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The idea of otherness and identity as two inseparable 

sides inherently intertwined is central to the work of Joseph 

Conrad (1857–1924), the British writer of Polish origins. It 

might be his personal experience of alterity and intercultural 

subjectivity that influenced Conrad’s representations of 

cultural and racial difference. Peter E. Firchow makes the 

point: “Given the many years – half a lifetime, practically – 

that Conrad had spent wandering the world in ships or being 

stranded for weeks in remote places in the Pacific, often 

sharing close quarters with people from a wide variety of 

national and ethnic backgrounds, it is not surprising that he 



should seek to reflect this multinational, multiethnic 

experience in his work”. Consequently, in his writings 

Conrad often introduced spaces of colonial encounters far 

away from the Empire’s metropolis as settings where 

different cultures converge, collective and individual 

identities interact, producing transcultural constructs – 

hybrid characters. Applying the concepts of 

“transculturation” and “hybridity”, this essay aims at 

examining Conrad’s first novel Almayer’s Folly (1895), set in 

the fictional Southeast Asian settlement of Sambir. 

The term “transculturation”, introduced by the Cuban 

anthropologist Fernando Ortiz to challenge the traditional 

view that cultural encounters only work in one direction, is 

rather productive with regard to Conrad’s work, since the 

encounters between the European and the non-European 

characters, especially in his early novels and stories, often 

imply reciprocal exchanges (knowledge goes in both 

directions) and in some cases involve, as Ortiz suggested, 

“the loss or uprooting of a previous culture, which could be 

defined as a deculturation” and eventually, the emergence 

of “new cultural phenomena, which could be called 

neoculturation”. The history of the Malay region, Conrad’s 

novel Almayer’s Folly is set in, like that of Cuba, as Ortiz 

argues in his book Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar 

(1940), is “the history of its intermeshed transculturations”. 

Within three centuries the Malays faced the arrival of 

Portuguese, Spanish, Dutch, British and Arab traders, 

Chinese and other immigrants. So different cultures met and 

clashed in the area. But all of these transcultural exchanges 

took place in colonial or imperial contexts with the main aim 

of European powers to establish political and economic 



control over the territory. This resulted in rather 

asymmetrical power situation, power imbalance, which 

evoked a similarly unbalanced cultural exchange 

threatening to deculturate the colonized, without 

proportionately acculturating the colonizer. Described at the 

beginning of Conrad’s novel, the city of Macassar, “teeming 

with life and commerce” and being “the point in the islands 

where tended all those bold spirits who <...> invaded the 

Malay Archipelago in search of money and adventure”, 

along with the image of “Hudig’s lofty and cool warehouses 

with their long and straight avenues of gin cases and bales 

of Manchester goods” serve a good illustration to the power 

situation in the region: the old Dutch merchant, Hudig, is 

addressed the “Master” and is depicted as sitting 

“enthroned, holding noisy receptions”; the Englishman Tom 

Lingard is recognised as “‘the Rajah-Laut’ – the King of the 

Sea” by the Malays; discreet Chinamen, “neat, cool, and 

sad-eyed”, work as clerks, while a Malay in “a red sash and 

turban” is just a servant, moving “up and down with the 

regularity of a machine”. However, it does not contradict the 

idea that transculturation proved to be a productive force. 

European explorers required indigenous knowledge about 

natural cycles and processes. The language contact 

between European traders and indigenous people led to the 

neocultural phenomenon of a new trading language in the 

region. European traders and travellers married women 

from locals, thus giving rise to the generation of cultural 

hybrids. All these instances of possible reciprocity of 

transcultural interactions can be traced in Almayer’s Folly. 

A particular focus of interest in this study is Conrad’s 

portrayal of transcultural (racially mixed) characters, cultural 



hybrids, who in the context of late 19th century were 

destined to be regarded as intruders into the European 

community, violating established moral standards and 

conduct norms. The term “hybridity” was first formulated in 

postcolonial studies by Homi Bhabha to signify the 

emergence of the so-called “third space” or “in-between” 

culture, which appears as a result of the intricate 

relationship between the colonizer and the colonized. Nina 

Almayer, the half-Dutch, half-Malay daughter of the Dutch 

colonial Kaspar Almayer, is an exceptional transcultural 

construct in Conrad’s writing: “She was tall for a half-caste, 

with the correct profile of the father, modified and 

strengthened by the squareness of the lower part of the face 

inherited from her maternal ancestors – the Sulu pirates. 

Her firm mouth, with the lips slightly parted and disclosing a 

gleam of white teeth, put a vague suggestion of ferocity into 

the impatient expression of her features. And yet her dark 

and perfect eyes had all the tender softness of expression 

common to Malay women, but with a gleam of superior 

intelligence; they looked gravely, wide open and steady, as 

if facing something invisible to all other eyes, while she 

stood there <...> straight, flexible, graceful, unconscious of 

herself, her low but broad forehead crowned with a shining 

mass of long black hair that fell in heavy tresses over her 

shoulders, and made her pale olive complexion look paler 

still by the contrast of its coal-black hue”. Though 

considered “white” by the people in Sambir because of her 

European blood and her colonial education in Singapore, 

Nina consciously rejects her father’s empty and futile 

dreams of life in Holland, that is, her European heritage with 

the power and privilege it suggested, attempting to go 



against colonial policies and beyond her parent’s efforts to 

define her within his culture. Through different intercultural 

experiences she establishes herself rather in terms of 

personal beliefs, norms and values. 

Depicting Nina as compelling and intelligent, Joseph 

Conrad encourages his readers’ somewhat identification 

with the “native” character and points to both constructive 

and destructive moments in history affected by colonialism 

and imperialism. 
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ПОЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ТРАДИЦІЯ ДРУГОЇ 
ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СВОЄРІДНІСТЬ 

АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ СТАНІСЛАВА ДИГАТА 

Теорія літератури та перекладу все частіше звер-

тається до поняття авторського стилю як такого, що од-

ночасно є ключем і кодом до багаторівневого прочи-

тання (адекватного перекладу) тексту. Безсумнівно, що 

на формування стилю письма (тобто цілісного світогляду 

митця) впливає його епоха. Тож на прикладі Станіслава 

Дигата реалізуємо наукову мету: розглянемо деякі етапи 

формування індивідуального підходу до конструювання 

тексту, виокремимо притаманні лише цьому письменни-

ку стильові ознаки прози. 

Серед письменницьких постатей середини ХХ сто-

ліття в Польщі вирізняється Станіслав Людвик Дигат 

(пол. Stanisław Dygat, 5.12.1914 – 29.01.1978), якому вда-



валося витворити оригінальний авторський стиль пись-

ма. Родина митця належала до кола столичної інтелі-

генції (сестра Данута стала дружиною відомого компози-

тора В. Лютославського і цей шлюб вважався рівним) з 

виразними національними поглядами (участь діда в 

повстанні 1863 року, самого Станіслава – у Варшавсько-

му повстанні). Батьки, попри розлучення, підтримували 

Станіслава у його життєвому виборі 

(незавершена освіта архітектора й фі-

лософа), сприяли популяризації пись-

менницької діяльності, про що згадує 

донька письменника, Магда, у книзі 

спогадів про батька1. 

Датою переходу до повнокров-

ного літературного життя можна вважати вихід «Рожево-

го зошита» (1938) – серії оповідань, зарисовок із 

міського життя, в яких автор розкрив коло проблем, що 

пройдуть крізь всю його творчість: тотальна фальши-

вість людських стосунків, потреба самоідентифікації та 

означення власної культури, неможливість досягнути 

стану спокою. Перша літературна спроба не була цілко-

вито вдалою, оскільки не знайшла широкого відгуку в 

читацьких та критичних колах, проте роман «Над озером 

Боденським» (1939 – рік написання, але друком вийшов 

1946) та всі наступні стали справжньою подією мисте-

цького життя. «Подієвість» їхня в даному випадку зумов-

лена читацьким захопленням, увагою критики, вмінням 

С. Дигата «підігріти» інтерес до себе (зокрема, Магда 

Дигат у своїх спогадах пише, що «в родині тільки й го-

ворилося, як справи в Антонія (батька Дигата. – М. О.) з 

                                                 
1 Див.: Dygat M. Rozstania. Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2001. 



прекладом та друком в Аргентині, Франції, Британії, та 

що іще варто зробити, кому написати»2), постановкою 

пʼєс за сценаріями автора та зйомок фільмів за моти-

вами романів. Серед «рекламних трюків», які С. Дигат 

часто використовував, стало і його сімейне життя. Двічі 

одружений з акторками (Владислава Навроцька, Каліна 

Єндрусик), він мусив провокувати інтерес до себе і до 

них, щоб отримувати найкращі ролі та постійні інтервʼю в 

журналах, на телебаченні. Так, для Каліни він створив 

образ першої польки секс-символу (відвертий одяг та 

поведінка), а для своєї родини на показ застосовував 

принцип вільних стосунків. 

Суперечливим моментом в його творчому житті ста-

ла політична позиція: за свідченнями сучасників, С. Ди-

гат вмів доволі відверто в негативному ключі коменту-

вати діяльність польської влади, проте дати його вподо-

банням чіткого визначення не було жодної можливості, 

оскільки ні демократом, ні лібералом теж не був. З при-

ходом до влади комуністів Дигат доволі активно увійшов 

в суспільне життя на нових позиціях, оскільки йому імпо-

нувало заперечення старих цінностей. Проте щойно ми-

тець зрозумів, що за нівелюванням старого стоїть і зни-

щення свободи для сьогоднішнього, без застережень 

підписав Лист 34 (1964) та Меморіал 101 (1967) – пос-

лання, які польська інтелігенція адресувала владі як про-

тест проти утисків свободи слова, злиття і тотального 

впливу СРСР. З партії Станіслав Дигат вийшов ще 1957 

року та ніколи не писав заяви на повернення. Наслідки 

демонстративних протестів проти владної позиції для 

знаного на той час в Польщі та світі письменника, пере-

                                                 
2 Там само. С. 43. 



кладача, актора, сценариста, режисера були не надто 

приємними: за С. Дигатом постійно слідкували, підслухо-

вували його телефонні розмови, контролювали корес-

понденцію. Всі оперативні дії проводилися без прихову-

вання, що особливо тяжко впливало на емоційний та 

фізичний стан митця (хронічні проблеми із серцем). Ви-

хід із партії, відносне зниження соціальної активності, 

публічності не принесли бажаного спокою: попри появу 

першого власного житла, можливості виїздити за межі 

Польщі, в щоденникових записах прослідковуються деп-

ресивні настрої. Найчастішим написом під цілим рядом 

дат стає «Нічого цікавого». 

Смерть письменника в січні 1978 року не стала ос-

таннім штрихом в його мистецькому портреті, адже ви-

йшли друком спогади близьких друзів (Я. Івашкевич, 

Т. Бреза), а «Rozstania» доньки, Магди Дигат взагалі пе-

ретворилися на скандал. Окрім того, після тимчасової 

заборони до популяризації його творчості, набрали нової 

сили зусилля перекладачів: варто зазначити, що С. Ди-

гата охоче перекладали в СРСР, оскільки в його текстах 

не було виразної антикомуністичної пропаганди, а за-

гальна проблематика могла бути потрактована в офіцій-

но допустимих рамках. Бібліографія текстів Станіслава 

Дигата нараховує більше 350 позицій, здебільшого йде-

ться про різночасові переклади романів та оповідань, 

спогадів та інтервʼю, статті в журналах кінокритики. Ро-

мани «Прощання» (1948), «Мандрівка» (1958), «Дісней-

ленд» (1965) та перевиданий «Рожевий зошит» (1958) 

становлять смисловий кістяк прози автора, саме на їх-

ньому матеріалі було створено кілька кіносценаріїв та 

пʼєс («Замах» (1946), «Прощання» (1958), «Йовіта» 



(1967), «Озеро Боденське» (1985). Постать письменника 

та його творчість активно досліджуються: Ева Барток у 

«Фігурах відсутності» (2016) проаналізувала чотири ро-

мани письменника під кутом психологічного аспекту від-

сутності, висловила ряд припущень про наративну струк-

туру оповідей, портрет наратора та хронотопні його ви-

міри [1]; Чеслав Мілош в «Історії польської літератури» 

визначав як один із ключових принципів творчості С. Ди-

гата удавану наївність, яка дозволяє приховати справж-

нє обличчя, думки наратора3; російський дослідник 

польської літератури В. Хорєв акцентував на тому, що 

сприймати героїв С. Дигата не варто серйозно, адже 

навіть коли йдеться про реальні історичні події, а опо-

відь насичена фактографією, письменник залишає знаки 

фікційності4. 

Екзистенційна основа творчості С. Дигата, динамізм 

оповіді, розробка універсальних тем, виразна антипатія 

до неоромантичних ідеалів «Молодої Польщі» зробили 

тексти автора цілком відповідними духові часу, але не 

принципам розвитку соціалістичного мистецтва в Поль-

щі. В період 1930–50-х років, коли Станіслав Дигат ви-

творював свій стиль письма, в Польщі можемо виділити 

декілька гілок розвитку національної культури: 

1) цілковита підтримка комуністичних ідеалів, оголо-

шена на зʼїзді польських митців 1949 року, мала ряд 

специфічних наслідків для культури: «форматування» 

мистецької думки через вилучення із бібліотек, книга-

рень, недопущення до друку представників некомуніс-
                                                 
3 Див.: Milosz Cz. History of Polish Literature. University of California Press, 
1983. 
4 Див.: Хорев В. А. Польская литература ХХ века. 1890-1990. Москва: 
Индрик, 2009. 



тичних ідеалів із Заходу та власне поляків іншої полі-

тичної орієнтації, масові тиражі та здешевлення пропар-

тійної агітаційної літератури, створення культу читання, 

але на базі виразно пропагандистської літератури, поси-

лена увага до розвитку театрального мистецтва та кіно 

як засобів формування думки мас, тиск та переслі-

дування з боку поліційних органів щодо «інакомисля-

чих». Станіслав Буркот5 виділяє в прозовій творчості то-

го часу три тематичних гілки: виробничий роман із пос-

тійною гонкою за кращими показниками виробництва 

(«Основи» Єжи Пітлаковського, «Про будівництво» Та-

деуша Конвіцкі); боротьба із зовнішнім ворогом («Свято 

Бальтазара» Тадеуша Брези, «Влада» Тадеуша Кон-

віцкі); життєві історії на підтвердження життєздатності й 

могутності комуністичної ідеї («Старе і нове» Лучана 

Рудницького). Окремо також можна виділити панегіричну 

літературу на кшталт «Слова Сталіна» Владислава Бро-

невського. 

2) розвиток польського мистецтва в еміграції у звʼяз-

ку із посиленням внутрішніх переслідувань, внутрішню 

замкнутість культури через «залізну завісу». Література 

еміграції містила переважно викривальні моменти щодо 

політичного устрою Польщі та тих аспектів історії й куль-

тури нації, які зробили чинним встановлення нової вла-

ди, неможливості особистісної свободи в рамках соціа-

лістичної республіки, а також розвивала літературо-

знавчу та філософську думку («Поневолений розум» 

Чеслава Мілоша та часопис «Культура» Єжи Гедройця 

як обʼєднавчий фактор еміграції); 

                                                 
5 Див.: Burkot S. Literatura polska 1939-2009. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2019. 



3) розвиток мистецтва в соцреалістичній Польщі без 

прямої співпраці із владою. Власне тут варто зазначити, 

що єдність методологічної платформи соцреалізму було 

суттєво модернізовано і розширено вже у 50-их роках в 

ході ряду дискусій на зʼїздах письменників. Зокрема 

польський літературознавець Ян Котт ще 1946 року 

висловив припущення, що соцреалізм є міфологічним за 

своєю природою, а 1956 року повторив свою ідею в 

більш радикальній формі; 

4) окремим явищем польської літератури вважають 

творчість Вітольда Ґомбровича. Пошуки форми крізь 

призму субʼєкт-субʼєктних відносин перетворили В. Ґомб-

ровича на постійний культурно-політичний подразник: 

міркування щодо національно-мистецьких проблем ста-

вили під сумнів характерні для того часу норми суспіль-

ного устрою. 

Оцінюючи ситуацію в хронологічному розрізі, може-

мо стверджувати, що Станіслав Дигат – це частина соц-

реалістичної традиції польської культури: зображувана 

ним дійсність є типовою для представників даного на-

пряму, проблематика при поверховому огляді не вихо-

дить за межі дозволеного, ба навіть більше, відверто 

критикує «буржуазний» прошарок суспільства. Проте є й 

риси, які не входять до понять тогочасного канону, але є 

основою авторського стилю письменника: 

– інтертекстуальність (включення образів та проб-

лем із мистецьких творів минулого, відверта дискусія 

щодо ключових понять минулого, зокрема віри, церкви, 

родини); 

– іронічність (висловлювання мають множинні зна-

чення, а отже, не підлягають єдиному тлумаченню, не 



дозволяють отримати єдину правильну позицію щодо ок-

реслених в полі тексту проблем – не можуть буди пропа-

гандою); 

– екзистенційна наповненість (герої – вільні від усьо-

го люди, або такі, що здобувають свободу, для отриман-

ня можливості самостійно наповнювати життя, знайти 

його сенс чи відкрити відсутність сенсу в усьому; карди-

нальна відмінність від соцреалістичного героя, який не 

переймається питаннями, що за нього вже вирішені); 

– акцент на політичних обставинах польського життя 

в міжвоєнний період: критика підходів Пілсудського як 

недієздатних, ворожих людям із тверезим мисленням; 

пошуки причин краху Польщі (особистості, цінностей) в 

минулому, що тільки посилюються в сьогоденні; 

– відсутність орієнтації на категорії моралі (екзистен-

ційна свобода поширюється не лише на політичні, націо-

нальні традиції поведінки, а й на універсалії); 

– перевага динамічної оповіді з діалогами над опи-

сами (фільмографічність оповіді); 

– центральна проблема – відсутність (любові, сто-

сунків, чітких соціальних ролей, дорослості, часу) – за 

Евою Барток6. 

Отже, динамізм оповіді, майстерність представлен-

ня героїв через діалоги, а не розлогі описи дозволила 

письменникові відносно легко пристосовувати прозові 

тексти до формату кіносценаріїв та вплинула на підхід 

до вибору художніх прийомів організації оповіді. Так, в 

«Подорожі» в оповідь включено 2-ох рівнозначних нара-

торів (від першої та третьої особи), включено значну 

кількість сюжетних відступів у формі листів, фантазій ге-

                                                 
6 Див.: Bartok E. Figury braku. O prozie Stanislawa Dygata. Katowice,2016. 



роїв, фіктивних оповідей; «Діснейленд» включає у свою 

структуру візуалізовані мрії героїв, постійне накладання 

площини реальності та фантазії. 

Одночасне існування кількох традицій письма в 

період творчої активності Станіслава Дигата не дозво-

ляє зарахувати його винятково до якоїсь однієї гілки. 

Враховуючи його популярність при житті та увагу до 

письменницької постаті зараз, можемо хіба стверджу-

вати, що «принципи кодування», які застосовував автор, 

були добре зрозумілі читачам, адже, як стверджує 

В. Шмід, «автор не має успіху, якщо кодує текст неспів-

мірно з нормами, прийнятими в публіки»7. Отже, автор-

ському стилю С. Дигата притаманний вічний пошук осо-

бистістю тих форм життя, які дозволять відчути зреалізо-

ваність, допомагають оформити в рамки чіткої форми 

себе для себе, а за успішного вирішення проблеми осо-

бистості, стає також можливим окреслення національне 

в позаромантичних нежиттєздатних ідеалах. 

_________________________________________________ 

___________________________________ 

____________________ 

                                                 
7 Шмид В. Нарратология. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Языки славянской 
культуры, 2008. С. 64. 
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РОЛЬ КАЗИМЕЖА АНДЖЕЯ ЯВОРСКОГО 
В ПОЛЬСКО-РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

Казимеж Анджей Яворский (пол. 

Kazimierz Andrzej Jaworsk, 28 ноября 

1897, Холмщина, Люблинское воеводст-

во – 6 сентября 19731, Люблин) – поэт, 

автор мемуаров, переводчик, основа-

тель (1933 год) и многолетний редактор 

литературного журнала «Камена» («Ka-

mena») сыграл важную роль в польско-

русских культурных отношениях. Пол века служил поль-

ской культуре, знакомя читателей с русской литерату-

рой. Знал русский язык, увлекся в начале 20-х годов ХХ 

века лирикой В. Брюсова и И. Северянина, а под влия-

нием Ю. Тувима – К. Бальмонтом, А. Блоком, В. Маяков-

                                                 
1 К. Яворский в молодости учился в Украине: с 1914 года – в 
Киеве, а в 1916–1919 годах – на медицинском факультете 
Харьковского университета, после чего переехал в Польшу. 



ским и стал их переводить. Крупный знаток русской поэ-

зии К. В. Заводзинский привлёк внимание Яворского к 

лирике С. Есенина, а также А. Блока, которые стали его 

любимыми авторами до конца его жизни. С 1933 до 1963 

годов, как редактор «Камены», Яворский вёл программу 

сближения «братьев славян», помещая в журнале пере-

воды поэзии, сведения о культурной жизни славянских 

народов. 

К. Яворский приблизил к полякам огромное количе-

ство русских стихотворений, издал только до войны 5 

сборников своих переводов русской поэзии. Это произ-

ведения С. Есенина, А. Блока и Н. Гронского. После вой-

ны перевёл 170 стихотворений Ф. Тютчева и подготовил 

(вместе с К. Заводзинским), вступительную статью о 

поэте для сборника его стихов. Пригласил в сборник 

других переводчиков Тютчева: Т. Стемпневского (20 пе-

реводов), Ю. Тувима (12 переводов). Подготовленный 

том с 95-ю переводами Яворского до 1957 года был 

единственным в Польше собранием лирики автора «Si-

lentium!» и получил высокую оценку критики. 

В 1959 году Яворский напечатал два очередных 

сборника своих переводов русских стихотворений. Поя-

вились «Мои песенки» Н. Агнивцева и «Зимние сонеты» 

Вяч. Иванова. Переводы из русской поэзии появились в 

«Сочинениях» (т. 2, 12). 

До войны в «Камене» Яворский напечатал 89 своих 

переводов из русской поэзии, что на фоне других авто-

ров было явлением значительным. Он слабо пропаган-

дировал классическую русскую поэзию, хотя посвятил в 

1937году отдельный номер журнала А. Пушкину, куда 

поместил 7 своих переводов. В послевоенное время (до 



1963 года) Яворский опубликовал в журнале сотни пере-

водов новейшей русской поэзии (произведения А. Ахма-

товой, Е. Евтушенко, Н. Матвеевой, С. Щипачёва), дал 

новые трансляции любимых своих авторов (С. Есенина, 

А. Блока и Н. Языкова). Специальные номера «Камены» 

Яворский посвятил Блоку (1945, № 8–10), Языкову 

(1953, № 1–2). В отделе «Славянская хроника» Явор-

ский оценивал переводы из русской поэзии, сборники 

стихов, появляющиеся в СССР, отмечал юбилеи писа-

телей, предлагал издания молодых поэтов Е. Винокуро-

ва и А. Вознесенского. Этот отдел журнала «Камена» 

сыграл важнуж роль в расширении знаний о литератур-

ной жизни восточного соседа. 

В 50-х годах Яворски заведовал также литературны-

ми приложениями к газете «Знамя народа» («Sztandar 

Ludu»), где, как и в «Камене», пропагандировал русскую 

литературу среди массового читателя. 

Свои переводы русской лирики Яворский печатал 

также во многих польских журналах, газетах, в антоло-

гиях русской поэзии. До 1968 года он опубликовал 38 

своих статьей о русских авторах, о А. И. Герцене, Есе-

нине, Маяковском, Щипачёве, о некоторых темах в со-

ветской литературе, о своих личных контактах с писа-

телями. О поэзии восточного соседа организовывал док-

лады в Люблинском районе, в Познани, Щецине и в Вар-

шаве. Русскую культуру и литературу Яворский пропа-

гандировал и со сцены Артоса («Эстрады»), где в 50-х 

годах был литературным руководителем. По случаю 

годовщин Октрябрьской революции, конца войны и т. п. 

«Эстрада» представляла фрагменты русских произведе-

ний, русскую музыку и юмор. Для сцены Яворский пе-



ревёл несколько песен, скетчи и юморески, в том числе 

А. Чехова. 

Популяризации русской литературы служили глав-

ным образом переводы – свыше 600 произвдений из 

около ста поэтов. Яворский переводил русскую поэзию 

от Ломоносова до поэтов 60-х годов ХХ века. Применяя 

традиционный метод трансляции, стремился создать в 

тексте динамический эквивалент подлинника с его эсте-

тическими достоинствами2. 

_________________________________________________ 

___________________________________ 

____________________ 

                                                 
2 Кстати, в третьем томе двенадцатитомника Яворського (1972) 
есть переводы стихотворений 36 украинских поэтов, в том чис-
ле Тараса Шевченко, Павла Тычины, Николая Зерова и Макси-
ма Рыльского. (О связях К. Яворского с украинской культурой 
см: Енциклопедія українознавства: Словникова частина: в 11 т. 
/Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Воло-
димир Кубійович. Париж; Нью-Йорк: Молоде життя; Львів; Київ: 
Глобус, 1955–2003. Словникова частина. Т. 10; Кочур Г. П. 
Яворський Казімеж Анджей. Українська радянська енцикло-
педія: в 12-ти т. / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов 
та ін. 2-ге вид. Т. 12: Фітогормони – Ь. Київ: Голов. ред. УРЕ, 
1985. С. 487; Український радянський енциклопедичний слов-
ник: у 3-х т. Т. 3. 2-ге вид. Київ, 1987. С. 710. 




