!
– Što? – začudio se Danilko.
– Kakva umjetnost! – s prezirom je iskrivio usne Semenec. – Ja sam ih toliko popušio
kada sam bio na sajmu.
Ali prestao je motati od balege i sjeo je pored Mikite.
– Hajde, daj da probamo… – namignuo je Danilko, ali je tako beznadno namignuo da
ni sam nije povjerovao da će ovaj dati.
U tom trenutku Mikita se najednom naslonio na desni lakat, brzo pružio lijevu ruku i
uzeo Kosti krpicu. Kosta se spremao nešto reći Danilku i sav je zadrhtao. Ali sada se i iskrivio,
iskesio zube i napravio:
– Gr-r!
Ali dječaci su se u trenu ustali, otrčali ustranu, zapalili cigarete i rugajući se i smijući se
zaplesali oko Koste.
– A što! Pohvalio si se? Pohvalio si se?
– Aha! Aha!
– Eto, dobre su cigarete!
Cigareta je ukupno bilo tri, i Kosta nije dobio ni jednu. No on je samo ispod oka
pogledavao na prijatelje i šutio.
– Nije mi žao! – odjednom je brzo progovorio kao da je sam sebe provjeravao i bio je s
time jako sretan.
– Lažeš!
– Nije mi žao! Meni ni za što nije žao… hoćeš moj kačket? Ha? – Skinuo je kapu i
pružio je Danilku.
Dječaci su se nasmijali, ali su isto bili i začuđeni: Kosta se nešto razbrbljao danas. Još
tako nikada nije bilo – stalno šuti, i to kako.
– Ne želiš? … hoćeš li sako?
– A kada će te tući jer si ga dao, hoćeš li plakati?
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Dječaci su se ponovo nasmijali. Stvar je u tome što Kosta nikada nije plakao. Nije
plakao, i basta, baš je bio smiješan! Kako ga sve nisu tukli i tko ga sve nije tukao: i nadglednik,
i kuharice, i stočari, i svinjari, nikada nije plakao! Već su se više puta kladili, i to ne jednom i
nije plakao. Samo bi se zgrčio, uvukao bi svoju oštru glavu i ramena i napravio svoje „gr-r!“.
Kada mu, na primjer, stave žar ispod košulje ili ga piknu iglom u bok, samo tanko, tanko
zavrišti, zažmiri i trči bilo kuda. Ali ne plače! Zbog toga su ga i prozvali „kamenim izrodom”.
Osim toga činilo se katkada kao da sam dolazi kako bi ga tukli, kao da iz prkosa želi da
ga još više boli. Umjesto da se izmakne kada ga netko želi udariti, on namjerno iskesi zube,
zareži, kao u iščekivanju. Razumije se, zbog toga bi dobio pljusku. Ali to kao da mu je još bolje:
još više istegne vrat kao guska, namršti nos, zaškilji i opet po svome:
– Gr-r!
Neki su se u strahu micali od njega.
– Dabogda poludio, glupane jedan! – psovali su i začuđeno pogledavali na njega.
A Kosta se, pričekavši s istegnutim vratom i vidjevši da ga neće tući, tiho micao u stranu
i ispod oka gledao na sve, živim, zelenim očicama.
I samo jedno, čini se, uopće nije volio: kada bi mu počeli govoriti da je on kopile, a da
je njegov otac gospodar. Tada se on odmah digao i svim snagama trčao kamo su ga noge nosile.
To su svi znali i voljeli su ga tako zadirkivati.
Kosta je stavio kačket i nekako se odjednom sav zgrčio. Usne su mu poplavile, tankasti
nosić pobijelio i izdužio se, oči su mu zaigrale. Čak je i zakopčao sako.
– Aha! Hladno? – zlurado je zavikao Semenec. – Aha! Zakopčao si gumbe!
– Na! – sada je već Kosta napeo usta i čak se raskopčao. – Hoćeš da se skinem do gola?
– Sigurno se nećeš skinuti!
– Ne skidaj se, Kosta, jer će se vidjeti da si kopile – podrugljivo je rekao Mikita i
namignuo Semencu.
Kosta se već htio skinuti i sigurno bi se nekome iz prkosa skinuo kada bi bilo još
hladnije, no tada je odjednom podigao glavu i viknuo:
– Ja nisam kopile! Gr-r!
– Da? – začuđeno je prihvatio Mikita. – A tko ti je bila majka?
– Ja nisam imao majku!
Dječaci su se bacali po podu od smijeha:
– Tako dakle? A kako si se ti onda pojavio?... A čiji je onda stric Andrij Čornenko?
– Ja nemam strica! Nemam nikoga!
– Lažeš!
– Pa nemam!
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– Pa imaš!
– Nemam! Nemam!
Kosta se pridigao na koljena i zlokobno, brzo sve pogledao. I bilo je vidljivo da je svom
dušom htio da nikada nigdje nikoga nije imao.
– I ničega mi nije žao! Eto! Eto!
I skinuvši u trenu s glave kačket, počeo ga je trgati zubima. Kačket se rastrgao, kao
papir.
– Eto. I kačketa nema. Gr-r!
Dječaci su se primali za bokove i grlili jedan drugog od smijeha.
– Kakav čudak!... Baš je!
– Nemam!
– Lažeš… A otac? Gospodar je tvoj otac, je li?
Kosta se u trenu sav ukočio, a zatim je, dižući se, dva puta zarežao na sve i pobjegao od
njih koliko su ga noge nosile. Dječaci su se toliko smijali da nisu stigli povikati za njim.
Kada više nije mogao čuti dječake, Kosta se zaustavio i legao u brazdu u pšenici. Ležao
je na leđima i gledao kako se ubrzano i sumorno nekamo kreću oblaci. Možda mu je opet bilo
zagušljivo jer su se njegovi mršavi i pjegasti obrazi zažarili, usta su se otvorila i često ih je
oblizivao.
Dugo je ležao tamo. Nije čuo kako su dječaci otišli ni kada je večer pala na livadu.
Došao je k sebi jedino tada kada je nad njim najednom odjeknulo:
– A tako ti paziš na stoku, ha? Tako je paseš?
Ali nije se stigao ni podići na noge kada ga je uhvatila nečija ruka i digla na noge.
Nad njega se nagnulo crveno, bradato lice gazde s plavim ožiljkom iznad obrve:
– Tako ti stoku paseš? Ha?!
Kosta je liznuo usne, slabo, uvenulo iskrivio nos i napravio:
– Gr-r!
Nadglednik je planuo od gnjeva:
– Ti prokleto vražje kopile, tako ćeš ti meni režati?! No, samo ti meni pričekaj, ja ću
tebi zarežati. Danas ćeš ti meni već zaplakati!
I srušivši Kostu na zemlju, licem dolje, prignječio ga je koljenom, pohlepno skinuo sa
sebe remen i svom snagom počeo tuči dječaka. A zadajući udarce, čak je i teško disao kao
drvosječa pri čemu je govorio:
– Evo ti za stoku! … Evo ti za režanje! ... Evo ti za stoku! … Evo ti za režanje! ...
Kosta je samo trzao nogama, ali je šutio!
– Samo se ti odupiri!... Evo ti! Evo ti!
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Čak se i stoka zagledala.
Kosta se odjednom prestao odupirati i ležao je nepomično. Nadglednik je odmah prestao
tući i brzo ga prevrnuo licem gore.
Kosta je zagrizao donju usnicu zubima i oštro i čudno gledao njemu ravno u lice.
– No?! Hoćeš li ubuduće znati kako puštati stoku u pšenicu?
Kosta se odmah osovio na noge, poskočio skoro pa do gazdine brade, zarežao mu u lice
i pobjegao na brijeg.
Nadglednik je zanijemio. Potom se skamenio, viknuo, čak malo i potrčao, ali se
zaustavio, potjerao stoku iz pšenice i brzo krenuo za Kostom.
Kosta je, dotrčavši na dvorište, došao u kuhinju i šutke, čak se ne govoreći i ne režući
na pitanja začuđene kuharice, popeo na drveni ležaj i legao.
Kada je došao ljutiti nadglednik, Kosta je već ležao sav vruć i tih. Kuharica Tetjana,
stara pjegava djevojka, vikala je na cijelu kuhinju kako bi joj bilo bolje da se utopi nego da
umre od „kuge“ od „ogavnog kopileta”.
Nakon što je Tetjana digla buku počeli su raditi buku i drugi, pa je gospodar morao
poslati po felčera1 i s njim doći u kuhinju kako bi smirio prestrašene. Kosta je nepomično ležao,
ali se, kada je ušao gospodar odmah okrenuo i cijelo vrijeme nije skidao s njega čudan nekako
žalostan i pobožan pogled. Gospodar je stajao i u dosadi čekao kada će ga felčer pregledati.
Sam je bio ozbiljan, sa širokom, uredno počešljanom bradom i surovim očima koje su gledale
kroz naočale. Kada bi jedna od sobarica ostala trudna, pozvao bi je k sebi, skinuo bi naočale, a
oči bi mu postajale još surovije. U vezi s tim bio je jako strog – odmah je davao i otkaz iako bi
djevojka prisegla da je dijete njegovo. Djevojka ne smije imati dijete bez Božjeg blagoslova,
bez vjenčanja. Čak je i on sam bio crkveni starješina. Katkada bi davao konja ili krave za dijete.
I seljaci bi govorili da je dobar i samilostan iako je strog.
Felčer je Kosti popipao čelo, držao je neko vrijeme njegovu ruku u svojoj, a Kosta kao
da to nije ni primijetio i nije skidao pogled s gospodara. Gospodar je čekao i gledao u zid i po
plafonu, pušio je ne ispuštajući cigaretu iz usta. Susrevši čudan Kostin pogled, jedva se
primjetno natmurio i nestrpljivo tapkao nogom po zemlji.
Felčer je posjeo Kostu, podigao mu košulju i pogledao tijelo.
– Boli li te trbuh? – pitao je on
Kosta ga je iskosa pogledao i ništa nije rekao.
– No? Boli li te trbuh? Govori!

1

reg. vojn. zast. vojni ranarnik, vidar rana.
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Kosta je ponovno zirnuo na njega, namrštio nos i napravio:
– Gr-r!
I sada se malaksalo nagnuo i legao, ne skidajući očarani, nježni pogled s gospodara.
Felčer se začuđeno osvrnuo:
– Čudan neki dječak…
– U redu, to je sve! – nestrpljivo je bacio cigaretu gospodar na pod. – Nema kolere?
– Ma kakva kolera! Očigledno se prehladio… Njemu bi trebalo…
– No, jeste li čuli? – strogo se gospodar okrenuo prema Tetjani i gazdi, koji su ostali u
kuhinji. – Nema nikakve kolere i nemojte mi ništa izmišljati.
I, ne pogledavši u Kostu, srdito je izašao s felčerom iz kuhinje. A Kosta se podigao i
čudno, napeto, vrućim zelenkastim očima gledao za njim. Za gospodarom su iz kuhinje izašli
nadglednik

i

Tetjana,

koja

je

nešto

ispitivala

felčera

o

Kosti.

Kosta je ostao sam.
I, čim su se zatvorila vrata, spustio se s drvenog ležaja i s dignutom košuljom potrčao
prema bačenom opušku, zgrabio ga i počeo halapljivo uvlačiti. Opušak se ugasio. On ga je
izvadio iz usne, prinio prema licu i počeo razgledavati. I osmjehivao se nježno, nježno, čak su
mu i oči zasjale. Potom ga je oprezno stavio u usta i počeo uvlačiti. Cigareta nije gorila. Ponovo
ju je izvadio, pogladio rukom, osluhnuo i brzo pobjegao na vršcima prstiju prema peći.
Uzbuđeno i pogledavajući na vrata, razgrnuo je žar i počeo pikati opuškom.
U tom trenutku u kuhinju je ušla Tetjana.
Vidjevši Kostu pored peći, brzo mu je prišla, pogledala preko ramena vičući:
– Vidi ti njega!... – istrgnula mu je iz ruke cigaretu. – Tako si bolestan? Dat ću ja tebi…
Ali nije stigla ni reći do kraja kada je Kosta odjednom strašno kriknuo, s užasom se
okrenuo prema njoj, oči su mu zaigrale, pronašao opušak u Tetjaninoj ruci i zavrištao, divlje,
strašno, nevjerojatno je zavrištao:
– Vraaati!! Vraaati!!
Tetjana se prestrašila i, sama ne znajući zašto, brzo podigla ruku s opuškom u vis.
Ali Kosta je poskočio za njom:
– Vraaati! Vraaati!
I sav se tresući, povukao se, stao na vrhove prstiju, hvatao za ruke, poskakivao.
– Vidi ga!

Jesi poludio! Odmahujući, odmicala se u strahu Tetjana. – Pogledajte

ga! Dabogda poludio!...
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Kosta je odjednom pao na koljena, digao lice, sklopio ruke kao za molitvu i brzo, brzo,
u strahu, s gorljivom molbom promrmljao:
– Hej, vrati, hej, vrati! To je moje, to je moje, to je tatino, daj mi… daj…
I Tetjana nije stigla ni čuti njegove riječi kada je Kosta neočekivano iskrivio cijelo lice,
više ne samo nos, podbradak i usne zadrhtale su, oči su se napunile suzama i on je glasno,
pružajući ruke i ponavljajući „vrati, vrati“, gorko, glasno zaplakao. I suze su se jedna za drugom,
brzo, kao kapljice kiše po prozoru, kotrljale po obrazima i tekle u iskrivljena usne, na prsa, na
pružene ruke.
Tetjanu kao da je grom pogodio: Kosta je zaplakao! Kao da ju je rastrgalo. U strahu se
bacila do njega, uzela ga na ruke, počela mu stavljati opušak, nešto promrmljala, umalo zaplakala
s njim.
Ali Kosta je, osjetivši cigaretu u ruci, u trenu utihnuo, smirio se, istrgnuo od Tetjane,
potrčao prema ležaju, popeo se na njega i šćućurio u kut. Tamo je sjeo, skupio se, nakostriješio
kao vučić i snažno, snažno uhvatio u ruci opušak. Na kapcima su mu još bile suze, ali oči su
gledale srdito i s oprezom. S vremena na vrijeme grčevito je pritiskao ruku s opuškom na grudi i
brzo pogledao u opušak kao u najvrjednije blago, izgubljeno i ponovno nađeno.
Tetjana je prišla drvenom ležaju i htjela ga poleći i prekriti kožuhom, ali on je zarežao,
tapkao nogama i ponovno su mu na očima zabljesnule suze.
– Pogledajte vi njega! – još nije mogla doći k sebi Tetjana.
I već se polako smirila kada je u kuću ušao nadglednik, a ona mu je počela pričati „kakva
se komedija odvila s Kostom“.
– Zar je zaplakao? – uzviknuo je ovaj u nevjerici. – Zbog opuška?! Ta što ti govoriš!
Ali kada je prišao drvenom ležaju kako bi sam vidio, Kosta je već, savivši se kao klupko
u kutu, ležao nepomično i nije čuo ništa. Glava mu je bila vruća, iz usta kao da je izlazio žar, oči
je okružila nekakva mrlja.
On nije režao i nije lupkao nogama kada su ga prenijeli bliže peći i pokrivali kožuhom,
nije čak ni čuo kada mu je Tetjana žalosno rekla:
– Siročiću jadni… Dječačić maleni…
Ali kada je nadglednik oprezno potegnuo opušak i htio ga uzeti, Kosta se odjednom
izmaknuo, na kapcima su se vidjele suze i brzo, brzo je promrmljao:
– Moje, moje…Hej, daj, to je tatino… to je tatino….
Nadglednik je sada odmaknuo ruku, iznenađeno i značajno pogledao Tetjanu, podigao
prst i rekao:
– Što je to!
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Tetjana je tiho sklopila usne i pokrila Kostu kožuhom. Kosta je ponovno počeo teško
disati.
Isprva nitko nije htio vjerovati da je Kosta plakao i još „zbog takve budalaštine“ kako
je rekao kočijaš, ali kada je nadglednik pred svima, još navečer, ponovo potegnuo opušak Kosta
se nemirno skupio kao da je od opuška išla vrpca do samoga srca, a kada su se na kapcima
ponovno pojavile suze, svi su povjerovali. I čudna stvar – nitko nije bio zadovoljan što je Kosta
zaplakao. Svi su se natmurili i otad su se od večeri do večeri malo smijali. Na licima je vladala
zamišljenost.
Drugi dan Kostino se stanje pogoršalo, trećeg dana nije više bio pri svijesti. Ali opušak
iz ruke nije ispuštao. Katkada bi žarko i brzo, brzo nešto govorio, režao, spremao se trčati i
utihnuo. Katkad se odjednom pojavio čudan smiješak i Kosta je snažno, snažno pritiskao ruku s
opuškom na prsa.
Tetjana, koja je u takvim trenutcima stajala kraj njega, nije se mogla suzdržati, njezina
su se usta krivila od žalosti, stavljala je ruke na obraze i plačući govorila:
– Siroče moje! Ni mamice, ni tatice. Golupčiću…
Četvrti dan uvečer Kosta je počeo hroptati, uzdisati i bacati se na sve strane kao da mu
je netko sjeo na grudi i gušio ga.
Tetjana se preplašila, bacila se na njega, vrisnula, uzela s vješalice kaput i što je brže
mogla potrčala u selo po pomoćnika doktora.
Međutim, kada su oboje dotrčali nazad, Kosta je ležao mirno i nepomično. Lice se kruto
izdužilo, pod očima je imao okruglu, hladnu mrtvačku sjenu, bljedoplave usne snažno su se
prilijepile za zube, a zubi su malo provirivali iza njih. Felčer mu je stavio ruku na čelo i srce i
rekao:
– Gotovo… Možete ga oprati…
I izašao.
Kada su Kostu prali, u njegovoj ruci blijedoj i nesavitljivoj s pocrnjelim tragovima od
biča, čvrsto je bila sklopljena cigareta. Baba je htjela rastvoriti prste, ali Tetjana nije dala da je
se izvadi, pa su ga oprali s njom.
Nadglednik, koji je baš tada bio u kući i nije vjerovao da je Kosta umro, pogođen je
češao bradu i pomalo glasom punim krivnje govorio, pogledavajući na opušak:
– Hm! To je tako, komedija…Hm! Tko bi pomislio!...Ta tako je i umro…
Tako je Kosta i umro. Tako su ga s tim njegovim opuškom i pokopali. I još su se dva tjedna
nakon toga sjetili u kuhinji te čudne komedije s Kostom.
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5.1. Vragolan Fedko

VRAGOLAN FEDKO
To je bio čisti mangup i vragolan.
Nije bilo dana, a da se netko nije žalio na Fedka: tamo je praćkom izbio staklo, tamo je
svog “starog” prijatelja prebio tako da je bio plav; tamo je prevrnuo bačvu s kišnicom koju su
tako brižno skupljali.
Kao da je nekakav vrag ušao u dječaka! Sva djeca kao i druga – igraju se, tiho se
zabavljaju, mirno. Fedko se obavezno tuče, bilo što prevrće naopačke. Mir je bio njegov
neprijatelj s kojim se borio na svakom mjestu.
Na primjer, ovako. Prave kuće od pijeska. Pred kućom u kojoj je živio Fedko bila je
nepopločena ulica i tamo su uvijek konji gazili pijesak. Nakon kiše taj je pijesak postajao
ljepljiv i vlažan – nema boljeg za gradnju kuće. Postaviš nogu, obložiš je pijeskom i pomalo
izvlačiš. I eto kuće. Tko želi može čak i dimnjak pričvrstiti. Oko kuće se može oblikovati i
ograda, a iza ograde zapiknuti slamke sijena – i eto vrta.
A između kuća prolazi ulica. Može se ići jedno drugom u goste.
Fedko također radi kuće od pijeska. Ali odjednom ustane i gle, gle krene i sve u
potpunosti sruši – i svoje i tuđe. Još se i grohotom smije.
A ako se tko naljuti ili zaplače, udari ga šakom. Nemoj se ni probati tući s njim – najjači
je u cijeloj ulici. Odmah ti postavi nogu, pritisne na zemlju svojom težinom i pita:
– Pa? Jesi li se naživio? Govori!
Ako taj kaže da se naživio, on ga poštedi; ako se opire – još tuče.
Ili kada dječaci puštaju zmaja.
Plac je velik – nema ni kuća, ni trgova, ima se gdje rastrčati. I vjetar je tamo s vremena
na vrijeme najbolji.
Evo nose zmaja.
Fedko sjedi pred svojom kapijom, kao Slavuj razbojnik2 na drvu i gleda. On se voli ili
penjati po krovovima ili sjediti na kapiji. Kapija je visoka i tamo je tobože neka škrinjica
napravljena. U toj škrinjici sjedi Fedko.
– Puštaj! – viče ovaj koji drži.
Zmaj se otima, ali se odmah uzdiže i udara u zemlju.

2

junak ruskog eposa.
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Fedko je bijesan: glupani, rep je kratak! Ali on sjedi i ništa ne viče. Ima druge misli.
Dječaci su se sjetili i privezali na rep krpicu. Tada se zmaj gipko i lagano podigao u
zrak. Ugodno ga je držati. Vjetar je čudesan, samo razmataj konce i gledaj da su čvorovi dobro
zavezani. Zmaj koketira i njiše glavom u jednu pa u drugu stranu kao da nekome šapće na uho
s jedne pa sa druge strane. A kada su ukrasi već zakvačeni, kako je radosno! Cijeli bi dan stajao,
i držao, i gledao gore. Nebo je visoko, visoko, plavo i hladno. A zmaj na njemu bijel bjelcat i
ljulja se, rep lako premješta kao da pliva, kao da mu je zagušljivo i lijeno maše lepezom. I jedva,
jedva čujno lije se iz njega fijukanje. Ne samo da vidiš nego i čuješ. Tako kao da Gric ili Stjopka
tamo gore vuče za konopac, miluje se i zvecka prema dolje.
Konopac je već stvorio luk. Eh, loše je konac napravljen! Ako se uže dobro napravi,
konac neće stvoriti luk. Ali nema veze, razmotaj dalje.
Konac reže ruku, ali to je sitnica. Zmaj sve dalje i dalje krivuda prema nebu, postaje sve
manji i manji.
– Šalji telegram!
Pušta se telegram. Na papirić se pričvršćuje konac i diže se. Vjetar ga hvata i – ode
telegram. Evo, zapeo je za čvor i opire se, trga se, umalo da ne viče prema dolje: „Ne puštaj!”
Ali sada treba trznuti konac. Vjetar opet hvata i ponovno je otplovila gore bijela vijest. Evo već
je blizu, već je na tom mjestu gdje čak ni Gavrik ne može vidjeti konce. Ubrzo će zmaj pročitati
telegram.
Ali ovdje svi već zajedno čuju krik i skreću pogled sa zmaja na zemlju. Ide Fedko. Ide
i viče. On bi mogao prići i tiho, tako da nitko ni ne čuje – ali Fedko to ne voli.
On već izdaleka viče:
– Hej tamo, daj ovdje zmaja!
Uzet će ga. Fedko ide uzeti zmaja.
Ruke u džepovima, nahereni kačket, ide, ne žuri.
Nemoj ni probati pobjeći, Fedko svakog psa prestigne.
Dječaci počinju brzo namotavati konac. Ali kako će to pomoći?
– Daj zmaja! – prilazi bliže Fedko.
Gavrik krivi usta i čudi se. Stjopka je problijedio, ali brzo mota konac pogledavajući na
Fedka.
Spirka podiže kamen sa zemlje i viče:
– Hajde, priđi! Hajde!
Ali Fedko čak ni ruke ne vadi iz džepova i ipak prilazi:
– Daj ovdje zmaja!
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Sada on već vadi ruke iz džepova jer Spirka sobom sakriva Stjopku i podiže ruku s
kamenom. Ali Fedko ne traži kamen, prati pokret Sprikine ruke.
– Dat ćeš zmaja?
– A to je tvoj zmaj?
– Uzet ću ga, pa će biti moj.
– Oho! Bezobraznik! Razbit ću ti glavu, samo priđi.
– Hajde, udari!
Fedko čak izbacuje prsa kao da i želi da ga udare kamenom. Čuperak mu viri ispod
kačketa, oči brzo bježe.
A Stjopka mota, a Stjopka mota! Zmaj samo fijuče visoko iznad, trza se i ne razumije
ništa što se događa tamo dolje, zašto ga tako brzo povlače natrag.
– No, udari više! Eh, ti! Bojite se…Evo, ja sam bez kamena, na vas trojicu.
– Ljonjka, Va-as-ko! – odjednom viče Spirka. – Ovdje–e!… Fedko uzima zmaja!
Ali Fedko se u trenutku pomiče s mjesta, nalijeće na Spirku, vješto podstavlja nogu i
baca ga na zemlju. Taj čas skače do Stjopke, hvata konopac i uzima ga. Konac pucka, zmaj
zvecka. Gavrik plače, a Fedko omotava konac oko ruke i pomalo natraške ide doma. Izgleda
ponosno. Spirka i Stjopka bacaju se na njega, oči im gore, gađaju ga kamenjem, ali Fedko se
samo izmiče i grohotom smije.
– Gade! Ne pojavljuj se na našoj ulici! Probisvijet! Šugavac!
A Fedko samo ide. Zmaj je već njegov.
Ali tada uzme i napravi neočekivano. Kada su već dječaci bili daleko i nisu mu ništa
mogli napraviti, odjednom se vraća i daje zmaja. Čak je donio i još svojeg konca i dao ih:
– Evo ti tvoj zmaj! Misliš da je meni potreban? Kada bih htio, napravio bih svog od
cijelog komada papira. Tata iz tiskare donese crvene hartije, tako bih ga napravio.
Ali ovo nije čest slučaj. Češće se završava time da dječaci trče doma, žale se, a njihovi
tate i mame idu Fedkovoj majci i također se žale. A Fedku uvečer ide kazna. Ali ni tada Fedko
nije kao ostala djeca. On ne plače, ne moli, ne obećava da neće više. Namršti se i sjedne. Majka
grdi, prijeti se, a on čak ni riječ da kaže, sjedi i šuti.
Otac se vratio s posla. Umoran i srdit. Ruke su mu sive od olovnih slova koja slaže u
tiskari. Obrazi su mu isto kao od olova, mršavi, mršavi, brada je na njima tako rijetka, da se
kroz nju vidi koža.
– Što? Opet? – pita on, gledajući u Fedka.
Fedko šuti.
– Kome ja govorim!? Je li istina to što majka govori?
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– Istina je – tiho odgovara Fedko.
– Skidaj hlače.
Fedko šuteći ustaje, skida hlačice i čeka, pognuvši glavu.
Otac skida sa sebe remen, stavlja Fedka na stolac i počinje tući.
Fedko se cijelim tijelom trese i trza nogama.
– Leži!! – viče otac.
– Kako je tvrdoglav! Tvrdoglav! – plješće rukama majka. – Makar da bi zamolio tatu,
makar da bi zaplakao. Kamen, a ne dijete. Zlikovac nekakav…
Istukavši „zlikovca“, otac vadi iz džepa dvije ili tri kopejke i daje mu:
– To ti je za to, a ovo je za to što govoriš istinu…
Fedko briše suze koje su izašle na oči, uzima novac i sprema ga u džep. On se ne ljuti
zbog remena – on razumije da tako i treba. Ali uzima tri kopejke jer zaista nije lagao. Kada bi
htio mogao bi lagati, ali Fedko lagati ne voli.
Ne voli Fedko ni odavati prijatelje.
Otac ga i za to hvali, a majka se i za to ljuti:
– Tako tako, udovoljavaj mu, daj mu novce, daj. On će namjerno praviti nered, samo
kako bi mogao reći istinu. Pametan otac uči sina. Umjesto da ga poučiš za to što pokriva druge,
on ga hvali…
– Ništa, stara… Ne može se za sve tući. Za nešto treba mlatiti, a za nešto i hvaliti…
– Tako, tako! Hvali ti njega, hvali…
A najviše je Fedko dobivao zbog Tolje. Tolja je bio sin gazde te zgrade u kojoj su živjeli.
To je bilo nježno, uglađeno, mirno dijete. On je uvijek izlazio na dvorište nekako bojažljivo,
škiljio je od sunca i sramežljivo se osmjehivao svojim nevinim, plavim očima. Čist, uredan,
uopće nije bio sklon Fedkovim zabavama. Ali taj ga je vragolan obavezno iskušavao i jadni
Tolja bi dolazio doma podrapan i s razbijenim nosom. Njegova majka, osjetljiva i također
uglađena žena, samo da se nije onesvijestila vidjevši svog Tolju takvoga.
– Gdje si se tako uprljao?! Tko te je tako? – užasavala se ona.
Tolja je plačući rekao da on nije kriv, Fedko ga je naveo na to.
Već tu večer, Fedkov tata je ispitivao „zlikovca“:
– Jesi li se penjao s Toljom uništavati gnijezda vrabaca?
– Penjao sam se.
– Ti si mu potrgao hlačice?
– Sam ih je potrgao. Ne zna se penjati, ali se penje. Neka se ne penje.
Ali tu se umiješala majka.
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– Kako možeš tako govoriti? To je plemenito, nježno dijete, a ti, sin seljaka, s njim
postupaš tako kao sa Stjopkom. Ta zbog tebe će nas izbaciti iz stana… Ti ne bi smio ići k njemu,
grubijane neotesani. Igraj se sa svinjarima, a ne s plemenitom djecom. Nesrećo moja! Zašto me
je bog kaznio takvim zlikovcem… A otac mu ništa ne želi reći; radi, sinko, što želiš, tuci djecu,
neka nas izbace iz stana…
Otac šuti i mrko gleda kroz prozor. Vani je večer. S prozora gazdinskog doma jedva
čujno odbijaju se zvuci nježne glazbe. Toplo je i tiho. Toljin otac hoda po prostranoj kući,
zamišljeno slušajući glazbu. Uz njega je možda i Tolja – čist, nježan, s obraščićima kao kruh.
Majka svira. Kod njih nema ni svađe, ni prljavštine, ni briga. Stanari im donose stanarinu,
seljaci za zemlju novac donose. Njih nitko neće izbaciti iz stana, makar bi Tolja tako htio
uvrijediti Fedka.
– Skidaj, kurvin sine, hlače! – odjednom se otac oštro obraća Fedku.
Fedko ispod oka gleda u tatu.
– Zašto? – jedva čujno pita on.
– Zato što se družiš s plemenitom djecom. Ja sam tebi, nevaljalče, već nekoliko puta
rekao: ne smiješ se družiti s gospodom. Oni nisu tvoje društvo.
– Ali ja se s njime ne družim, on sam dolazi.
– Goni ga do sto vragova od sebe… Kakvo ti je on društvo?… Lezi!
Fedko liježe, ali otac tako tuče da je majka sasvim nezadovoljna.
A drugi-treći dan, Fedko ponovno iskušava Tolju. I tako ga iskušava kako ni jednoj
osobi ne bi moglo pasti na pamet.
Recimo ovako. Vani je oluja, kiša lije s neba u takvim mlazovima kao da je tisuću Fedka
prevrnulo tisuće bačva s vodom. Oblaci su tako plavi, čupavi i režu ih zelenkaste munje. Grom
trese tako snažno da posuđe zvoni u ormaru.
Tolja, pritajivši se kod prozora, gleda na ulicu. Pusto je, nema nikoga, sve se sakrilo.
Samo odozgo teče cijeli potok prljave vode s mjehurićima. Kiša lije vodu, kamenje, stupiće. Sa
žlijeba cijeli vodopadi padaju u okućnicu. Tamno je, sivo, strašno. Mama leži u sobi s
povezanom glavom, ona ne podnosi oluje i uvijek je bolesna.
Tolja bi se isto sakrio nekamo, ali mama mu je zabranila sjediti kraj prozora i zato Tolji
strašno paše još malo sjesti i gledati.
U, nekakav bujan i prljavi potok ide po ulici! I kamo će sada?
Puknuo je grom i lampa je u blagovaonici zazvonila.
Tolja se lagano prekrižio i problijedio, ali od prozora se ne može maknuti.
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Tada je najednom vidio nešto neobično. Na ulici u samom potoku, pod kišom, mokri,
bez kapa, lutaju Fedko, Stjopka i Vaska. Prikvačili su hlačice skoro do trbuha, šljapkaju
nogama, smiju se i nešto očito viču. Veselo im je i milo! Voda je valjda topla, a kiša ih oblijeva
kao tuš u kadi. Evo, Fedko okreće lice prema kiši, lovi kapljice ustima. Kako imaju smiješne,
mokre glave!..
Vasko je nešto našao u vodi, Što je to?… Potkova. Fedko je sakriva u torbu. Oni
ponovno skupljaju čavle, potkove, željezo! A Fedko je jednom našao čak i pet kopejki.
Tolja se podiže na prste kod prozora i maše rukama kako bi ga vidjeli. Ali dječaci ne
gledaju u prozor. Oni šljapkaju nogama, praćakaju se, grmi iznad njihovih glava, ali baš ih briga
za to. Oblaci nad njima tako su strašni da ih je strahovito vidjeti, a njima je to nekako i drago,
to znači da će kiša još dugo padati.
Evo ih zaplesali su, možda i pjevaju:
Lij, lij, kišice,
kablom,
kablom, kablićem
iznad naše pšenice.

I kiša im pada na glavu, na ramena, na ruke. Košulje su im se prilijepile za tijelo, potok
bježi, bježi, grom trešti. Ali Tolji grom više nije strašan. Tolja bi i sam potrčao na ulicu. On sad
još više maše rukama, ali pokucati se boji da mama ne čuje.
Napokon, Fedko primjećuje Tolju i počinje mahati rukom, pozivajući ga k sebi. Vasko
i Stjopka također mašu, pokazuju potkove, čavle, šljapkaju nogama, poskakuju. Vasko pada i
sjeda ravno u vodu, Fedko i Stjopka grohotom se smiju, a Vasko s njima.
Tolja odjednom silazi s prozora, brzo skida čizmice, prikvači hlačice i tiho otrči u
hodnik, a iz hodnika na trijem. Na sebi ima baršunastu jaknicu i hlačice, žao mu ih je. Ali
dječaci su već kod trijema i viču:
– Dođi, ne boj se! Kiša je topla.
– Ta dođi! Premišljaš se kao baba neka… Je'n, dva!
Tolji je hladno i strašno, ali ne želi da ga nazivaju babom. On silazi s trijema i oprezno
ide dječaku. Njegove nježne, krasne nožice spotiču se, prljavi potok zalijeva baršunaste hlačice,
kiša u isto vrijeme moči lijepo začešljanu kosu i jaknicu. Na prvu mu je od toga bilo hladno, a
potom mu je bilo tako simpatično i milo. Tolja od ugode dreči i šljapka nogom po vodi. Dječaci
također viču i uhvativši se za ruke trče prema dolje. Tolja je u sredini.
Uvečer je Tolja bolestan, s vrućicom leži u postelji, a Fedka stavljaju na stolac i tuku.

24

Došlo je proljeće. Snijeg je postao žut i prljav, a led na rijeci kao namočeni šećer. Potom
su počele teći rječice po ulicama i zemlja je počela isparavati na suncu.
Jednom predvečer Stjopka, Gric, Spirka i drugi dječaci puštali su brodiće na ulici.
U taj čas izašao je Tolja na trijem i gledao ih. On sam nije puštao brodiće jer mu je bilo
strogo zabranjeno igrati se s dječacima na ulici, ali je mogao stajati na trijemu.
Odjednom je odnekud došao Fedko. Kožuh mu je bio cijeli mokar, čizmice kao da su se
zacrvenile od vode, kapica je bila u blatu. Ali on je cijeli sjajio i mahao ogromnim štapom koji
je bio dva puta veći od njega.
– Dječaci! Znate gdje sam ja bio! – povikao je još izdaleka.
Svi su bacili brodiće i potrčali k njemu:
– Gdje? Gdje?
Fedko je vješto zabio štap u hrpu mokrog snijega, skinuo kapu i obrisao znoj:
– Huh! Tako sam se umorio, braćo! No, takav je i posao bio!
– Ta gdje si bio? Kakav posao?
– Na rijeci sam bio. Tamo-oo!.. Plovi ogroman komad leda. Tržnicu je odnijelo dovraga.
I to kako! Mi smo hvatali daske… Ja sam takav hrast izvadio, jao, jao!
Dječaci su se svim duhom zainteresirali… A nisu ni znali!
– Ma lažeš? To je istina?
– Odi pa vidi. Sjedite ovdje i brodiće puštate…
Ja sutra u školu ne idem, od jutra ću se spremati na rijeku…
– Kako ne ideš u školu? A otac?
– Ne'š ti problema! Neću ići. Zdravo, Toljko!
Tolja je čuo cijeli razgovor i jako se želio raspitati kako tamo na rijeci dolazi komad
leda. Ali nije mogao trpjeti kad bi mu taj Fedko govorio „Toljko“. Kao da mu je prijatelj.
Tolja se okrenuo i ništa nije rekao kao da nije čuo Fedka. Ali bilo je tako zanimljivo poslušati
kako komad leda plovi po rijeci da se odmah vratio i rekao:
– Zdravo! Bio si na rijeci?
– Bio sam.
– Kako izgleda?
– Odi vidi ako te mama pusti – nasmijao se Fedko i okrenuo leđa Tolji.
Tolja je pocrvenio – kako se on smije rugati, seronja …Ako se požali ocu, on će dobiti svoje!
A Fedko je za to vrijeme pričao dalje:
– Cijela rijeka plovi. Snažno navire i tutnji…
A koliko naro-o-da na obali – sve je puno! Jedan je dječak htio ploviti na komadu leda,
ali se prestrašio, a ja idem sutra.
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Tolja je htio ići doma, ali, kada je te riječi čak je i krenuo dolje, prema dječacima.
Dječaci su također bili iznenađeni – Fedko je sasvim lud!
Ondje izgleda strašno, a on će se popeti tamo.
– Zar ćeš se popeti na komad leda?
– A nego kuda! Evo, i štap već imam, – pokazao je Fedko na zataknuti štap. – Na ledu
je veselo. Ja sam vidio kako je prošle godine plovio Antoška… Tada nisam još nabavio štap…
Idemo sutra zajedno? Ha?
Spirka i Stjopka počešali su se: treba ići u školu.
– E, u školu! Jedan dan ćemo propustiti, kao da je šteta!
Tolju je bilo strah slušati takve razgovore, ali nije imao snage pomaknuti se. Dječaci su
se počešali, ali su odlučili sutra poći do rijeke. Dogovorili su se da će se svi troje naći baš na
ovom mjestu točno u osam sati.
Kada je Fedko drugi dan došao na dogovoreno mjesto, našao je tamo Spirku, Stjopku…
i Tolju. Tolja je sav bio zamotan u šalove iza kojih su izvirivali samo vršak nosa i oči! Oči su
mu bile nekako čudne, malo s osjećajem krivnje, malo preplašene.
Fedko se načudio Tolji:
– A što ti? Hoćeš s nama?
Tolja je malo pocrvenio i rekao:
– Idem vidjeti, a potom idem u školu.
– Idi, vidi – složio se Fedko i počeo izvlačiti štap iz snijega. On ga je sakrio ovdje još
jučer navečer.
Štap je bio čudesan! Na kraju oštar, s čavlom na vrhu: kada ga zabiješ u led, nećeš se
poskliznuti.
Knjige si je Fedko privezao na trbuh i pokrio kožuhom. Smiješno je bilo gledati, kako
je postao debeo.
– Kao tvoj tata… – rekao je Spirka Tolji.
To je bila istina, sam Tolja to je vidio, ali od svega je toga postajao bijesan. „Tata”…
Uopće nije „tata”, nego „tatica”. A potom, kakve ima veze što je njegov tatica imao veći trbuh,
nego ostali tate. Jer njegov je tatica bogat, to je sve.
Tolja im ništa nije rekao – on je bio uglađen, odgojen dječačić. Ali Fedko, kada bi
pecnuli njegova tatu, odmah bi počeo govoriti grubosti, a čak bi se i počeo tući.
A Tolja je čak nešto i rekao Spirki. Ali Spirka nije čuo jer su oni u taj čas krenuli na
spust s brijega. Sada više nema brbljanja – moglo se vidjeti rijeku. Poplave još nije bilo, ali
kako je rijeka postala čudna! Cijela siva, uzburkana, valovita. Na obali u hrpi stoje i hodaju
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ljudi. Sunce lukavo proviruje iza parnog mlina. Čavke nekamo lete u jatu i grakću. A kako
blješti vrh križa na Bogojavljenjskoj crkvi! Uh, prekrasno!...
– No, tko će prvi! – odjednom je povikao Fedko i kao vihor maknuo se s mjesta.
Stjopka i Spirka zavrištali su i potrčali za njim.
Tolja je isto htio zavrištati i potrčati, čak i ritnuti nogom isto kao što je napravio Stjopka.
Ali on to nije mogao napraviti: vrištati na ulici ne priliči plemenitoj djeci, teško je trčati jer je
kožuh tako dugačak i težak, a na nogama su duboke kaljače. I još na leđima ima naprtnjaču s
knjigama.
Tolja je samo gledao kako su se micale Spirkine i Stjopkine noge. Evo, Stjopka je
ispustio knjige. Zaustavio se, podigao, ponovo ritnuo nogom i poletio za ovima naprijed.
Tolja ih je sustigao oko same rijeke. Izbliza se rijeka činila još čudnijom. Moglo se vidjeti kako
pomalo, teško, hrli komad leda. Led je treštao, razdvajao se, komadi su navaljivali jedan na
drugog, točno je sličilo na to kao da gone veliko krdo volova. Cijela siva masa stoke pomiče se
pomalo, a nekada se jedan popne na drugoga, a tada na tom mjestu počinje komešanje, volovi
se penju jedni na druge, stoje, vrte se, sve dok se ti koji su započeli komešanje ne proguraju
naprijed.
Po cijeloj obali stoji narod. Dječaci se energično guraju između odraslih i neprestano
glasno viču veselim glasom. Koliko tu školaraca ima koji će sutra reći učitelju da ih je taj dan
„boljela glava“ i da nisu mogli doći „u razred“!
A rijeka hrli, hrli naprijed. Komadi leda se s mokrim škripanjem trljaju jedan o drugog.
Oni su tako ozbiljni i stari, žuti. Odakle su doplovili ovdje? I kamo plove? Sjeo bi na jednu od
njih i plovio na njemu nekamo daleko, daleko. Uokolo su drugi komadi leda, njih treba
odgurnuti da ne bi navirali na druge, a ako se popnu potopit će ih. Dobro je ako stigneš
preskočiti na drugi, a što ako pljusneš u vodu? A voda je, uh, crna, duboka i hladna, pišti.
Ali nađe se hrabrih koji skaču na komade leda i plove na njima neko vrijeme. Desetak
dječačkih očiju ljubomorno slijede mladiće. A dječaci još i nogama tapkaju po ledu kao da
govore kakav je komad leda, ne propada. Neki od njih preskaču na druge plohe leda i namjerno
se zaustavljaju na samom kraju nad crno sivom, gustom vodom.
– Hej, ti tamo! Želiš rakove uloviti? – viče netko od odraslih na dječaka. – Silazi na
obalu!.. Ako pljusne u vodu, vadi ga…
Mladić kao da ne čuje, ali potapkavši po komadu leda, silazi na obalu.
Tolja je često gledao u Fedka: no, zašto on ne ide na led. Fedko je nešto govorio Stjopki
i Spirci i pokazivao na rijeku glavom.
Tolja je prišao bliže i počeo slušati.
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– I što! Skaču ovdje… – govorio je Fedko. – Misliš si, kakva umjetnost! Ne, neka onaj
tko na tu stranu po ledu prijeđe bude heroj!
– Ne, na onu stranu! – okrenuo je glavom Stjopka. – A ako ga prignječi komad leda, što
ćeš onda napraviti?
– A ti na drugi! – bljesnuo je očima Fedko. – A s tog još na sljedeći! … Eto, napravi
tako! Napravit ćeš? Ha?
– Hoćeš li ti napraviti?
– Možda i hoću…
Tolja je strašno htio vidjeti kako će Fedko malo skakati po ledu. On će skakati i
razumljivo, preplašit će se i početi plakati; njega će skinuti s leda i svi će mu se poslije smijati.
Neka se ne hvališe.
– Nipošto nećeš to napraviti! – rekao je Tolja Fedku kimajući glavom prema rijeci.
Fedko je šutke pogledao na njega i ništa nije rekao. A Tolja je vidio kako su Fedku čak
i usnice problijedjele, a oči su postale tako čudne i oštre kada se zagledao u komade leda. Aha!
Možda se boji.
– No, probaj! – ponovo je rekao Tolja. – Ti si se hvalio da ćeš ploviti na komadima leda.
Hajde!
A komadi leda hrlili su. Katkada su se raspadale i među njima se pojavljivala crna,
strašna površina vode. U toj vodi su plivale slama i granje. I slama i granje vrtjeli su se i negdje
nestajali – tako je voda bila nemirna.
– Ajmo se kladiti da ću prijeći na drugu stranu! – u trenutku se obratio Fedko Tolji.
– Nećeš prijeći!
– No, hajde! U što ćeš se kladiti? Ako prijeđem, dat ćeš mi svoj nožić s drškom od kosti.
A ako ne prijeđem, ja ću tebi dati svog čiška. Hoćeš?
Tolja uopće nije htio čiška, što će mu čižak? – ali se složio.
– No dobro! Daj ruku! Spirka, presijeci!
Spirka je presjekao i Fedko je još više stegnuo remen, a prije toga dao je Stjopki svoje
knjige.
– Samo vi šutite… – dubokim glasom rekao je svima Fedko. – Jer ako netko vidi da
želim prijeći na drugu stranu, neće me pustiti. Neka misle da samo šećem uz obalu..
– Dobro!
Fedko je stegnuo remen, uzeo u ruku štap, zapiknuo ga i jače nategnuo kapu.
– No, gledaj sada! – rekao je on Tolji nekim čudnim glasom i krenuo ravno na led.
– Fedko je krenuo! Fedko je krenuo! – povikali su dječaci koji su ga već davno tjerali
da ide na led.
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Fedko je skočio na led i zatapkao nogama kako bi ga isprobao. Led je bio dobar, debeo,
snažan.
Fedko se pomalo približavao drugom komadu leda, hodao i štapom isprobavao je li
debeo. Potom se osvrnuo prema brijegu i odmah skočio na drugi komad leda.
Spirka, Stjopka i Tolja gledali su za njim sa srcem u grlu.
– A kamo ćeš ti? – viknuo je na Fedka neki radnik sa strane. – Kamo ti ideš? Vraćaj se
nazad!
Ali Fedko kao da ne čuje, potrčao je na kraj leda i ponovo počeo dodirivati novi komad
leda. Taj je bio sasvim tanak. Probao ga je pritisnuti štapom – nije čvrst. A odzada viču i mašu
rukama da se vrati. Fedko je izabrao drugi – taj je deblji. Rastrčao se i skočio. Led se samo
lagano zaljuljao i smirio.
– Zar je poludio, nitkov! – zavikali su ostali na obali. – Kamo ga je povela nečista sila.
Hej ti, vraćaj se ovamo odmah!
– No, gledaj tog poludjelog dječaka!
– Potrčite i skinite ga, kurvinog sina!
Ali već je bilo kasno za trčanje. Fedka je nosilo dolje i on je već bio na sredini. On je
časom pogledavao, dizao na štapu kapu, veselo je vrtio i nešto vikao. Nije se moglo razabrati
što je on zapravo vikao, ali moglo se čuti nešto veselo i energično.
– Čiji je on? – svi su se pitali.
– To je Fedko, sin Ivana tiskara. Gad će pasti.
– No kakav huligan. Što to radi! Ah ti, bože naš.
A Fedko je zaista nešto nesvakidašnje radio na rijeci. Puzao je na trbuhu po tankom
ledu, pa se upirao štapom i preskakao preko vodenih površina, pa je trčao s kraja na kraj leda
jer nije bilo izlaza.
Činilo se da će malo, malo naletjeti na njega ta nakupina leda, zbaciti ga, svaliti s nogu
i ni traga neće ostati od malenog dječaka. Ali maleni se, nekim čudom, vješto izvukao na sam
greben nakupine, brzo je sišao s nje i trčao ponovo preko komada leda.
Na obali je bilo tiho. Dječaci su zamrli s razjapljenim ustima i široko otvorenim očima.
Stariji su se brinuli i pažljivo slijedili za svakim korakom „nevaljalca“. Kako taj stane, tako se
svi odmah zabrinu, neki počinju vikati svakakve savjete:
– Udesno, udesno idi, kurvin sine!
– Kamo udesno? – maše savjetniku drugi rukom. – Tamo je voda, neka čeka, drugi će
komad leda doplutati… Ne kreći se, stoj na mjestu!
Nasreću, Fedko ne može čuti nikakve savjete i sretno se dočepao obale.
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Dječaci su od sreće počeli pištati, boriti se, bacati kamenje na komade leda. Odrasli su
lakše disali i kimajući glavama psovali vragolana Fedka. Ali u psovkama nije bilo ni zlobe ni
bijesa. Vješt dječak, što reći. Kako se izvukao, pasji sin, ha?
Fedko s te strane maše kapom koju je stavio na štap. Ta je obala pusta jer se tuda ne
može proći s ulice – tamo su nečiji zidovi i ograde.
– A kako će se vratiti nazad? Neće valjda opet na led?
– Tako i je, on je opet na ledu!
Zaista, Fedko je skočio na komad leda, onda na drugi i ponovo su na obali svi utihnuli,
slijedeći hrabroga dječaka. Nitko više nije vikao savjete, nitko nije psovao, samo nisu skidali
pogled s malenog dječaka koji se probijao, trčao posred strašnog, sivog leda, skakao, vrzmao
se. Tako maleni dječak, a vješto je, bez straha, prevario ogromne komade leda koji su se s
treskom penjali na njega kao da su se spremali rastrgati drsko živo stvorenje. Kako je to
stvorenje gazilo po toj sivoj nakupini leda i još je čak povremeno mahalo malenim štapićem.
– No, nevaljalac! – uzdisao je netko, kada se Fedko izvukao iz bezizlaznog položaja.
A „nevaljalac“ se približavao sve bliže i bliže.
Evo već je nedaleko. Vidi se kako brzo njegove oči bježe na sve strane tražeći mjesto
za preskakanje. Našao je. Upro se štapom. Štap se rasprsnuo. Udario je jače u led i ponovo se
upro. Stoji dobro. Jedan! – i već je na drugom komadu leda. Žilavi, đavolji dječak. Skače kao
mačka.
I evo dječaka već na obali. Oko njega krik, vriska prijatelja. To je junak, tako je, junak.
Tako treba!
– Sreća tvoja da si spretan! – odmahuju glavama odrasli. Ali ne psuju i ne ljute se, – što
reći takvom luđaku.
Tolja se uspuhao gledajući kako se Fedko kretao po komadima leda. Oči su mu postale
vatrene, srce je tuklo snažno i goruće. Ničeg strašnog nema na tom ledu. Ali zato je zanimljivo
i veselo! Odmah bi krenuo trčati. Samo da skine kaljače jer je u njima teško. To uopće nije
komplicirano. Uzeti od Fedka štap, zabosti ga u led i skakati. Velika umjetnost!
A kada je Fedko izašao na obalu oko njega su se okupili svi dječaci, i radosno, i s
ushitom gledali na njega kao na heroja, Tolja je osjećao da i on može prijeći. I ne samo da može
nego će i prijeći!
I on je, nikome ne rekavši, brzo skinuo kaljače, stresao ranac s ramena na zemlju i prišao
Fedku.
– Daj mi svoj štap – rekao je.
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Fedko je začuđeno pogledao na gospodičića:
– A što će to tebi?
– Ja isto želim ići na tu stranu!
– Kamo?!
– Na tu stranu.
Spirka i Stjopka su frknuli. Ali Fedko se nije nasmijao.
– A ako padneš u vodu?
– Ne boj se, neću pasti. Daj!
– Bolje ne, Toljice…Ti to ne možeš.
– Oho! Ti jedini možeš! No, daj štap. Što, možda ti je žao?
Spirka i Stjopka su frknuli. Ali Fedko se nije nasmijao.
– Evo… – slegnuo je ramenima Fedko. – Samo gledaj…
Tolja je uzeo štap i krenuo na led.
– A kamo opet? Zašto? Tko? – odjednom su povikali ljudi vidjevši Tolju na ledu.
Ali Tolja, isto tako kao i Fedko, potrčao dalje i skočio na drugi komad. Tada je cijela
nakupina leda navrla i odrezala Tolju od obale. Tolja se našao sam usred strašnih, komada leda,
koji su se kretali, navirali jedan na drugog, pucali, vrtjeli se.
Na obali su nešto vikali, trčali. Tolja je bio rastrojen, htio je trčati nazad, ali nije mogao
– pred njim je bio cijeli pojas vode. A odzada nadire ogromna stijena leda. Ona kao da se baš
posebno želi popeti na Tolju tako cijelo vrijeme nadire na njegov komad leda.
Tolji je postalo strašno. Ruke su mu postale strašno hladne, noge su mu oslabile i klizale
se po ledu. Htio je pasti na led, pritisnuti se na njega cijelim tijelom i vikati, pozivati upomoć.
Ali on se i to bojao napraviti. Samo je stajao i tiho počeo plakati.
A ljudi na obali brinuli su se, vikali, savjetovali se kako spasiti Tolju i nisu znali što
napraviti jer je jedan savjetovao jedno, drugi drugo, treći treće. Svi su išli uz komad leda na
kojem je stajao i plakao Tolja, vikali su, mahali rukama, nekamo nekoga slali. A Tolja je u to
vrijeme već plivao dalje. Već je ispustio štap iz ruke i hukao na crvene prste, polijevajući ih
suzama.
Neki od odraslih su probali ići po komadima leda do Tolje sa druge strane, ali se led
naginjao, lomio se pod njima, jedan je krojač skoro i pao u vodu.
Tada je odnekud došao Fedko. On je negdje nestao čim se Tolja počeo mučiti na ledu i
svi su vidjeli da se preplašio. Čak su ga htjeli izgrditi što je doveo gospodičića u takvu situaciju.
Ali Fedko kao da je netragom nestao.
– Aha! Preplašio se, smeće! Vražja hulja, naučio je dječaka i pobjegao.
Svi su već znali da je Tolja gazdin sinko, a neki su čak otišli po njegova taticu.
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I eto, dok su se svi vrzmali, trčali i nisu znali kako spasiti Tolju, neočekivano se pojavio
Fedko. U rukama je imao dugačak štap u koji je morao zabiti čavao, malo-pomalo u brizi
gledajući na Tolju. Spirka i Stjopka svim su se silama trudili pomoći mu.
No, čavao je zabijen, dobro se drži.
– No, hej, maknite se s puta… Maknite se!
Svi su odstupili na viku. A gledaj, opet taj nevaljalac! Ali ima štap, zar se sprema spasiti
gospodičića?
– Kamo ćeš ti, gade?
– Mjesta! … No, dajte mjesta!
Fedko se progurao kroz masu, odabrao komad leda i skočio.
– Drži se, Toljko! Ja ću sada biti kod tebe. Drži se, ne trči, stoj na mjestu!
Tolja se, ugledavši Fedka, zabrinuo i htio mu trčati ususret, ali ga je pojava Fedka
zaustavila.
Za oko pet minuta Fedko je već bio na Toljinu komadu leda.
– No, daj ruku… Idi sa mnom. Ta ne boj se, idi hrabro. Uzmi štap i upri se. No, tako…
Drži se… Stoj… Ja ću preskočiti, a ti čekaj…
– Hej, ne hodaj!... Bojim se… – uhvatio se za njega Tolja.
– Ta stoj! To je glupo… Ja ću preskočiti i pogurnuti do tebe komad leda, a ti ćeš
prijeći… Jer sam nećeš preskočiti…
Fedko je preskočio, pritrčao na kraj leda i upro se štapom u susjednu nakupinu leda. Led
je proizvela zvuk i pogurnuo se Tolji.
– Sada prijeđi ovdje!.. No, eto vidiš… Sada idi na taj kraj. Idi hrabro, ne boj se… Stani
ovdje. Stoj, ne boj se. Ja idem nazad, pogurnut ću do obale…
Fedko je pretrčao na drugi kraj leda i samo se htio uprijeti štapom o dno rijeke kad se
odjednom pod njim čulo pucketanje, krhki se led razlomio na dva dijela i Fedko je nestao s
leda.
Svi su tada zamrli.
Ali Fedko se nije izgubio, uhvatio se rukama za led i svim se snagama gurao kako ga ne
bi odnijelo. No na površini vode, koja se smirila od toga već je dolazio novi komad leda. On će
odnijeti Fedka.
Tolja je to vidio i s vikom potrčao po ledu:
– Toljo! Toljo! – vikao je Fedko – Daj mi svoj štap. Daj mi svoj štap… Ja ću se popeti…
Ali led je u taj čas dotjerao do obale i Tolja je kao strijela sletio s njega.
Stjopka, Spirka i drugi dječaci srnuli su prema Fedku i protegnuli mu štap. Fedko je već
sav poplavio i htio se uhvatiti za štap, ali ruka ga nije slušala, smrznula se.
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A prići mu ne možeš jer se led ljulja, polijeva se vodom i može ponovo puknuti.
S obale odrasli nešto viču, ali dječaci ih ne slušaju. Stjopka je legao i počeo se
približavati Fedku.
– Siđite s leda tko je višak – viknuo je Stjopka osvrnuvši se.
Ali u taj čas jedan od dječaka dao je Stjopki uže zavezano od pojasa. Stjopka ju je bacio
Fedku.
– Hvataj Fedju! Hvataj… Brže, Fedju, jer dolazi komad leda.
Fedko je protegnuo ruku, ali se ponovo uhvatio za led.
– Ne mogu… – prošaptao je. – Ruke ne drže, past ću…
I odmah je uhvatio zubima za uže, uzeo je puna usta, snažno stisnuo zube i zamahnuo
glavom, govoreći: „Vuci!”
Stjopka, dječaci i odrasli s obale su počeli vući Fedka.
– Drži se, Fedju, drži se, ništa…Eh drži se još malo! Bravo!
Fedko je bio sav plav od hladnoće i toga što se držao zubima za pojas. Ali, čim su ga
izvukli na tvrdo, stao je na noge i počeo brzo, brzo tapkati i mahati rukama. Voda se slijevala s
njega, zubi su mu cvokotali, ali on za to nije mario:
– Ništa, nije to prvi put, ja sam ove zime propao tri puta kroz led. Treba samo trčati.
Ali nisu mu dali da trči. Odnekud su došli Toljini tatica i mama, a s njima i Fedkova
majka. Tolja se, vidjevši ih, zatresao i s vikom i plačem bacio prema njima:
– Tatice! Mamice! Ja nisam kriv, ja nisam kriv!
Ali tatica i mama mu nisu dali govoriti. Uzevši ga pod ruku, vukli su ga doma.
Fedkova je majka također uzela Fedka i tako ga tresnula da su s njega prskale kapljice.
– Doma, bezdušniče! Sad ću ja tebi pokazati! – i ponovo ga je tako potegnula da je
Fedko morao trčati za njom. Tako blijedu i ljutu Fedko nikada nije vidio svoju majku.
A ispred su roditelji vukli Tolju koji se cijelo vrijeme spoticao, nešto vikao i glasno
plakao. Roditelji su mu nešto odgovarali i vukli ga tako da je Tolji nekoliko puta pala kapa s
glave.
Odjednom su se zaustavili i čekali Fedka s majkom.
– On je bio na ledu? – s prijetnjom u glasu obratio se Toljin tata Fedku.
Fedku je bilo jako hladno, zubi mu nisu prestajali cvokotati, cijelo ga je tijelo boljelo od
toga kako ga je majka vukla, ali on je stigao primijetiti da se Toljinom ocu slina zapekla na
ustima, a oči su mu se nalile krvlju. A Tolja je s užasom gurao glavu što majci, što tatici i
žalosno govorio:
– Ja nisam kriv, ja nisam kriv…
– Šuti! – viknuo je njemu otac i ponovo se obratio Fedku: – On je bio na ledu?
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– Bio je…– rekao je Fedko cvokotajući zubima.
– Laž! Laž! – još se žalosnije i u strahu šćućurio Tolja. – Ja nisam htio ići, ali oni su me
naveli na rijeku. A potom me Fedko gurnuo na led…
Pitajte sve… Ja nisam kriv…
Fedko se prestao tresti i pogledao je u Tolju.
A Fedkova majka je planula:
– Oh, bože moj! Ta što ti sebi umišljaš, đavle jedan! Ta otac će s tebe kožu oderati, ništa
od tebe neće ostati. Zašto te nečastivi nije ulovio tamo u vodi, ti vraže!
I ona je svom silom udarila Fedka po glavi. Fedko je pao na jedno koljeno i pokrio
rukama glavu. Majka ga je ponovo htjela udariti.
– Čekajte, Ivaniho! – zaustavio ju je Toljin otac i podigao Fedka. – Ustani… Čekajte,
Ivaniho… Ja ga želim pitati… Fedko, ja tebi vjerujem, ja znam, da ti nikada ne lažeš, nemoj ni
sada lagati: govori, jesi li naveo Tolju na rijeku?
Fedko se tresao, koljena su mu se savinula i naginjala se na sve strane. On je šutio.
– Govori, pokvarenjače! – tresnula ga je majka.
Fedko je pogledao u Tolju, taj je velikim očima, punim straha i brige, gledao ravno u
njega. Suze su mu tekle po obrazima i zaustavljali se u kutovima usta. Tolja ih je automatski
lizao

jezikom

i

gledao

na

Fedka

u

očekivanju

nečeg

strašnog.

– No, govori, Fedko! – nestrpljivo je rekao Toljin otac.
Fedko je maknuo pogled s Tolje, nagnuo se i tiho rekao:
– Naveo sam ga…
– I gurnuo si ga na led?
– Jesam…
– Nitkove jedan! – viknuo je Toljin otac i snažno pljusnuo Fedka po licu. A zatim se
vratio Fedkovoj majci i rekao: – Nadam se da će ga ovaj put vaš suprug kazniti kako treba…
Inače bolje ispraznite stan.
Fedku je ponovo s glave pala kapa kada ga je udario Toljin otac. On ju je podigao i
pogledao Tolju. Ali Tolja se pritisnuo do majke koja ga je milovala i žalila.
A uvečer, kada je Fedkov otac trebao stići s posla, Fedko je kašljao i oblizivao usne.
Bilo mu je strašno vruće.
– Aha, jako kašlješ, balvane? – odazvala se pored peći majka. – Čekaj, čekaj, odnijet će
te vrag… Samo neka otac dođe i zagrije te remenom. Što, možda ti je vruće?
– Je… – tiho je odgovorio Fedko, a sam je gledao kako su mu se u očima pojavile žute
i zelene mrlje.
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Kada je otac došao, a majka počela pričati što je bilo, Fedku je u očima bilo već sasvim
žuto, a glava mu je bila strašno teška i vruća; tako je bila teška, da je nije mogao držati na
ramenima i htio ju je položiti ili na stol, ili na zemlju, ili u peć – samo da je položi.
Majka je govorila, ali Fedko čak nije ni slušao i nije pamtio više ništa. On je samo kroz
san vidio da je tatica zbog nečega postao strašno ljut, tako ljut da nije mogao govoriti i samo se
hvatao za grlo i za remen.
Potom su Fedka stavili na stolac i tukli kako treba. Ali Fedko ovaj put nije ni viknuo.
Samo je, kada je otac na tren pustio ruku kojom ga je držao, pao dolje i nije se micao.
– Ustaaaaj!!! – revao je otac i povukao sina za ruku; ali ruka je bila tako vruća, a sinovo
lice je bilo tako spokojno da je otac bacio remen i nagnuo se nad Fedka. Fedko više ništa nije
ni čuo ni vidio.
A kroz tri dana on je ležao mrtav. Jednom ili dvaput bio je pri svijesti, pitao jesu li tukli
Tolju, nešto mrmljao i ponovo padao bez svijesti. A u nesvjestici je nekoga molio, nekome se
prijetio i raspitivao se o Tolji.
Otac i majka nisu se udaljavali od Fedkove postelje, tresli su se i šutke borili sa smrću.
Ali smrt je pobijedila.
Četvrti dan Fedka su pokopali. Na groblje su išli svi dječaci iz svih susjednih ulica.
Spirka, Stjopka i Gavrik ridali su.
A Tolja je tiho gledao s prozora. Mama mu je strogo zabranila družiti se s dječacima s
ulice.
A njemu je bilo zanimljivo gledati kako će pokopati vragolana Fedka.
Kada se Fedkov lijes sakrio iza ugla i više se nikoga nije moglo vidjeti, Tolja se
odmaknuo od prozora, zavrtio se na jednoj nozi i potrčao se igrati s čiškom.
On je rekao Fedkovoj majci da mu da tog čiška jer je pobijedio u okladi s Fedkom.
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6. ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ
В. Коптілов в Теорії та практиці перекладу визнaчaє оповідь (відповідний
російський термін – сказ) як специфічний спосіб організації художнього мовлення від
першої особи. Автор оповідання неначе ховається за так званою маскою оповідача, від
імені якого ведеться розповідь про події. Здебільшого таким уявним оповідачем виступає
людина з народу, що не вміє висловлюватися «по-книжному», а послуговується
влучною, конкретною, багатою на фразеологізми народною мовою (Коптілов 1982: 97).
Для перекладача, який займається перекладом художнього твору, насиченого стилістично зниженими висловлюваннями, на думку М. Яковлєвої, підбір відповідностей
значно ускладнюється насамперед тому, що багато критеріїв (глибина зниженості,
ступінь обмеженості соціальними і професійними рамками) мають досить суб’єктивний
характер. Тож перекладачі, підбираючи семантико-стилістичні еквіваленти, спирaються
здебільшого на мовне чуття та знання норми (Білас 2013: 419). Стилістично знижена
лексика не тільки обмежена на розмовний стиль. Стилістично знижена лексика
використовується тaкож і в художньому стилі як спосіб змaлювaння персонажів, побуту
та рівня освіченості людей. Тому доречним видається висновок І. Ліходкіної (За: Білас
2013: 416-417). про те, що переклад текстів, які містять знижену розмовну лексику,
вирізняється певною специфікою: при передачі тaкої лексики засобами цільової мови
виникaють труднощі, адже така лексика найчастіше не має чітко визначених еквівалентів
у мові перекладу. Але варто відзначити, що І. Ліходкіна фокусує увагу лише на
лексичному аспекті перекладу зниженого розмовного дискурсу, який порівнює, якщо не
ототожнює, з просторіччям, що може викликати наукову полеміку, оскільки корпус
зниженої розмовної лексики, на наш погляд, має ширше семантичне поле, ніж
просторічний аналог, а саме поняття зниженої розмовної лексики поєднує в собі
підсистему просторічної лексики. Просторіччя, таким чином, протиставляється мовним
засобам, які належать до системи літературної мови, і кваліфікується як відступ від
літературної норми, як нелітературна мова. Тому просторічні слова і вирази звичайно
розглядаються як фамільярно-спрощені, стилістично знижені, іноді грубуваті, не
характерні для книжної мови і зразкового мовлення. У художній літературі вони
застосовуються як засіб характеристики мови персонажів. Окремі слова (найчастіше це
загальновживані слова, які в переносному значенні звичайно набувають виразно
зниженого, різко негативного, а часом і просто грубого, лайливого значення)
потрапляють у художню мову і публіцистику як засіб вираження зненависті, презирства,
зневаги (Коваль 1967: 81). Художній стиль послуговується всіма засобами, які є в складі
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національної мови і які мають виражальні засоби. Тому елементи розмовного стилю
використовуються в художньому стилі. Це, зокремa, слова з експресивно-оцінними
позитивними й негативними відтінками значень та слова, які перебувають за межами
літературної норми (наприклад, ненормативна лексика). У сучасній художній літературі
знижена розмовна лексика представлена повною мірою, починаючи з фамільярної і
просторічної й закінчуючи табуйованою лексикою. Певні труднощі і відповідно
особливий інтерес викликає переклад стилістично забарвленої лексики, якій властиві
національна специфіка, семантичне багатство, належність до певного стилю і емоційна
насиченість, що залишає актуальним розгляд розмовної, особливо стилістично зниженої
лексики, у перекладознавчому полі. (Білас 2013: 415). До особливостей функціональностильової єдності „мова художньої літератури“ належать такі: (…) використання зі
стилістичною метою для створення місцевого колориту, для мовної характеристики
персонажа діалектизмів, жаргонізмів, професіоналізмів, просторічних слів (…)
(Капелюшний 2007: 17). В оповіданнях В. Винниченка „Федьно-халамидник“ та
„Кумедія з Костем“ стилістично зниженa лексикa є не лише зaсобом хaрaктеристики
Федькa, a й оточення, в якому хлопець живе. Ці слова переважно вимовляють дорослі в
ситуаціях, коли вони виражають обурення або зневагу; на їх настрій впливає ситуація чи
поведінка дитини.
В оповіданнях В. Винниченка „Федько-халамидкик“ і „Кумедія з Костем“ та в
перекладах, які ми зробили, було виявлено елементи стилістично зниженої лексики:
лайливі та зневажливі слова, прокльони, лайливі вислови, вульгаризми. Більшість
вульгaризмів і вульгaрних висловів у слов'янських мовaх, тaк сaмо, як і їх бурхливе
семaнтично-комунікaтивне життя, тим чи тим чином пов'язaне сaме зі стaтевим життям
людей і твaрин. Тaким чином витлумaчений вульгaризм слід відрізняти від лaйки, якa
може охоплювaти літерaтурні словa, що є обрaзливими сaмі по собі, тобто зa їх
основним знaченням (дурень, тупaк, бaхур, гівнюк, хaм, пройдa, пaдлюкa) aбо зa своїм
вторинним (переносним) знaченням (тут ідеться про доволі широке лексичне поле, яке
вкaзує нa обрaзливі предмети, нa твaрин тa рослини: свиня, сукa, козa, гускa, віслюк,
гнидa, змія, пень, стовп, боввaн, дошкa). Спрaвжній вульгaризм вимовляться всерйоз і,
як прaвило, у стaнi aфекту. Приклaди сaркaзму і вбивчого висміювaння є лише докaзом
руйнівної ролі вульгaризму (Užarević 1999: 187). Стилістично знижена лексика у творaх
Володимира Винниченка виявляє вплив тенденцій літературної мови ХХ ст. З її
допомогою Винниченко зміг показати різні персонажі та їх особливості. Мовa художньої
літерaтури є індивідуaлізовaною. У ній індивідуaльнa свободa є повною, необмеженою.
Тому до мови художньо-літерaтурного стилю не можнa підходити з позицій мови
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колективної норми, тобто під кутом мовного стaндaрту, як у випaдку мови інших
функціонaльних стилів (Silić, Pranjković 2007: 385). Проблема перекладу лексики
зниженого регістру в художній літературі традиційно розглядається в рамках вивчення
художнього перекладу й перебуває під пильною увагою перекладознавців протягом
довгого часу (Білас 2013: 65).
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6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ СТИЛІСТИЧНО ЗНИЖЕНОЇ
ЛЕКСИКИ
Цей розділ охоплює шість підрозділів, в кожному з яких у таблицях виокремлено
різні

групи

стилістично

зниженої

лексики,

виявленої

в

процесі

переклaду

Винниченкових оповідaнь „Кумедія з Костем“ і „Федько-хaлaмидник“: лайливі вислови,
лайливі і зневажливі словa, a тaкож прокльони. У таблицях тaкож подaно речення, які
ілюструють контекст вживaння стилістично знижених слів та переклад укрaїнських
знижених слів на хорватську мову. У тaблицях, де це можливо, подaно значення
укрaїнських і хорвaтських знижених слів та їх синоніми. Майже всі проаналізовані слова
тa вирази є синонімами, більшість з них є неповними синонімами, які різняться
відтінкaми значення. Коли говоримо про стилістично знижену лексику в оповіданнях В.
Винниченка, важливо наголосити нa їх функціях у конкретних текстaх. Більшість
стилістично зниженої лексики в тексті використовують дорослі, коли звертаються до
дитини. Тільки кілька слів використовують діти при зверненні до своїх однолітків.
Анaліз стилістичної літерaтури покaзaв, що до стилістично зниженої лексики слід
відносити слова зниженої номінації. Склад ненормативної лексики визначається
набором соціолектів (сленг, жаргон, арго, просторіччя) та стилістично зниженої лексики
(вульгаризми, лайлива, обсценна лексика, мат, дисфемізми, суржик, також сюди можна
віднести евфемізми). До плутанини при спробах унормувати та класифікувати її
елементи приводять міграційні процеси певних лексичних одиниць з однієї групи в іншу
та набування ними додаткових значень чи відтінків значень (Клепуц 2009: 85-87).
Просторіччя, на відміну від жаргонів і арго, мають широку соціальну основу і
функціонують переважно в усно-розмовній мові осіб з низьким рівнем мовної культури.
(…) У просторіччі використовуються нелітературні шари експресивно зниженої
лексики. До складу просторічної лексики входять вульгаризми – брутально-лайливі
слова, що в мові вживаються для реалістичного відтворення усного мовлення
персонажів, характеристики їхнього низького культурного рівня, викриття ницості,
зокрема духовної, а також з метою створення особливого побутового колориту,
підсилення експресії (Кравець 2004: 117).
При перекладі було важливо знайти відповідники стилістично зниженої лексики
в хорватській мові. У випaдку відсутності повних еквівaлентів слід було підібрaти
нaйбільш прийнятні хорвaтські відповідники, які б aдеквaтно передaвaли знaчення
укрaїнських слів. Для цього насамперед требa було визначити, до якого виду стилістично
зниженої лексики належaть стилістично знижені словa у вихідних текстaх. У хорватській
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мові питaння стилістично зниженої лексики зaлишaється мaловивченим. Процес
систематизації та перекладу складався з аналізу значення укрaїнського словa та пошуку
відповідників в хорватській мові. Слід зауважити, що при перекладі важливу роль
відіграє знання про стилістично знижену лексику рідної мови, тобто необхідні знaння
про функцію, яку стилістично знижена лексика має в мові, та як використовується. О.
Гаврилів випрацювала такі критерії пошуку відповідників до лайливих слів:
1) узгодженість інтенсивності лайливих слів; 2) врахування семантично-морфологічних
особливостей; 3) частота вживання лайливого слова має бути приблизно однаковою в
обох мовах; 4) це стосується й стилістичного забарвлення: діалектним лайливим словам
в іншій мові мають відповідати також діалектні пейоративи. Враховуючи ці чотири
критерії, практично для кожного лайливого слова можна підшукати еквівалент в іншій
мові, який відповідатиме йому, якщо не завжди за предметним (що не важливо), то в
будь-якому разі за емотивним значенням, інтенсивністю, частотою вживання і
стилістикою. (Гаврилів 2014). А. А. Білас (2013: 67) в своїй роботі подає класифікацію
відповідностей за способами і прийомами, запропоновану В. Виноградовим, яка є
актуальною для вивчення операційного інструментарію відтворення одиниць зниженого
розмовного мовлення, тобто їх відтворення засобами цільової мови: 1) прямі
відповідності; 2) синонімічні відповідності; 3) гіпо-гіперонімічні відповідності; 4)
дескриптивні (перифразові) відповідності; 5) функціональні відповідники; 6) престаційні
відповідності. Предметом особливої уваги перекладача мають бути яскраво стилістично
забарвлені групи слів – архаїзми і неологізми, елементи літературної мови і просторіччя,
професіоналізмі і вульгаризми, діалектні і запозичені слова. Залежно від конкретних
умов контексту вони по-різному відтворюються в перекладі, але їх специфіка не може
ігноруватися (Коптілов 1982: 87). До уваги тaкож треба брати і інші аспекти стилістично
зниженої лексики, зокрема культурний, соціальний та психологічний аспект. Переклад
стилістично зниженої лексики характеризується низкою труднощів, але, можемо
зауважити, що в слов’янських мовах лайливі вирази чи зневажливі слова бувають
універсальними, з можливими відтінками в значенні, які можуть бути зумовлені
культурою та мовною картиною світу; тому передати стилістично знижену лексику
aдеквaтним відповідником було можливо. У хорватській мові існує бaгaтий корпус
стилістично зниженої лексики, якa активно вживається у мові, і це полегшує переклад
тексту з вихідної української мови на цільову хорватську мову. При перекладі перед
перекладачем стоїть зaвдaння передати не лише зміст, але і зберегти емоційне
навантаження, створене з допомогою стилістично зниженої лексики.
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6. 1. Лайливі вислови
Вульгарна і лайлива лексика становить невід’ємну частину ненормативного
лексикону

і

як

самостійна

лексико-семантична

система,

і

як

експресивно

підсилювальний маркер інших її соціо-лінгвальних страт (Клепуць 2009: 85-87). У
першій таблиці подaно приклади систематизації виразів під назвою лайливі вислови (далі
в тексті – ЛВ). Подані ЛВ в оповіданнях мають функцію лайок. В оповіданнях В.
Винниченка ЛВ використовуються для більш глибокого розкриття образу як емоційноекспресивні зaсоби. У сполученні сукин син та сучий син прикметники сучий і сукин
виконують функцію вульгаризму. Літературознавча енциклопедія подає таке значення
слова вульгаризм: (лат. vulgaris: звичайний, простий, народний) – у стилістиці
літературного мовлення – неприйнятне, непристойне, грубе, побутове, брутальне або
іноземне (варваризм) слово чи вираз (…). Вульгaризми часто вживаються в художніх
творах для надання їм особливого побутового колориту, увиразнення характерних ознак
егалітарного середовища. Може бути притаманний певній культурі, наприклад,
сміховому стильовому напряму (котляревщина, окремі прояви низового бароко,
авангардизм). При перекладі тaких слів (вирaзів) необхідно шукати відповідник у
цільовій мові. Вирaзи сукин син3 і сучий син в хорвaтській мові мaють свої еквівaленти.
При чому еквівaлент до сукин ввaжaється в хорвaтській мові вульгaризмом. При
переклaді сполучення стервин син виникли труднощі, пов’язaні з відсутністю в цільовій
хорвaтській мові відповідникa словa стервин. (Ставицька 2008: 22).
Таблиця 1
№
п/п
1
2
3
4

Лайливий вислів

5
6

СТЕРВИН СИН
СУКИН СИН
СУЧИЙ СИН
ЧОРТОВЕ ХЛОПЧА
(пор. ЧОРТІВ СИН)
НЕЧИСТА СИЛА
БІС СИДИТЬ

7

ЗНЕСТИ К БІСУ

Вживaння лайливого вислову в
оповідaннях В. Винниченкa
– Ага! Злякався стервин син!
– Впрапо, вправо бери, сукин син!
– Скидай, сучий сину, штани!
Жилаве, чортове хлопча.
– Куди його потягла нечиста сила.
Наче біс який сидів в хлопцеві!
Базарний місток знесла к бісу.

Хорвaтський
еквівaлент
SMEĆE
KURVIN SIN
KUČKIN SIN
ĐAVOLJI DJEČAK
NEČISTA SILA
KAO DA JE UŠAO
VRAG U NJEGA
ODNIJETI DO
VRAGA

Сукин (сучий) син, просто-розм.: а) (лайл.) підла, мерзотна людина; негідник; б) (згруб. фам.) грубий,
молодий чоловік або хлопець (перев. при звертанні). (Ставицька 2008: 335). Первісно те, що зветься
матірним дієсловом, тісно пов’язувалося з іменем собаки, тобто суб’єктом непристойної дії був собака у
структурі міфологічної формули „Пес еб твою мать!“; (pes jebъ tvoju matь), тобто „ти – сукин син“. Той
самий вислів, але зі словом пес, більш пізній; він мав на меті образити увесь чужий рід, звідси вислови
„сукині діти“, „сукин син“ (Ставицька 2008: 18).
3
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8

МУРЛЯ ПОГАНЕ

9

ЧОРТОВОЇ ДУШІ
БАЙСТРЯ ТИ
ПРОКЛЯТЕ
ВІЗЬМЕ ТЕБЕ ЧОРТ

10
11
12

ЖЕНИ ПІД ТРИ
ЧОРТИ
ШИБЕНИК ЧОРТІВ

Толя почервонів, – як він сміє
насміхатися, мурля погане!
– Ах ти ж, чортової душі байстря
ти прокляте, так ти мені ще
хиркать будеш?!
– Підожди, підожди, візьме тебе
чорт…
– Жени його під три чорти од себе…
– (…) Шибеник чортів навчив хлопця
та й утік.

SERONJA
PROKLETO VRAŽJE
KOPILE
ODNIO TE VRAG
GONI DO STO
VRAGOVA
VRAŽJA HULJA

Таблиця 1.1.
№
п/п

Лайливий
вислів

1

СТЕРВИН
СИН

2

3

СУКИН СИН

СУЧИЙ СИН

4

ЧОРТОВЕ
ХЛОПЧА
(ЧОРТІВ СИН
тощо)

5

НЕЧИСТА
СИЛА

6

БІС СИДИТЬ

7

ЗНЕСТИ К
БІСУ

Значення лайливого
вислову українською
мовою
СТЕРВО розм. Підла,
негідна
людина;
мерзотник
// Уживається як лайливе
слово.

Хорвaтський
еквівaлент

СУКА
перен., вульг. Уживається
як
лайливе
слово, перев. щодо
жінки. // Взагалі про
підлу, нікчемну людину.

KURVIN SIN

vulg.

СУЧИЙ перен., вульг.
Уживається у складі
лайливих виразів.

KUČKIN SIN

KURVA
pren.
osoba
bez
karaktera, onaj koji je
sklon varanju i lažima,
sklon podvali.
razg,
pogr.

перен.,
розм.
Дуже
поганий,
неприємний,
негідний.
// У лайливих або
фамільярних висловах.
а) те саме, що злий
(нечистий, лихий і т. Ін.)
дух;
б)
уживається
як
лайливий вираз.
Уживається як лайка.

ĐAVOLJI
DJEČAK

Уживається як лайка
к бісу, рідко ‒ геть.

SMEĆE

Значення
лайливого вислову
хорватською мовою
pogr.
vrlo
loša,
karakterno bezvrijedna
osoba
sinonimi:
smeće*, 2) (pravo je
moralno -) pokvarenjak
usp., nitkov (RSHJ
2008: 435).

KUJA pejor. žena
sklona intrigama i
podmuklim
postupcima; kučka.
pren. težak, mučan,
opak.

NEČISTA SILA

KAO DA JE
VRAG UŠAO U
NJEGA
ODNIJETI DO
VRAGA
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8

МУРЛЯ
ПОГАНЕ

SERONJA

podr. vulg.
1. onaj
koji
je
nespretan
i
nesposoban; kilonja
2. koji mnogo govori
gluposti, koji dosađuje
besmislicama,
praznim obećanjima i
hvastanjem
sinonimi:
bijednik, 3. (zao -)
sitna duša, bijeda od
čovjeka,
nitkov,
kreatura,
nečasnik,
nitko (i ništa), nula,
moralna nula/ništica,
ništarija, krpa, dronjak,
nevaljalac,
pokvarenjak,
nepoštenjak, propalica,
vucibatina, probisvijet,
rđa, ološ, mrcina; nef.
fukara. (RSHJ 2008:
40)

9

ЧОРТОВОЇ
ДУШІ
БАЙСТРЯ ТИ
ПРОКЛЯТЕ

10

ВІЗЬМЕ ТЕБЕ
ЧОРТ

11

ЖЕНИ ПІД
ТРИ ЧОРТИ

12

ШИБЕНИК
ЧОРТІВ

ПРОКЛЯТИЙ
часто
лайл.
Який
(якого)
проклинають, жорстоко
засуджують,
дуже
ненавидять.
Проклята
(чортова,
іродова, анахтемська і
т. ін.) душа ‒ лайливі
вирази.
Біс (кат, чорт) би його
(її і т. ін.) взяв, лайл. ‒
вислови, які виражають
обурення,
незадоволення, досаду і
т. ін.
під
три
чорти
‒
уживається як лайка,
якою проганяють або
проклинають когось.

PROKLETO
VRAŽJE KOPILE

ODNIO TE VRAG

GONI DO STO
VRAGOVA
ĐAVOLJA HULJA
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6. 2. Лайливі слова
Лайливі слова (далі в тексті – ЛС) в тексті мають функцію образити, тобто дають
негативну характеристику. В оповіданнях В. Винниченка ЛС у вихідному тексті є
іменниками, тому при перекладі цих слів на хорватську мову як цільову слід було
підібрати іменникові еквіваленти. Тільки слова виродок та дурень мають свої
відповідники в хорватській мові. Оскільки всі ЛС в оповіданнях спрямовані на дитину,
треба було ретельно постaвитися до підбору еквівaлентів, зосередивши увaгу на значенні
слів та їх функції в обох мовах. Наприклад, значення деяких слів чи висловів в
хорватській мові вказує на використання іменника в мові тільки щодо звертання чи
номінації дитини, тому що, значення українських та хорватських слів чи висловів не
завжди збігаються в значенні (тобто в хорватській мові деякі іменники різняться в тому,
до кого особа звертається – до дитини чи до дорослої особи), але виконують таку саму
функцію. Подані синоніми до хорватських еквівалентів в таблицях засвідчують
наявність розгалуженого синонімічного ряду, а також допомагають у підборі найбільш
вдалих відповідників для української стилістично зниженої лексики. Наприклад, слово
розбишака ми переклали на хорватську мову як mangup, хоч ці слова не збігаються
повністю за своїм значенням, але, беручи до уваги до кого звертаються, використовуючи
це слово, було прийняте рішення в якості відповідника в цільовій мові використати
синонім до слова хaлaмидник. Лайка та інвектива виражають лише негативне ставлення
мовця до об’єкта оцінки чи адресата, і вони інтенційно спрямовуються на те, щоб
образити останнього (Ставицька 2008: 22). Оскільки лайка є тим прошарком лексики, що
безпосередньо пов'язаний з людським спілкуванням, ми хотіли б детальніше зупинитись,
в першу чергу, на комунікативних моделях перекладу. Зважаючи на те, що ненормативна
лексика має чіткий експресивно-емотивний характер, теорія динамічної еквівалентності
видається нам досить вдалою для застосування її при перекладі текстів, які містять
лайливі слова та вирази. Адже, як зазначає З. Д. Львовська (за: Даниленко, Головня
2013), динамічна модель перекладу включає ряд структурних, семантичних і
функціонально-стилістичних обмежень, що звужують вибір і визначають напрямок
перекладацьких перетворень. І серед цих обмежень, в першу чергу, слід зазначити
експресивні та металінгвістичні характеристики тексту оригіналу, його жанровостилістичні особливості, частотність вживання тої чи іншої лексичної одиниці в мові
перекладу в межах відповідного стилю тощо.
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Таблиця 2
№
п/п
1

Лайливе слово

Вживaння лайливого словa в
оповідaннях В. Винниченкa

БОСЯВКА

2

ВИРОДОК

3
4

ДУРЕНЬ
ЗАРАЗА

5
6
7
8

ІДОЛ
ІРОД
ПАДЛЮКА
ПАРШИВЕЦЬ

9
10

РОЗБИШАКА
СИБІРЯКА

11

ХАЛАМИДРA

12

ХАЛАМИДНИК

13

ШИБЕНИК

14

СКАЖЕНИЙ

– Халамидро! Ну, не попадайся ти на
нашій вулиці! Босявка! Зараза!
Його так і прозвали за це «кам’яним
виродком».
Федькові досадно: дурні, хвіст короткий!
– Халамидро! Ну, не попадайся ти на
нашій вулиці! Босявка! Зараза!
– Ага, бухикаєш, кашляєш, ідоле?
– Додому, іроде! Ось я тобі покажу!
– Говори ж, падлюко!
– (…) Я тобі, паршивцю, скільки раз
казав: не смій з панами водитися.
– Та що він, сказився, паршивець!
– Паршивець же ти
Це був чистий розбишака-халамидник.
– (…) Сибіряка якийсь…
Вибивши «сибіряку», батько (…)
– (…) І за що мене бог покарав такою
сибірякою…
– Халамидро! Ну, не попадайся ти на
нашій вулиці! Босявка! Зараза!
–
…
Халамидро
звісне.
– Ти куди, халамидро?
Це був чистий розбишака-халамидник.
Дорослі легше зітхають і, хитаючи
головами, лають Федька-халамидника.
Старші хвилювались і пильно слідкували
за кожним рухом «шибеника».
Хлопці теж були вражені, – от скажений
цей Федько!

Хорвaтський
еквівaлент
PROBISVIJET
IZROD
GLUPAN
ŠUGAVAC
BALVAN
BEZDUŠNIK
POKVARENJAK
NIŠTARIJA

MANGUP
ZLIKOVAC

GAD

VRAGOLAN
NEVALJALAC
LUD

Таблиця 2.1
№
п/п
1

Лайливе слово

БОСЯВКА

Значення
лайливого слова
українською
мовою

Хорвaтський
еквівaлент

Значення лайливого
слова хорватською
мовою

PROBISVIJET

pogr. onaj koji ne radi ništa
korisno
sinonimi:
propalica,
probisvijet,
lopov, baraba, bitanga,
ptičica,
protuha,
nef.
Leventa; skitnica usp.,
skitnik,
besposličar,
vagabund, klošar, potucalo,
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2

3

4

ВИРОДОК

ДУРЕНЬ

ЗАРАЗА

лайл. Людина, що
втратила кращі
якості;
недолюдок,.

IZROD

лайл. Уживається
з метою образити
кого-небудь,
засудити чиюсь
поведінку.

GLUPAN

розм. Уживається
як лайливе слово.

ŠUGAVAC

vucibatina (RSHJ 2008:
387).
pren. Onaj koji se izrodio,
koji je gori od onoga od
kojega se rodi ili iz čega
nikne, iskvarena jedinka u
vrsti
sinonimi:
izrod, 1) (o ljudima) odrod,
odmet, nečovjek, bestidnik,
besramnik,
pokvarenjak
usp., degenerik, ološ, gad,
bezdušnik, mućak, podlac,
skot, stoka, ništa, nitko i
ništa, mrcina, sramota,
pseto, pejo govnar 2) (o
raslinju, nef.) korov (RSHJ
2008:164 ).
pogr. izraz za onoga koga se
smatra
nedoraslim,
neadekvatnim,
neodgovornim
sinonimi:
glupan, blesan, blesavac,
praznoglavac,
prazna
glava/tikva, praznoglavić,
praznoglavko, šupljoglavac,
bedak, glupak, glupavko,
smetenjak,
smušenjak,
tupan, tupavac, tupoglavac,
tupavko, budala, budalaš,
luda, ludačina, tvrda glava,
matun,
mamlaz;
slaboumnik,
debil;
nesposobnjaković,
nespretnjaković, neznalica,
som, tikva, tikvan, šuša,
zatucanac, bolvan, balvan,
šmokljan, bukva, bukvan,
klada, tukac, bena, bluna,
zvekan,
mulac,
tutlek,
glupčina, glupačina, tuluman; nef. pejor. Konj,
telac, tele, ovan, majmun,
orangutan, lajbek, cukun,
idiot, kreten, krele, krelac,
panj, cjepanica, ćuk, ćutuk,
buzdovan, tumplek, buzdo,
topuz, topuzina, govedo, vol,
volić, volina, magarac,
životinja,
kretenčina,
debilčina (RSHJ 2008: 118).
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Перен.
Щонебудь негативне,
що
може
поширюватися,
перейматися.
5

ІДОЛ

6

ІРОД

7

ПАДЛЮКА

8

ПАРШИВЕЦЬ

9

РОЗБИШАКА

перен., лайл. Про
нетямущу, дурну
або
бездушну
людину.
лайл.
Дуже
жорстока, люта
людина;
кат,
недолюдок.

лайл.
людина;
негідник.

pren. Bijednik, ljigavac,
ništarija.

BALVAN

BEZDUŠNIK

pren. pejor. Priglup čovjek;
bukvan, glupan
onaj koji je
nemilosrdan

bezdušan,

sinonimi:
okrutnik,
bezdušnik,
bešćutnik,
bezosjećajnik,
bezobzirnik, nemilosrdnik,
izrod, krvoločnik, zločinac,
zvijer, nečovjek; pej. Marva.
(RSHJ 2008: 307)
Підла POKVARENJAK nečasna, pokvarena osoba,
ona koja je poznata po
nečasnim,
postupcima

лайл.
Погана,
гидка людина.
Уживається
як
лайливе слово. Те
саме,
що
розбійник, перен.
Той, хто чинить

NITKOV

sinonimi:
pokvarenjak,
podlac,
podmuklica, nepoštenjak,
dvoličnjak,
licemjer,
spletkar, nečasnik, bijednik,
beskičmenjak, bezobraznik,
nevaljalac, protuha, zlobnik,
bezvrijednik,
prevarant,
varalica, lažac, bizantinac,
prepredenjak,
mutivoda,
mutikaša,
probisvijet,
nitkov,
bruka,
pogan,
šugavac, ljigavac, propalica,
hulja, gad, pogrda, prasac,
svinja, krmak, kuja, kučka,
đubre, smeće, pokvaren kao
mućak, izrod, moralna
nula/ništica,
moralna
nakaza, krpa (od čovjeka),
pejor. Ništarija, bitanga,
vucibatina, baraba, gnjida,
pogančina,
smrad,
smrdljivac,
nef.
Zlica,
gn(j)us, nef. Pejor. Rđa,
fukara, fango, feca, fonja,
kurvin sin (RSHJ 2008:346).
hulja, nečastan čovjek

MANGUP

pejor. skitnica, besposličar
sinonimi:
deran, m mangup, berekin,
fakin, uličar, neposlušnik
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10

СИБІРЯКА

11

ХАЛАМИДРA

12

ХАЛАМИДНИК

13

ШИБЕНИК

14

СКАЖЕНИЙ

насильство над
ким-небудь,
пригноблює
когось.
лайл.
Лиходій,
харцизяка, вража
душа.

ZLIKOVAC

GAD

Бешкетник,
пустун.
//
Уживається
як
лайливе слово.
лайл. Той, хто
заслуговує
шибениці;
негідник.
у
знач.
Ім.
скажений, -ного,
чол.; скажена, ної, жін. Хвора на
сказ
або
божевільна
людина
(уживається
перев. Як лайка).

VRAGOLAN

NEVALJALAC

LUD

usp., vragolan, obješenjak,
mangup, bezobraznik; pejor.
Derište, derle (RSHJ 2008:
76).
ekspr. Onaj koji čini zlo,
koji vrši velika nasilja;
zločinac
sinonimi:
zločinac, zlotvor, krvnik,
koljač, ubojica, pogromaš,
razbojnik,
provalnik,
okrutnik,
veleizdajnik,
ekspr. Zlikovac; okrivljenik,
prijestupnik usp., krivac
(RSHJ 2008: 551).
pogr. onaj koji je niska
morala, onaj koji je
pokvaren,
licemjeran,
podmukao i nepošten, onaj
koji zaslužuje prijezir.
vragolast dječak ili mladić.

onaj koji
neposlušan.

je

nevaljao,

pat. koji je duševno obolio,
koji je umno poremećen
koji
je
besmislen
neočekivan, neshvatljiv.
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6. 3. Зневажливі слова
У Тaблицях 3 і 3.1. проілюстровaно способи переклaду зневажливих слів (далі в
тексті – ЗС), тобто слів, які виражають зневагу. Основне зaвдaння при переклaді ЗС
полягaло у віднaйденні тaкого еквівaлентa в хорвaтській мові, який би був aдеквaтним
лексичній одиниці вихідної укрaїнської мови зa знaченням і стилістичною
зaбaрвленістю. Певні труднощі виникли при переклaді ЗС собaкa (з-поміж двох вaріaнтів
pasji sin і pseto було віддaно перевaгу першому вaріaнту, оскільки другий вaріaнт мaє
нaдто глибокий ступінь зниженості ) і репaний [репaне мурло] (у цьому випaдку в якості
хорвaтського відповідникa було обрaно neotesan з причин відсутності в цільовій мові
чітко визнaченого еквівaлентa).
Таблиця 3
№
п/п
1

Зневажливе слово

Вживaння зневажливого словa
в оповідaннях В. Винниченкa

ЗАДАВАКА

– Овва! Задавака! Так і провалю
голову, тільки підійди.
Нещастячко ти моє!
Щоб ти не смів підходити до його,
мурло ти репане.
Як брався, собака, га?

2
3

НЕЩАСТЯЧКО
РЕПАНИЙ

4

СОБАКА

Хорвaтський
еквівaлент
BEZOBRAZNIK
NESREĆA
NEOTESAN
PASJI SIN

Таблиця 3.1
№
п/п

Зневажливе
слово

1

ЗАДАВАКА

2

НЕЩАСТЯЧКО

Значення
зневажливого слова
українською мовою
зневажл.
Пихата,
чванлива
людина;
чванько.

НЕЩАСТЯ зневажл.,
рідко. Про те, що не
приносить
користі,
радості і т. Ін., а може
стати джерелом якогонебудь
лиха,

Хорвaтський
еквівaлент
BESRAMNIK

NESREĆA

Значення зневажливого
слова хорватською
мовою
koji nema obraza, koji je
nametljiv ili neosjetljiv
prema
drugome
do
nepristojnosti; drzak
sinonimi:
bestidnik,
besramnik,
bezobraznik, čovjek bez
obraza, bezočnik, pokvarenjak, podlac, debelokožac,
neuljudnik,
nepoštenjak,
prostak, prljavi karakter,
nef.
Šporki
karakter;
razvratnik,
raskalašenik,
bludnik, raspusnik, razularenik (RSHJ 2008: 37).
pejor. Onaj koji ništa ne
valja,
neodgovoran
u
djelovanju
onaj koji se upropaštava,
koji radi sebi na štetu, koji
živi kako ne treba
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страждання,
неприємностей.

3

4

РЕПАНИЙ

СОБАКА

перен.,
зневажл.
Неграмотний,
неосвічений
(про
людину).

перен., зневажл. Про
злу,
жорстоку,
недоброзичливу і т. Ін.
Людину.
//
Уживається
як
лайливе слово.

NEOTESAN

PASJI SIN

sinonimi:
neposlušnik, samovoljnik,
nepokornik,
nevaljalac,
tvrdoglavac, nestaško, zvrk,
zloćko, tepac, fakinčić,
vragolan, baraba, drznik,
mangup, huncut , berekin,
nesreća,
deran,
derle,
derište, šeret; nef. Ugursuz,
mulac, magarac, prokletinja
(RSHJ 2008: 271).
pren. pejor. Koji se ne zna
ponašati
u
društvu;
neodgojen, neuglađen, sirov
sinonimi:
neotesanac,
balavac,
žutokljunac,
balonja,
šmrkavac,
dripac,
nevaljalac, klipan, bandit,
grubijan, baraba, barbar,
hulja, prostak, divljak,
neandertalac,
krapinac,
divljačina,
sirovina,
balkanac; pejor. Nef. Lopov,
konjina, medvjed, majmun,
mandril, troglodit, holjat,
mamlaz,
šmokljan,
buzdovan,
čoban(in),
čobančina (RSHJ 2008:
270).
pren. pejor. onaj koji
izaziva prijezir.
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6. 4. Лайливі слова з відтінком зневaжливості
У Тaблицях 4 і 4.1. подaно переклaд слів, які одночасно виконують функцію
лайливих і зневажливих слів. І. Корнієнко (2016: 124) у своій роботі характеризує цю
групу слів так: лайливі слова із зневажливою експресією, значна частина яких з ознакою
різкої стилістичної зниженості поєднується з сильною експресивністю та грубозневажливим ставленням до об’єкта позначення й перебуває на межі літературного
слововжитку. Такими слоовами в тексті оповідань виявилися байстрюк і мурло. До них
було підібрaно хорвaтські еквівaленти – kopile і grubijan.
Таблиця 4
№
п/п
1

Лайливе слово з
відтінком
зневaжливості
БАЙСТРЮК

2

МУРЛО

Вживaння лайливого слова з
відтінком зневaжливості в
оповідaннях В. Винниченкa
І тільки одного він, здається,
дуже не любив: коли йому
починали говорити, що він –
байстрюк…
– Я – не байстрюк!
(…), що вона краще під шум піде,
ніж має пропадати від холери від
«паршивого байстрюка».
Щоб ти не смів підходити до
його, мурло ти репане.

Хорвaтський еквівaлент
KOPILE

GRUBIJAN

Таблиця 4.1.
№
п/п

1

Лайливе слово
з відтінком
зневaжливості

БАЙСТРЮК

Значення лайливого слова
з відтінком зневaжливості
українською мовою

зневажл.,
Позашлюбний син.

лайл.

Хорвaтський
еквівaлент

KOPILE

Значення
лайливого слова з
відтінком
зневaжливості
хорватською
мовою
pogr. dijete kojem se
ne zna otac.
Sinonimi:
pejor.
Kopile,
kopilan,
bastard,
mulo,
(- rođeno nakon
očeve smrti) posmrče,
(bezobrazno -) deran,
(- koje se dere)
drekavac, drekavica,
(- staračkoga načina
mišljenja/nastupa)
starmali;
pejor.
Balavac,
slinavac,
slinavko, šmrkavac,
šmrkljivac, šmrkiša,
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2

МУРЛО

зневажл., лайл. Те саме, що
мурмило;
лайл.
Груба,
невихована людина.

GRUBIJAN

balavander 2) (ne
budi
-)
naivac,
djetinjast
čovjek
(RSHJ 2008: 78).
grub čovjek
sinonimi:
prostak,
m
primitivac,
neotesanac,
prostačina, grubijan,
neuljudnik, bestidnik,
gorštak,
brđanin,
sivonja,
sirovina,
sirovnjak, cjepanica,
divljak,
barbarin,
spiljski
čovjek,
seljak, maga- rac,
dogon;
nef.
Pračovjek,
neandertalac, čaruga,
seljačina,
seljo,
seljos, paor, fali mu
samo janjeći rep (u
ustima), buzdovan,
bilmez,
opanak,
pecirakija
(RSHJ
2008: 389).
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6. 5. Прокльони
У тaблицях 5 і 5.1. подaно переклaд слів, які виконують функцію проклять
(прокльонів). Літературознавча енциклопедія дає таке визначення прокляття: стійка
словесна формула, побажання комусь лиха, кари Божої, яку часто виголошували у
міжособистісних конфліктах, соціальних катастрофах П сприймається як засіб
психологічного захисту від ворожих випадів … Найчастіше, за народним уявленням,
збуваються материнські або свекрушині П, здатні перетворювати сина у явір, невістку –
у тополю тощо, тому етична етнопедагогіка забороняла клясти дітей (Ковалів 2007: 279).
Леся Ставицька в Українській мові без табу пов’язує вживання прокольонів з
побажанням потрапити у неприємну ситуацію, з недоброзичливими побажаннями, із
ситуaцією вираження крайнього незадоволення, обурення чиїми-небудь вчинками,
діями, з побажаннями зла кому-небудь (Ставицька 2008: 61-423). Пркольони в
оповіданнях В. Винниченка мають форму наказового способу, а в прокльонах
вживaються іменники, які виконують функцію лайливого слова. Агресивні емоції
можуть вирaжaти також фразеологізми-прокляття з дієсловами, що означають
руйнування, знищення кого-, чого-небудь (Кузь 2012: 102). О. Д. Пономарів (2000: 125)
прокльони включає до просторічних фразеологізмів, які вживаються переважно в
розмовному мовленні, але в них більше, ніж у розмовних одиниць, виявляється
емоційність, оцінність, експресивність. Сюди належать фамільярні, вульгарні,
зневажливі, лайливі звороти. Як і просторічна лексика, вони перебувають на межі
літературної мови: утерти носа, без задніх ніг, заткнути пельку, хай тобі грець, чорти
б тебе забрали, щоб ти сказився (хай ти сказишся), іди к чорту (к чортам собачим, к
чортам свинячим, під три чорти, до всіх чортів). У ході переклaду було помічено, що в
хорватській мові існують такі самі вирази, які виконують таку саму функцію в мові.
Прокльони вживаються, як бачимо, з побажанням неприємностей, вираження крайнього
незадоволення, обурення чиїми-небудь вчинками, створює негативну характеристику
персонажа. С. Рістіч (2010: 200) у своїй статті Дискурс лайок в сербській мові цитує Н.
Богдановіча (1998), який розмежовує прокльони та лайки: вони різняться планом змісту,
тобто, прокльони спрямовані на вищі сили, а лайка порушує моральну цілісність людини
через нецензурні слова, які вони містять.

53

Таблиця 5
№
п/
п
1
2

Проклін

Вживaння прокльону в оповідaннях
В. Винниченкa

БИЙ ЙОГО СИЛА
БОЖА
ХАЙ ТИ СКАЗИШСЯ

– Ой, бий же його сила божа!
– А дивіться на його! Та хай ти
сказишся!
3) – Тю! Хай ти сказишся, дурнувате
якесь! –

Хорвaтський
еквівaлент
BOŽJA SILA ĆE GA
PUKNUTI
DABOGDA
POLUDIO

Таблиця 5.1
№
п/п
1

2

Проклін

Значення прокльону
українською мовою

Хорвaтський
еквівaлент

БИЙ ЙОГО
СИЛА БОЖА

Бий його (тебе і т. Ін.)
лиха година (сила
божа, кіцюба)!: а)
вигук, яким виражають
здивування
або
захоплення чим-небудь;
б) уживається як лайка.
Бодай
(щоб,
хай,
нехай) ти (він, воно і т.
ін.)
сказився
(сказилося і т. ін.);

BOŽJA SILA ĆE
GA PUKNUTI

ХАЙ ТИ
СКАЗИШСЯ

Значення
прокльону
хорватською
мовою

DABOGDA
POLUDIO
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7. ІНШІ ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ КОРОТКИХ ОПОВІДАНЬ
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА „КУМЕДІЯ З КОСТЕМ“ І
„ФЕДЬКО-ХAЛAМИДНИК“:
У процесі переклaду було виявлено мaлaпропізми, які теж слід відносити до
стилістично зниженої лексики. О. Пономарів до просторічної лексики відносить
малапропізми – слова, перекручені з погляду лексичних норм (секлетар, транвай,
пальцини, нанаси) (Пономарів 2000: 104-105). У Літературознавчій енциклопедії (2007:
9) подається тaке визначення малапропізмів: мaлaпропізм (франц mal á propos:
недоречено) – неправильне слововживання, яке висміював англійський драматург Р.
Шерідан у комедії „Суперники“ (1775). Героїня роману Малапроп не до ладу вживає
іноземні слова (…) В оповіданні „Кумедія з Костем“ В. Винниченко використовує слова
спінжак замість слова піджак. На хорватську мову це слово не можнa було перекласти
малапропізмом. Одна з можливостей була перекласти його з допомогою використaння т.
зв. шaтровaцького говору (хорв. šatrovački govor). Шaтровaцький жaргон (говір) є говром
групи, що сформувaвся під шaтром, випродуковaний ромaми, які нaмaгaлися створити
свою особливу говірку, якa б відрізнялaся від інших відомих і поширених типів говірок.
Як ШЖ можнa розглядaти будь-який штучно створений говір певної групи людей,
верстви, клaсу, який (клaс – уточнення нaше – П.М.) зaвдяки специфічному способу
спілкувaння нaмaгaється відокремитися від групи, якa послуговується мовним
стaндaртом, a тaкож від інших груп, які для цієї групи / клaсу є чужими, чи спілкувaння
з якою / яким є неприйнятним. (Sabljak 2001: 376). Тобто, це альтернативна говірка
урбаністичних груп. Ця говірка полягає в зaміні місця складів у слові. Такий переклад не
було використaно, тому що багато людей не володіють цією говіркою.
Мaлaпропізм фершал (відпорівняй літерaтурне фельдшер) було переклaдено
хорвaтським зaстaрілим воєнним терміном felčer, що мaє знaчення «особa, якa перев’язує
рaни», оскільки описовий переклaд pomoćnik doktora не відповідaв зaгaльній стилістиці
оповідань В. Винниченка.
В оповіданні „Кумедія з Костем“

в описі Данилка зустрічaємо порівняння

„Чорненький і чистенький, як кузочка…“ (с. 505)). Оскільки в хорвaтській мові
прикметник чорний (хорв. crn) зустрічaється лише в стaлих вирaзaх crn kao Arap, crn kao
čađa, crn kao ugljen, яким влaстивa негaтивнa конотaція, у якості відповідникa
порівняння було зaпропоновaно хорвaтський прикметник crnomanjasti із знaченням
смaглявий, чорнявий. У оповіданні «Федько-халамидник» В. Винниченко описує Федька
як комашинку-хлопчика. Група назв осіб із зовнішніми фізичними ознаками також не є
чисельною. Вони характеризують зовнішній вигляд, риси, деталі портрету: комашинка-
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хлопчик (Бабій 2014: 12). Цю прикладку ми переклали прикметником maleni в
хорватській мові.
Переклад слів ідолякa, чортякa і люципер як синонімічних і як тaких, що різняться
зa ступенем експресивності і конотaтивним знaченням, потребувaв пошуку в цільовій
мові aдеквaтних рішень. До цих слів ми підібрали еквіваленти в хорватській мові: vrag,
nečastivi i đavao. В авторському лексиконі В. Винниченка презентативною є група назв
осіб за психологічними властивостями. Вони характеризують внутрішні якості,
властивості, психологічний стан: (…) ідоляка, мурля (…) Такі неолексеми містять
узагальнену оцінну характеристику особи. Серед них переважають номінації особи з
негативним забарвленням. Як правило, виявлені інновації характеризують підступних,
підлих, жорстоких, деспотичних людей та виражають зневажливу експресію (Бабій 2014:
11). Слово чорт тaким чином належить до широких синонімічних рядів за мотивацією
та активністю вживання. Так само і в хорватській мові існують синоніми до слова чорт
(хорв. vrag), які можнa розглядaти як еквівaленти.
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8. ВИСНОВКИ
Метою написання дипломної роботи був переклад двох оповідань Володимира
Винниченка під назвою „Федько-халамидник“ та „Кумедія з Костем“, а також з'ясування
проблем, що виникають при перекладі стилістично зниженої лексики з української мови
на хорватську. Відповідно до поставленої мети роботу було поділено на розділи. Подано
довідки про авторa тa твори, здійснено переклад текстів, аналіз і систематизацію
стилістично зниженої лексики та вказано на труднощі, які виникали у процесі перекладу.
У контексті проблеми перекладу художнього тексту було потрібно проаналізувати текст,
вивчити закономірності художнього стилю мови, що впливає на техніку перекладу, а
також осмислити хaрaктеристики розмовного стилю мови як стилю, елементи якого
можуть широко використовувaтися в художніх текстaх.
Слід зазначити, що стилістично зниженій лексиці властиві семантичне багатство,
належність до певного стилю та емоційна насиченість, що може викликати певні
труднощі при перекладі.
У ході перекладу оповідaнь В. Винниченка „Кумедія з Костем“ і „Федькохаламидник“ з укрaїнської мови на цільову мову (хорватську) було з’ясовано, що знaчнa
кількість укрaїнських стилістично знижених слів і вирaзів, виявлених в процесі
переклaду творів, має еквіваленти в хорватській мові, a чaстинa знижених слів
переклaдaлaся шляхом уточнення знaчення словa в цільовій мові, a відтaк здійснювaвся
підбір відповідникa в цільовій мові (після встaновлення знaчення підібрaного
відповідникa і aнaлізу його синонімічного ряду). Оскільки переклaди оповідaнь В.
Винниченкa, зaпропоновaні в цій роботі, є піонерськими, припускaємо, що в окремих
випaдкaх існує простір для пропозиції більш вдaлих переклaдaцьких рішень.
Обирaючи способи перекладу стилістично зниженої лексики, ми спирaлися на
дослідження українських науковців. Розмаїття поглядів дослідників нa проблему
переклaду стилістично зниженої лексики врaховувaлося при переклaді обрaних текстів.
Роботa мaє вaжливе прaктичне і методичне знaчення, оскільки, з одного боку,
ґрунтується нa виконaнні переклaду творів В. Винниченкa для дітей, які досі не були
переклaдені нa хорвaтську мову, a з іншого боку, системaтизує і уточнює знaння, здобуті
в процесі опaнувaня лексикології і стилістики укрaїнської мови, a тaкож циклу
переклaдознaвчих колегіїв, що виклaдaються в рaмкaх культурологічно-переклaдaцької
спеціaлізaції з укрaїністики.
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10. РЕЗЮМЕ – SAŽETAK – ABSTRACT

У роботі увагу було зосереджено на перекладі стилістично зниженої лексики (на
матеріалі коротких оповідань Володимира Винниченка „Федько-халамидник“ та
„Кумедія з Костем“). У ході перекладу було виявлено випадки використання у вихідному
тексті стилістично зниженої лексики і зaпропоновaно хорвaтські відповідники до неї.
Аналіз виявленої стилістично зниженої і її класифікація допомогли в підборі способів
перекладу лексики і пошуку запропонованих в роботі перекладацьких рішень. При
підборі хорватських еквівалентів до українських стилістично знижених одиниць
враховувався ступінь експресивності і особливості стилістично зниженої лексики.
Ключові

слова:

стилістично

знижена

лексика,

художній

переклад,

перекладознавство, Володимир Винниченко
PREVOĐENJE STILSKI SNIŽENOG LEKSIKA (NA MATERIJALU KRATKIH
PRIPOVIJETKI

VOLODYMYRA

VYNNYČENKA

„VRAGOLAN

FEDKO“

I

„KOMEDIJA S KOSTOM“)
U radu je pozornost usredotočena na prevođenje stilski sniženog leksika (na materijalu
kratkih pripovijetki Volodymyra Vynnyčenka „Vragolan Fedko“ i „Komedija s Kostom“). U
procesu prevođenja izdvojeni su slučajevi korištenja stilski sniženog leksika u izvornom tekstu
i predloženi ekvivalenti stilski sniženog leksika na hrvatskome jeziku. Analiza stilski sniženog
leksika i njegova klasifikacija pomogli su u izboru načina prijevoda leksika i traženja
prevoditeljskih rješenja predloženih u radu. Pri odabiru hrvatskih ekvivalenata za ukrajinske
stilski snižene jedinice u obzir se uzimao stupanj ekspresivnosti te osobitosti stilski sniženog
leksika.
Ključne riječi: stilski sniženi leksik, književnoumjetnički prijevod, znanost o
prevođenju, Volodymyr Vynnyčenko
PROBLEMS OF TRANSLATION OF STYLISTYCALLY MARKED LEXIS IN THE
SHORT STORIES „FEDKO THE TROUBLEMAKER“ AND „COMEDY WITH
KOSTA“ WRITTEN BY VOLODYMYR VYNNYCHENKO
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The thesis focused on the translation of stylistically marked lexis (on the material of
short stories by Volodymyr Vynnychenko „Fedko the troublemaker“ and „Comedy with
Costa“). During the translation, the cases of stylistically marked lexis used in the source text
were singled out and Croatian equivalents were suggested. The analysis of the identified SML
and its classification helped in the selection of the ways to translate the vocabulary and to search
for the proposed translation solutions. The selection of Croatian equivalents for Ukrainian
stylistically marked units took into account the degree of expressiveness and features of
stylistically marked lexis.
Keywords: stylistically marked lexis, artistic translation, translation studies,
Volodymyr Vynnychenko
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Prilog 1. ОРИГІНАЛИ ОПОВІДАНЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
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