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“Мала академія наук учнівської молоді”



„ Вимовиш оці слова – перекладач, 

художній переклад, - і мимоволі на 

думку спадає Микола Лукаш, так, 

ніби в його імені самі ці терміни 

персоніфікувалися. Перекладач 

такого 

діапазону – рідкісне явище не лише в 

українській, а і в будь-якій іншій

літературі ”.

Г. Кочур

Юносте-податносте

Без ваги й пуття!

Певне, з делікатности

Я згубив життя...    

М. Лукаш



Із біографії 

митця

▪ Народився Микола Лукаш 

19 грудня 1919 року в Кролевці

Сумської області в сім'ї

Олексія Яковича і Василини Іванівни Лукашів. 

▪ Свої лінгвістичні здібності виявляв змалку. 

▪Ще в дитинстві засвоїв їдиш — до революції єврейське населення

Кролевця становило четверту частину від загального. 

А якось утік із циганами, й буквально за кілька днів навчився їхньої

мови. 

У семирічці опанував

▪французьку, 

▪німецьку

та англійську мови.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88


Термінологічний словник

• Пере́клад — відтворення оригіналу 
засобами іншої мови із збереженням 
єдності змісту і форми. Ця єдність 
досягається цілісним відтворенням 
ідейного змісту оригіналу в 
характерній для нього стилістичній 
своєрідності на іншій мовній основі. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0


Основні етапи творчості Майстра

• Період інтенсивної перекладацької діяльності (1950-

1960 рр.).

• Позаспілчанський період вимушеного “затишшя”

(1970-і – І пол. 1980-х рр.):

• Період суворого відлучення від літературного 

процесу (1973-1978 рр.).

• Період часткової “відлиги” та “реабілітації” (1979-

1987 рр.).

• Повна реабілітація імені перекладача, посилення 

уваги до його творчості (1988 – до сьогодні).



Перекладацький 

діапазон

• Діапазон перекладацької діяльності Лукаша 

величезний: 

• тут світовий епос, лірика і драма, 

• йому до снаги були твори різних художніх 

напрямів і течій. 

• Він зупиняв увагу переважно 

• на вершинних творах митців різних епох і 

народів, демонструючи багаті можливості 

українського слова. 



Поліглот і патріот

• Микола Лукаш був не просто поліглотом

і обдарованим перекладачем, 

а й фольклористом-новатором. 

• Він свідомо вводив у перекладені тексти

маловживані українські слова, був

відмінним знавцем різних діалектів. 



Головні переклади Миколи Лукаша

❖ з англійської - "Пісні та балади" Роберта Бернса, вірші з казки Льюїса Керрола
"Аліса в Країні Див", "Троїл і Крессіда" Вільяма Шекспіра; 

❖ з болгарської - оповідання Єлина Пелина "Вітряк", поезії Пантелея Матеєва, Христа 
Смирненського; 

❖ з іспанської - "Дон Кіхот" Міґеля де Сервантеса Сааведри, драматичні твори Лопе 
де Веґи Карпйо, Педра Кальдерона де ла Барки, поезії Федеріко Ґарсії Лорки; 

❖ з італійської - "Декамерон", Джованні Боккаччо, казки і вірші для дітей Джанні 
Родарі, сонети Джона Мільтона, лібрето Лоренцо да Понте, поезії Джузеппе 
Унґаретті; 

❖ з їдишу - поезії Ханана Вайнермана, Михайла Пінчевського, Давида Гофштейна, 
Іцика Фефера; 

❖ з німецької - "Фауст" Йоганна Вольфґанґа Ґете, поезії Гайнріха Гайне, Фрідріха 
Шиллера, Вільгельма Мюллера, Йозефа Айхендорфа, Фердинанда Фрайліґрата, 
Юліуса Мозена, Райнера Марії Рільке, Ґеорга Тракля; 

❖ з польської - поезії Адама Міцкевича, "Бал в опері" Юліана Тувіма; 

❖ з французької - романи Андре Стіля "Перший удар", Ґюстава Флобера "Мадам 
Боварі", поезії Віктора Гюго, Франсіса Лемарка, Флав'єна Моно, Ж. Рено, Поля 
Верлена, Ґійома Аполінера, Поля Валері, Жуля Лафорга, Артюра Рембо, Сен-Поля
Ру, Франсуа Рабле, Макса Жакоба, Оскара Венцеслава Любіча Мілоша; 



Художні особливості віршів
• Авторські слова: смертяний ← смертний, роботизна – робота, 

дивочний ← дивний, ночистий ← нічний, сумнитися ← 
сумніватися, причинець ← причина, знахід ← знахідка

• Cловотвірні синонімічні ряди: байдуже, байдужно, байдужйчки, 

байдй, байдужливо; переночувати, заночувати, підночувати, 

ізночувати, обночуватися

• Парних синонімів: безвіддя – безхліб’я; викрути – виверти; 

розпитки – розвідки; підлази – підходи; поїзденьки – походеньки; 

пересуди – перегуди; вигадки – вимрійки; затемрювати –

захмарювати; безклепкий – безглуздий; навстриб – навскач; 

сумливо – думливо

• Фразеологічному:спати: писати мисліте, пірнути у браму сну, 
клювати носом, склепити очі, замгнути очі, насунути заслонки
на очі, затинати хропака, задавати хропака, хропти на всі 
заставки, сон склеїв повіки, сон пов’язав язики, сон зморив, 
спати мертвецьким сном, спати як бабак



Особливості перекладацької стратегії 

М. Лукаша
1. Цілеспрямований відбір мовних засобів з 

орієнтацією на мовно-стилістичні особливості 

оригіналу, тяжіння до призабутих, рідковживаних, 

розмовних форм, фольклорних ресурсів

2. Розширення словотворчих, стилістичних, образних 

можливостей української мови

3. Глибоке знання фразеологічного багатства 

української мови

4. Демонстрація синонімічних можливостей 

української мови

5. Залучення елементів української фольклорної 

поетики


