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Твори мистецтва − це знаряддя спілкування між народами, знаряддя поширення передових 
ідей і обміну культурними цінностями. Серед великої кількості перекладів, які щороку 
здійснюються в нашій республіці — перекладів прози і поезії, публіцистичних і наукових 
творів, велике і особливе місце належить перекладам текстів вокальних творів. Особливість 
їх полягає передусім у тому, що вони мають найширшу аудиторію, бо ж вокальні твори, 
окрім першодруку, живуть ще одним життям, і дають їм це життя радіо й телебачення, 
численна армія професійних та самодіяльних виконавців. 

Чи не найбільша частка перекладів вокальних твої рів — то переклади пісень, пісень 
героїчних, патріотичних, ліричних. Перекладачі стикаються тут у своїй роботі з кількома 
важливими проблемами. Насамперед треба не тільки пам’ятати і суворо дотримуватись 
законів поетичного перекладу — зберігати ідейну спрямованість, художню образність, зміст, 
дбати про відтворення окремих мовних виразів, що стають крилатій ми, — але не забувати й 
про тісний зв’язок слова і музики. І ця проблема найважча. 

У видавництві «Музична Україна» склалася система, при якій усі видання, за винятком 
українських народних пісень, виходять у світ двома мовами. Такий підхід до випуску 
вокальної літератури, який не раз був предметом дискусії, видається нам найбільш 
правильним, оскільки він повністю відповідає ленінським принципам національної політики. 

Практика наших видань тісно пов’язана з проблемою літературного перекладу. Щодо 
перекладів текстів музичних творів, то ця проблема набуває особливого, цілком 
самостійного аспекту. Між перекладом вірша і перекладом тексту музичного твору, навіть 
коли це той самий вірш, часто буває принципова різниця. Не завжди і не всі це вірно 
розуміють, тому дозволю собі навести кілька прикладів. 

У багатьох українських композиторів є романси і пісні на вірші Т. Г. Шевченка. Видаючи 
ці твори з російськими текстами, на жаль, далеко не завжди можна використати широко 
відомі переклади таких видатних поетів, як Плещеев, Твардовський, Ісаковський, Ушаков та 
ін. Скажімо, є багато перекладів твору Т. Г. Шевченка «Минають дні, минають ночі» або 
пісні на текст великого поета «Полюбилася я, одружилася я», але жоден з російських 
перекладів «не лягає» на музику цих творів. В той же час у видатного російського 
композитора Рахманинова є романси на ці тексти в перекладі Плещеева. Але ці романси не 
можна співати з українським текстом. У даному випадку оригінальний український текст 
Шевченка «не лягає» на музику Рахманінова. Такі парадоксальні ситуації трапляються 
нерідко. 

Ще один приклад: найпростіший вірш Т. Г. Шевченка щодо поетичного розміру і ритміки 
— «Утоптала стежечку через яр, через гору, серденько, на базар». Здавалося б, ритміка 
настільки проста й природна, що російський переклад Миколи Ушакова легко кладеться на 
музику. Читаємо переклад: «Протоптала тропочку через яр, через гору, миленький, на 
базар». І справді, повна ритмічна відповідність оригіналу. Та ось останні два рядки: у 
Шевченка — «Сватай мене, серденько, вийду я», в Ушакова — «Сватай: замуж, миленький, 
выйду я». Ідучи за текстом Шевченка, кожний композитор робить цезури після третього 
слова, а переклад Ушакова вимагає цезуру після першого слова. І через це чудовий переклад 
неможливо використати в музичному виданні. 

Складність перекладу текстів музичних творів полягає в тому, що перекладач повинен 
враховувати не тільки зміст, ритм вірша, а й ритм музики, музичні кульмінації, добирати 
зручні голосні для високих нот і т. д. Саме цю специфіку не завжди вміють враховувати наші 
перекладачі, а дехто, на жаль, не хоче з нею рахуватися. 

Найпоширенішим недоліком при перекладі віршових текстів музичних творів на іншу 
мову є, на нашу думку, прагнення багатьох перекладачів словесно якнайточніше перекласти 
оригінал. А тим часом необхідність враховувати особливості музики робить таке завдання 
часто нездійсненним. Тому завжди слід прагнути не до буквального перекладу тексту, а до 



створення іномовного варіанту, який не стільки передавав би точно текст, скільки передав би 
загальний зміст і музично-емоційний настрій. Не випадково в практиці музичних 
видавництв, крім терміна «переклад», широко використовується термін «російський текст» 
або «український текст», тобто вільний варіант літературного першотвору. Як правило, такі 
іномовні тексти виявляються більш вдалими, ніж буквальні переклади, і набувають 
самостійного художнього життя. Для прикладу можна назвати цілий ряд романсів 
Чайковського, Лисенка, Рахманінова на так звані вільні переклади віршів Гейне, Гете, І 
здійснених відомими російськими і українськими поетами. Нам здається, що чудова пісня 
Платона Майбороди і Андрія Малишка «Рідна мати моя» не знайшла адекватного 
російського тексту саме тому, що всі перекладачі прагнули буквально йти за текстом 
Малишка і не пішли далі примітивного «Мать родная моя». 

В той же час, створюючи іномовний текст для музичного твору, перекладач не повинен 
вносити в нього свої думки та образи, які не відповідають ні віршованому оригіналові, ні 
музиці, перекручують зміст оригіналу. На жаль, такі недоліки трапляються дуже часто. 

Наприклад, рядок з усім відомої пісні О. Фельцмана та Р. Рождественського «За того 
парня»: 

Оригінал: 
Бьют дождинки по щекам впалым... 

Переклад: 
Дощ холодний крони верб кропить... 

Або простий куплет ліричної пісні А. Бабаджаняна «Не спеши» — 
Не спеши, когда глаза в глаза, 
Не спеши, когда спешить нельзя, 
Не спеши, когда весь мир в тиши, 
Не спеши, не спеши — 

в українському перекладі прозвучав так: 
Не спіши, коли ми віч-на-віч, 
Не спіши, пройшла розлуки ніч, 
Не спіши, як в тишу світ повивсь... 
Не спіши, не спіши!.. 

Часом у перекладах натрапляємо не тільки на повну невідповідність образам оригіналу, а 
й зовсім на протилежну емоційну забарвленість, як ось у перекладі пісні А. Бабаджаняна 
«Москва-река»: 

С тобой без объяснения  Прийду я, хоч закаявся, 
К Москве-реке приду я.  Москву-ріку вшаную. 
И наше отражение  І наше віддзеркалення 
Рукою зачерпну я.  Рукою зачерпну я. 

В сучасній музиці спостерігається тенденція до створення музики не тільки на так звані 
пісенні тексти, а й на тексти будь-якого поетичного твору. Поети-текстовики, як їх раніше 
називали, нині явно витісняються на другий план. До слів пісні чи романса все частіше 
ставляться такі самі вимоги, як і до високохудожнього поетичного твору. Не випадково 
провідне місце серед авторів популярних пісень останнім часом зайняли такі професіональні 
поети, як Расул Гамзатов, Роберт Рождественський, Євгеній Євтушенко, Дмитро Павличко, 
Михайло Ткач та ін. 

Разом з тим, багато хто з композиторів визнає за краще працювати спершу над 
музикою, а потім замовляти текст поетові. Було б неправильно засуджувати і таку практику. 
Відомо, що саме так була створена геніальна опера М. Глінки «Іван Сусанін», майже всі 
пісні І. Дунаєвського. Отже, йдеться про те, щоб справжні великі поети звернулися до 
масових пісенних жанрів, вивчили специфіку цього виду поезії, а не віддавали найбільш 
масовий, можна сказати, всенародний вид поезії і музики на поталу так званим текстовикам, 
а то й просто халтурникам. 

Майстерність автора і перекладача текстів для музичних творів — це особлива 



майстерність, майстерність вищого ґатунку, яка має свою складну специфіку. На жаль, цій 
майстерності у нас ніде не вчать, немає навіть найелементарніших посібників з питань 
перекладу текстів музичних творів. А тим часом розповсюдження музики набуло такого 
широкого розмаху, що ці проблеми стають гострими, актуальними. 
 


