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Серед великої кількості перекладної літератури прозової і поетичної, публіцистичної і 
наукової, яка щороку з’являється на книжкових полицях, велике й особливе місце належить 
перекладам вокальних творів. Особливість цих перекладів полягає насамперед у тому, що 
пісні слухають і виконують десятки мільйонів людей. Перекладачеві вокальних творів треба 
не тільки пам’ятати і суворо дотримуватись законів поетичного перекладу, — збереження 
ідейної спрямованості, художньої образності, змісту, але й не забувати про тісний зв’язок 
слова і музики. Це завдання ускладнюється тому, що з’явившись мовою оригіналу сьогодні, 
твір має прозвучати завтра. Адже мелодії популярних пісень буквально на другий день 
завойовують масову аудиторію. Згадаймо, наприклад, пісні «Березовий сік», «Дивлюсь в 
озера синії», «За того хлопця» та інші. 

За сім років свого існування видавництво «Музична Україна» надрукувало близько 
18 000 вокальних творів українських композиторів і майже стільки ж перекладних. До 
кращих зразків слід віднести клавіри опер «10 днів, що потрясли світ» М. Кармінського, 
«Золотий обруч» Б. Лятошинського. В ряду перекладацьких досягнень можуть бути названі 
пісні громадянської війни «Прощання» і «Матрос Залізняк» у перекладі А. Малишка, 
романси Б. Лятошинського на вірші О. Пушкіна, перекладені М. Рильським, В. Сосюрою, 
І. Муратовим, романси Ю. Рожавської на вірші А. Ахматової у перекладі Л. Герасимчука, 
романси Ю. Мейтуса на вірші С. Капутікян у перекладах Д. Павличка. 

При перекладі вокальних творів на українську мову видавництво разом з поетами і 
перекладачами прагне домогтись реалістичного відтворення змісту оригіналу, особливо 
там, де він пов’язаний з ідеєю твору. Адже інколи навіть при незначних текстових змінах 
можуть виникнути суттєві відхилення від задуму автора. Такий прикрий випадок стався з 
піснею І. Шамо на слова А. Слісаренка «Хай дощі змиють пил доріг» (переклад 
Ю. Сердюка) з відомого телефільму: 

 
Высоко в небе журавли, 
Журавли, журавли... 
Далеко от родной земли. 

Вдаль летять в небі журавлі, Журавлі, 
журавлі...  
В чужину з рідної землі. 

 
В даному перекладі збережено почуття, настрій, але в одному рядку втрачено 

основний смисл: в оригіналі журавлі і герой далеко від рідної землі, вони сповнені 
бажанням повернутися до неї, у перекладі — журавлі летять з рідної землі і герой думкою 
лине за ними. Куди? — В чужину. 

Перекладач поетичного твору, такого популярного, масового, як пісня, не має права 
на найменші змістові відступи. Наприклад, у загалом гарному, на нашу думку, перекладі 
пісні М. Фрадкіна на вірші Р. Рождественського «За того парня» невдалим є переклад рядка 
«Что-то с памятью моей стало» — «Щось із пам’яттю на мить сталось». Момент 
«тимчасовості», привнесений перекладачем, тут безперечно зайвий. Або прочитаймо текст 
пісні О. Іванова «Товариш», на слова відомого ленінградського поета О. Прокоф’єва. Поет 
стверджує, що «песня взлетела и голос окреп», тобто маємо дві паралельні дії. Перекладач 
пішов шляхом «від протилежного»: «пісня злетіла і спів не захрип». Шкодить перекладові 
не тільки конструкція, а й недоречне слово хрип, що одразу знижує загальну тональність 
поетичного вислову. 

Прикладом того, як окремі змістові деталі фактично руйнують художню тканину 
твору, може бути переклад пісні І. Цвєткова «Золушка» — «Попелюшка». Не можна сказати, 
що російський текст І. Рєзніка відзначається якимись особливими поетичними знахідками. 
Скоріше, сон Попелюшки витриманий у руслі відомих образів, навіть дещо «затертих»: 
«принц на серебряном коне», «меня милее нет», кавалери «отдышаться не могли» і, нарешті, 
традиційне, але зворушливе і миле «потеряла башмачок». А що зробив з цим перекладач? 



Принц — на «рожевому» коні! Казковість образу збільшена. Чи це добре, чи погано, тут ще 
можна сперечатися. Але «я прекрасна, мов ранет», або кавалери, які «каблуки здали в утиль» 
— це вже типові «знахідки» перекладача задля рими. Навіть «як яблучко» тут не зовсім на 
місці, бо порівняння витримане в іншому ключі. «Ранет» одразу викликає в пам’яті інші 
сорти: «кальвіль», «джонатан» тощо. Попелюшку, крім музикантів і цілком природних на 
балу танцюристів, зустріли «кореспонденти». Попелюшка з волі перекладача «загубила 
черевик», хоч кришталевий черевик сумнівний образ, адже ще для гоголівської Оксани 
діставали кришталеві черевички. 

Один відомий письменник сказав колись, що мова твору тоді є досконалою, коли ми 
її взагалі не помічаємо, а сприймаємо тільки зміст. Найбільшою мірою це стосується пісні. 
Побудова речення в пісні має бути якнайпростішою, бо це слова, що ллються з душі. 
Невиправданим підкресленням, «яканням» звучать аж два «я» в двох коротких рядках пісні 
«Гляжу в озера синие»: 

Я зву тебе Росією, 
Єдиною Я зву... 

Колись М. Гоголь у листі до М. Максимовича радив йому: «...В перекладі найбільше 
треба прив’язуватись до думки і найменше до слів, хоч останні надзвичайно спокусливі, і, 
признаюсь, я сам, що оце зараз так безсторонньо і спокійно про це міркую, навряд чи 
утримався б від того, щоб не втулити дзвінке слівце в російську мову, отак собі 
простодушно вірячи, що мій переклад зрозуміють. Пам’ятай, що твій переклад для росіян, і 
тому всі малоросійські мовні звороти і конструкції геть!» Очевидно про цю пересторогу 
М. Гоголя забув перекладач, який перекладав пісню О. Білаша «Стрілись дві дівчини», текст 
М. Казидуба: 

Ярко зорька светит  
Утром над Ярами. 
Двух девчат я встретил  
С черными бровями, гей! 
 
Встретил очи сини,  
Встретил очи кари, —  
В сердце две девчины,  
Но с какой быть в паре?! 

У ряді випадків перекладачі, не вчитавшись у зміст оригіналу, вибирають слова, 
значення яких абсолютно не підходить до даного тексту. Наприклад: 

 
Будет месяц златой 
К нам в окошко глядеть, 
Будет моря прибой  
Для тебя песни петь. 
Дремлет сад, всюду тишь, 
Спи и ты, мой малыш! 

Буде місяць в вікно 
Золотий заглядать,  
Буде моря прибій  
Тобі пісню співать.  
Сад дріма, скрізь мовчок,  

Спи і ти, малючок! 
(Я. Брамс, «Колискова», переклад Л. Горлача) 

 
Слово мовчок тут абсолютно не на місці, бо, по-перше, як свідчить Тлумачний 

словник, воно означає мовчання, а не тишу, а по-друге, це слово трохи зниженого, 
розмовного плану. Пригадаймо відому приповідку: «Мовчок: розбив тато горщок, а мати і 
два, та ніхто не зна». 

Невдале, на нашу думку, в перекладі Д. Луценка слово карманчина, пор.: 
 

...Алую рубашку, 
Синие штаны,  
Видишь, по кармашку 

...Білу сорочку 
I штани врозгін. 
Бачиш карманчину 



С каждой стороны. Із обох сторін. 
(З. Майстрова, «Малышок-голышок», 

стихи Е. Благининой, переклад Д. Луценка). 
 
Прикро вражають невправності в перекладі відомих популярних пісень. Буває, що 

перекладач накидає поетові чужі й досить затерті образи. Хіба можна впізнати в перекладі 
рядок із приспіву пісні О. Білаша «Два кольори» на вірші Д. Павличка: «Опавшую листву 
река уносит вдаль»? Згадавши «листву» один раз, перекладач не може позбутися її і далі: 
«Меня кружило, как листву, житье». До речі, просторічне «житье» тут теж не на місці. 
Зникло в перекладі і традиційне протиставлення червоного і чорного. І мати з волі 
перекладача вишиває «багровою и черною» все тією ж «листвою». 

Перекладачі пісень, уважно ставлячись до збереження ритму, розміру віршованого 
твору, не повинні забувати про семантику кожного слова, про його природне звучання в тій 
мові, якою здійснюється переклад. 

 
 


