Вероніка Ярмак

Семантичний діапазон плюсквамперфекта в романі Драґослава Михаїловича
«Коли цвіли гарбузи» та в його перекладі
українською мовою
Як не парадоксально, але, незважаючи на генетичну спорідненість слов’янських мов і багаті славістичні мовознавчі традиції,
на початку ХХІ століття наявний досить прикрий факт, суть якого зводиться до того, що кількість наукових праць, присвячених
компаративному дослідженню слов’янських мов з точки зору
їх сучасної структури, є явно недостатньою. Так, наприклад, відомий сербський славіст, професор Богдан Терзич у своїй монографії «Російсько-сербські мовні паралелі» зазначає, що
«певні результати існують, і ними не варто нехтувати, …
проте, певно, немає потреби доводити, що …контрастивний
метод — це окрема сфера лінгвістичної науки, …він являє собою особливий науково-дослідний підхід, постулати якого є,
звичайно, …значним внеском до феномена вивчення іноземних мов» [Терзић, 9; 13].

Конкретним предметом нашої доповіді є, зокрема, один
з аспектів таксису й темпоральності,
«функціонально-семантичної категорії, що виражає часові відношення в мовній системі, позначені стандартними
граматичними, словотворчими, синтаксичними й лексичними засобами, й у мовленні у вигляді часової локалізації події
в її відношеннях до часу інших подій у висловлюванні, тексті. Темпоральність є інтегральною ознакою функціональносемантичного поля, домінантою (ядром) якого є дієслівний
граматичний час, а периферією — …часові показники словотворчих засобів, лексичних одиниць… Темпоральність
пов’язана з категоріями таксису, аспектуальності, дієслівними
категоріями виду, способу дії» [Селіванова, 604].

Під таксисом ми розуміємо
«функціонально-семантичну категорію, яка виражає відношення часу одного процесу до іншого у висловленні, тексті.

44

Семантичний діапазон плюсквамперфекта в романі …

Залежно від мови, таксис дієслів має широкий спектр значень.
Окрім відносного часу попередності, наступності й одночасності, виокремлюються давноминулий (плюсквамперфект),
передмайбутній, перфект, майбутній у минулому, теперішній
у минулому (імперфект) і т. ін. У деяких мовах такі відношення
граматикалізовані. В українській мові таксис установлюється
переважно контекстуально, крім давноминулого часу, представленого аналітичними формами» [Селіванова, 598].

Особливо цікавим, на наш погляд, було б порівняння вживання плюсквамперфекта (давноминулого часу) в романі Драґослава
Михаїловича «Коли цвіли гарбузи» та в перекладі цього твору українською мовою, виконаному М. Василишин. Наш вибір
не випадковий, адже
«порівняння …має велике значення, оскільки, порівнюючи різні форми, ми відділяємо думку від знака, що її виражає
і, таким чином, вчимося краще розпізнавати різні відтінки
цієї думки. Порівнюючи у деталях різні мови, ми позбуваємося тієї ілюзії, до якої привчає нас знання лише однієї мови,
що у світі існують поняття, що не змінюються і є однаковими
для всіх часів і народів. Думка позбувається полону слів, полону мови, вона отримує істинно логічну науковість» [Левицький,
Сингаївська, Славова, 6].

Наш вибір не випадковий ще й тому, що роман належить
до класичних, найкращих зразків сучасного прозового дискурсу, в ньому виразно простежується наслідування канонів сказу
як форми оповіді й викладу сюжету, і, що головне, — твір відзначається цікавою організацію хронотопа взагалі й часової
структури зокрема. Тут наявні «зникнення» постаті самого автора й виразне нашарування різноманітних часових планів. Тож зіставлення оригіналу й перекладу становить великий інтерес саме
завдяки можливості порівняння стилістичного функціонування
часових форм, що є безпосередніми граматичними носіями часових відношень у текстах оригіналу й перекладу.
Як відомо, з одного боку, сербська й українська мови належать до близькоспоріднених, а з іншого — кожна з них внаслідок
певних історичних передумов демонструє виразні, тільки їй притаманні особливості граматичної структури, зокрема у сфері
системи минулих часів. Що ж до визначення самого претерита,
то ми будемо відштовхуватися від широкого розуміння цього поняття, як-от:
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«…граматичний минулий час у найбільш загальному сенсі,
який охоплює всі різновиди дії (процесу), що передує моменту
мовлення» [Ахманова, 351],

або ж розумітимемо його як
«синтетичну форму минулого часу переважно в оповідальній
функції. При відсутності такої форми претерит позначає сукупність різних форм минулого часу в певній мові» [Селіванова, 492].

Природно, що кожна зі згаданих форм має свої особливості.
Слід зазначити, що сучасна сербська мова зберігає чотириелементну систему претеритальних часів: дві аналітичні форми —
перфект і плюсквамперфект та дві синтетичні — аорист і імперфект. Певна річ, що усі перераховані темпоральні конструкції
зі значенням минулого по-різному функціонують у мові: в розмовній мові основне місце посідає перфект, що відзначається
певною універсальністю, досить часто вживається аорист, рідше — імперфект і плюсквамперфект. Так, наприклад, як констатує академік М. Івич, імперфект уже повністю зник з мови сучасних засобів масової інформації; крім того, обидва претеритальні
часи, тобто аорист і імперфект, мають статус форм, що неоднаковою мірою функціонують на території Сербії. Що стосується
мови літературних творів, то в художньому дискурсі представлені
всі чотири згадані дієслівні форми. Плюсквамперфект у сучасній
сербській літературній мові можна кваліфікувати як темпоральну конструкцію, яка
«відносно рідко вживається.., значно рідше у новітній час,
ніж вона вживалася раніше. Проте не можна і стверджувати, що …
плюсквамперфект зникає, оскільки сьогодні, особливо в літературній мові, ми усе ж таки зустрічаємо його частіше, ніж форму
імперфекта. …І в усякому випадку можна сказати, що плюсквамперфект у сербсько-хорватській мові новітнього часу є дієслівною формою, котра вживається частіше, ніж форма імперфекта. …Плюсквамперфект — це форма, яка означає дію (процес
або стан), що відбулася (дуже рідко — яка відбувалася) у минулому до …якоїсь іншої дії, яка також позначається яким-небудь
претеритальним часом, або ж це принаймні випливає з мовної
ситуації, в якій він уживається» [Стевановић (2), 120–121].

Варто мати на увазі ще одну релевантну особливість плюсквамперфекта, яка свідчить про його досить широкий семантичний спектр:
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«Плюсквамперфект уживається і в головних, і в підрядних реченнях для опису подій, які відбулися в минулому до інших подій,
які також згадуються. …Досить часто плюсквамперфект служить
для позначення минулого взагалі (підкреслення наше. — В. Я.),
тобто означає те саме, що й перфект…» [Maretić, 633].

Як давноминулий час і складну дієслівну форму, що означає дії, котрі відбулися або відбувалися до якоїсь іншої дії, плюсквамперфект, як правило, утворюється від дієслів доконаного
виду, але інколи може утворюватися і від дієслів недоконаного
виду [Вуксановић, 172]. Оскільки в аналізі фігурує й переклад
роману українською мовою, необхідно коротко окреслити місце реліктів плюсквамперфекта в темпоральній системі української мови. За типологічним поділом темпоральних систем
слов’янських мов Ю. С. Маслова, українська мова належить
до групи північнослов’янських [див. Маслов], у яких відбулася
велика редукція дієслівних часових форм, на відміну від сербської, яка є більш архаїчною і зберігає порівняно велике багатство часових форм.
«Старовинний праслов’янський плюсквамперфект, форми якого творилися за допомогою особових форм допоміжного дієслова byti в імперфекті або в аористі та форм активного дієприкметника минулого часу на -l- відмінюваного дієслова, у деяких слов’янських мовах поступається місцем новим
формам плюсквамперфекта (можливо, в зв’язку з витісненням
аориста та імперфекта перфектними формами), що складаються з форм перфекта дієслова byti і форм дієприкметника
на -l-. Форми типу jesmь bylъ pisalъ виступають в …болгарській,
словенській, сербо-хорватській мовах. Залишки такої форми
давноминулого часу зустрічаються також у південно-західних
діалектах української мови і в діалектах російської мови… У російській мові плюсквамперфект витіснений перфектом, в українській і білоруській мовах інколи вживаються форми давноминулого часу без особових форм теперішнього часу допоміжного дієслова: укр. писав (-ла, -ло) був (-ла, -ло), писали були…»
[Вступ до порівняльно-історичного вивчення…, 331].

Таким чином, в українській мові рано зникають аорист і імперфект, а плюсквамперфект протягом XVIII, XIX і особливо XX ст. ст.
дедалі більше виходить з ужитку й нині майже не використовується в розмовній мові, проте є ще живою категорією в пасивній мовній компетенції українців. Ця часова форма активізується лише в художніх текстах, причому в певних типах контекстів,
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але майже завжди як експресивний стилістичний засіб. У сучасних
граматиках на фоні єдиної форми минулого часу (власне, перфекта без допоміжного дієслова) він кваліфікується лише як релікт
плюсквамперфекта. Крім того, як і в усіх східнослов’янських мовах, основний акцент у галузі функціонування претеритальних
форм переходить на дієслівний вид.
Один з провідних сербських фахівців у галузі теорії та практики перекладу професор М. Сибинович справедливо зауважує:
«…з огляду на те, що між природними мовами ніколи
не може бути повного збігу на всіх мовних рівнях, лінгвістично
зорієнтована сучасна теорія перекладу на ґрунті перекладацької
практики виробила систему законних змін, за допомогою яких
в рамках принципу функціональної еквівалентності й на основі ієрархізації елементів оригінального тексту втілюються різні
зміни граматичної (морфологічної, лексичної та синтаксичної)
структури. Такі зміни відомі як перекладацькі трансформації
й часто-густо являють собою вияв прагнення, аби те, що з однієї мови іншою не можна перекласти буквально, було надолужене за рахунок непрямої компенсації» [Сибиновић, 107].

Заміна як морфологічна форма особливо часто використовується на синтаксичному рівні.
«До заміни морфологічних форм належить також і переклад сербського аориста та імперфекта (підкреслення
наше. — В. Я.) мовами, які у своєму арсеналі не мають даних
часових форм» [Сибиновић, 109].

З вищезазначеного випливає, що сербський плюсквамперфект в українському перекладі може бути скомпенсований за допомогою заміни як одного з основних видів перекладацьких
трансформацій, а в ролі його відповідників можуть виступати
як українські релікти плюсквамперфекта, так і дієслівні конструкції минулого часу, типові для сучасного стану української
літературної мови.
На нашу думку, обрані приклади перекладу сербських плюсквамперфектів з роману Д. Михайловича «Коли цвіли гарбузи»
українською мовою найдоцільніше було б розкласифікувати у дві
групи. До першої слід віднести випадки заміни форм сербського
плюсквамперфекта практично еквівалентними в семантичному
плані реліктами плюсквамперфекта в українській мові, а до другої — типові приклади заміни плюсквамперфекта звичайними
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для сучасної української літературної мови формами минулого
часу. Тож звернімося безпосередньо до компаративного аналізу,
намагаючись водночас висвітлити й семантико-емотивні особливості досліджуваних темпоральних конструкцій.
Так, уже навіть поверховий аналіз уживання форм плюсквамперфекта в оригіналі роману та в його українському перекладі дає
всі підстави констатувати, що Д. Михаїлович часто вживає плюсквамперфект як елемент своєрідної стилістичної «інкрустації»
тексту, а саме в ролі важливого складника повідомлення на початку або в кінці абзацу, де, як правило, наявний чіткий причиннонаслідковий зв’язок, особливий логічний наголос або своєрідне
підсилення ролі плюсквамперфекта за рахунок прислівника —
дискурсного маркера тексту. Про це свідчить, зокрема, низка наступних прикладів:
«Четрдесет девете на првенству Србије у валтер-катего
рији био сам велики фаворит, али сам елиминисан још
у предтакмичењу: он ме је то био пресрео» [Михаиловић, 24],
«У сорок дев’ятому на чемпіонаті Сербії в середній категорії
я був великим фаворитом, але був вилучений ще у відбірковому: це він мене був перестрів» [Михаїлович, 24]; «И још му поручи да ј њу не трзам три недеље, као он, него већ три месеца;
само што сам је због оне моје раније цуре мало био забаталио»
[Михаиловић, 35], «І ще йому передай, що я її чіпляю не три
тижні, як він, а три місяці, просто через ту мою колишню трохи
то був закинув“ [Михаїлович, 35]; «А и Андру последњих година
било нешто ухватило, и он јој то више није дао“ [Михаиловић,
41], «Та й на Андру в останні роки щось було найшло. І він їй
більше не дозволяв того робити» [Михаїлович, 43]; «А Мајмуна
сам за оно питао. Каже, Апаш је негде у санаторијуму, не зна
у ком. Вели да је он онда већ био отишао“ [Михаиловић, 61],
«Каже, що Апаш десь у санаторії, не знає, в якому. Каже, він
тоді вже був поїхав» [Михаїлович, 65].

Вибрані приклади практично еквівалентної інтерпретації
сербських плюсквамперфектів, крім усього іншого, цікаві також
і з точки зору авторської пунктуації: адже здебільшого ці темпоральні конструкції вживаються після двокрапки або крапки з комою, що сигналізує про їхнє важливе семантико-емоційне призначення в тексті. А передостанній приклад, зокрема, привертає увагу
ще й тим, що перекладач не випадково розбиває складне сербське
речення, в якому наявні плюсквамперфект і перфект, на два окремі речення, чим ще більше підкреслюється плюсквамперфект
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як надзвичайно стилістично й емоційно значуща конструкція.
З огляду на те, що така зміна авторської пунктуації в перекладі в цьому випадку лише посилює статус плюсквамперфекта
як елемента стилістичної «інкрустації» тексту, вважаємо за необхідне підкреслити право перекладача на корекцію подібних,
на перший погляд, другорядних нюансів, які насправді аж ніяк
не можна назвати маргінальними.
До перекладацьких знахідок слід також віднести і наступну,
природно, більш численну низку зразків перекладу форм сербського плюсквамперфекта, обраного нами для аналізу. Мова йде
про такі приклади, коли формам плюсквамперфекта в перекладі
відповідають звичайні для синхронного зрізу української літературної мови форми минулого часу дієслова або ж нечисленні,
але показові випадки, коли замість здебільшого стилістично нейтрального перфекта в оригіналі в українському перекладі вжито
релікт плюсквамперфекта:
«Драганче, молим те, обилази ми кућу. Кад сам отишал,
кеви ми је било зло, сва се била избезумила» [Михаиловић, 61],
«Драганче, будь ласка, навідуй мій дім. Коли я їхав, моїй старій було зле, зовсім збожеволіла» [Михаїлович, 65]; «Међутим,
смрт се већ била населила у мојој кући» [Михаиловић, 63],
«Між тим, смерть уже оселилась у моєму домі» [Михаїлович,
67]; «Отац је последих дана био пренео кући. Никога више
к њој није пуштао. Сам је дворио и пазио, сам је и прао»
[Михаиловић, 65], «Батько її в останні дні перевіз додому. Нікого до неї не пускав. Сам її доглядав і пильнував, сам
її і мив» [Михаїлович, 71]; «Зорић дању-ноћу, са мном. Крушку,
џак и остале основне ствари они су имали већ кад сам био дошао, али онда он трчао у команду војне области да нам се негде
набаве штитници за главу…» [Михаиловић, 66], «Зорич вдень
і вночі зі мною. Грушу, мішок і інші основні речі вони вже мали,
коли я прийшов, але тоді він бігав у команду військової області, щоб нам десь дістати шоломи…» [Михаїлович, 71]; «Те године на једној ранг-листи био сам трећи у средњој категорији
у Југославији, иако још ниједном нисам био доспео до првенства Југославије» [Михаиловић, 67], «Того року в одному рангсписку я був третім у середній категорії в Югославії, хоча ще
ні разу не доходив до чемпіонату Югославії» [Михаїлович,
72]; «Те године кад су ме демобилисали, ја сам већ био напунио двадесет и четири; тада су такве сматрали ветеранима»
[Михаиловић, 67], «Того року, коли мене демобілізували, мені
вже виповнилось двадцять чотири, тоді таких вважали ветеранами» [Михаїлович, 73]; «“Добро”, кажем; видим да морам да се
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помирим. “А куд идем? Ја сам био одређен за школу резервних
официра. На годину дана”» [Михаиловић, 47], «Добре, — кажу,
бачу, що мушу змиритись, — А куди я їду? Мене були призначили на курси офіцерів запасу. На рік» [Михаїлович, 49].

Треба сказати, що така невідповідність форм, тобто відсутність українських реліктів плюсквамперфекта, загалом не змінює
стилістико-емоційну тканину твору, хоча водночас трохи збіднює її. Хоча плюсквамперфекти в оригіналі здебільшого вживаються на ініціальному відрізку дискурсу, в експозиції або в кінці
великого відрізку тексту як засіб, що, по суті, відкриває оповідь.
Подекуди плюсквамперфект виступає як один з опорних чинників структури ретроспективної розповіді про ситуацію на загальному плані, після чого, як правило, з’являється інший план, описаний із залученням інших претеритальних форм.
Вартими уваги є також і численні випадки так званого «обрамлення» абзаців за допомогою форм плюсквамперфекта
в оригіналі й логічно вмотивована заміна їх на усталені форми
минулого часу в українському перекладі:
«Добар део својих ствари био сам понео у Београд и тамо
их оставио кад ми умре ћалац…» [Михаиловић, 81], «Значну
частину своїх речей я перевіз у Белград і лишив там, коли помер мій старий…» [Михаїлович, 87]; «Одело — једне летње панталоне, кошуљу и мајицу с кратким рукавима — био сам донео у спортској торбици» [Михаиловић, 81], «Костюм — одні
літні штани, сорочку і футболку з коротким рукавом — привіз
у спортивній торбі» [Михаїлович, 88].

Насамкінець слід відзначити, що для стилю Д. Михаїловича,
як і для більшості сучасних письменників, характернішим є використання різновиду плюсквамперфекта зі зв’язкою в формі перфекта. Наведений наступний приклад вживання плюсквамперфекта зі зв’язкою в формі імперфекта — чи не єдиний у романі:
«Пре четири године, овде, у мени се опет беше пробудила нада…» [Михаиловић, 113], «Чотири роки тому в мені знов
прокинулась надія…» [Михаїлович, 122].

Фахівцям зрозуміло, що відобразити саме цей нюанс у перекладі українською мовою практично неможливо, оскільки релікти плюсквамперекта в сучасній українській літературній мові
не мають формальних варіацій.
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Цікаво, що наші спостереження стосовно семантичного
діапазону плюсквамперфекта в аналізованому романі Д. Ми
хаїловича та в його перекладі українською мовою багато в чому
перегукуються із зауваженнями відомої сербської дослідниці
В. Митринович про плюсквамперфект як засіб стилізації в романі М. Црнянського «Переселення» і в польському перекладі
цього твору: авторка так само підкреслює винятково важливу
роль плюсквамперфекта на початку оповіді та як важливого
складника стилістичного обрамлення тексту, а, крім того, аналізує частоту вживання форм плюсквамперфекта в тексті роману, варіювання двох моделей форм плюсквамперфекта, інверсію
дієслова-зв’язки у відповідних дієслівних часових формах тощо
[див. Митриновић].
Таким чином, семантичний діапазон плюсквамперфекта в романі Д. Михаїловича «Коли цвіли гарбузи», звичайно, не можна
зводити лише до зуважених нами деяких показових іпостасей їхнього функціонування, а саме: використання плюсквамперфекта
як елемента стилістичної «інкрустації» тексту, для відкриття й закриття оповіді, для своєрідного стилістичного обрамлення абзаців і т. д. Зрозуміло, що стилістичні можливості цієї темпоральної конструкції є набагато ширшими і можуть бути предметом
окремого лінгвістичного дослідження. Проте в цьому контексті
саме художній переклад, навіть у межах близькоспоріднених мов,
дозволяє зробити висновки і про серйозність роботи перекладача, пов’язану, зокрема, з особливостями передачі дієслівних
конструкцій як стильотворчих компонентів будь-якого різновиду
дискурсу. Ось як про це писав академік Л. А. Булаховський:
«…Щодо мовного стилю, тобто вибору та реалізації засобів
вираження, праця перекладача не поступається перед працею
автора, не менша за неї, принаймні в галузях, особливо чутливих до засобів вираження, — всього, що стосується сфери стилю
художньої мови. Крім того, перекладач часто переборює труднощі далеко більші, бо не має тієї свободи, якою користується
автор, і змушений за самою природою свого завдання зважати
на настанови автора — знаходити в мові, якою він перекладає,
засоби вираження, еквівалентні (рівновартісні) тим, які автор
обрав із своєї рідної мови» [Булаховський, 243].
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