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Твори В. І. Леніна — невичерпне джерело знань про закони суспільного розвитку, про шляхи 
будівництва нового суспільства. Ленін-учений розумів революцію, за словами 
Луначарського, з точки зору марксизму як революційну науку, як наукову проблему1, що 
визначало і його підхід до вивчення дійсності. Володимир Ілліч був ворогом будь-якої 
приблизності у висловленні думок. У його творах кожне речення — зразок словесної 
чіткості, зразок насиченості думки, вольової концентрації і динамізму. Нічого зайвого, 
нічого такого, що відвертало б увагу від суті справи, від головного. 

Глибокі філософські і гострі публіцистичні твори, короткі ділові записки і теоретичні 
праці про побудову партії і держави, економічна монографія і економічні етюди, історико-
партійні мемуари і історико-літературні огляди, — всі вони написані з однаковою 
переконливістю, яка й визначає силу ленінського слова. Різноплановість творів зумовила і 
багатий арсенал лексичних засобів. 

З часу опублікування перших творів В. І. Леніна минуло понад 80 років, протягом 
яких відбулися значні соціальні перетворення. А історичні зміни, як вказує О. Істріна, 
відбуваються в мові «з певною планомірністю, яка визначається суспільними умовами і 
суспільними потребами мовного вираження. Це особливо стосується галузі лексики, 
лексичних новотворів, лексичних запозичень і зміни значень слів»2. У зв’язку з цими 
змінами постає питання про нормативність того чи іншого явища в сучасних літературних 
російській і українській мовах, що для перекладної практики соціально-політичної 
літератури має першорядне значення. «Між розумінням дійсності, що знайшла собі 
відображення в оригіналі, знанням мови оригіналу і характером активного застосування тієї 
мови, на яку робиться переклад, існує найтісніший зв’язок»3. 

Серед багатьох явищ слововживання у творах В. І. Леніна великий інтерес становлять 
загальновживані слова та їх застарілі, маловживані або й зовсім невживані в сучасній 
російській літературній мові форми у зв’язку з тими проблемами, які виникають при 
перекладі їх українською мовою. Загальновживані слова відзначаються багатством значень і 
смислових відтінків, вони є тим матеріалом, з якого створюється структура написаного. У 
статті «До питання про побудову лексикології» професор М. Петерсон писав: «Важко 
припустити, що основна маса споконвіку російських слів не має ніякого значення і через це 
ігнорується дослідниками, а невелика кількість «ізмів» дуже важлива і тому ставиться 
дослідниками на перше місце. Здавалося б, навпаки, самі «ізми» набувають значення на фоні 
основної маси споконвіку російських слів»4. 

Спільність походження і державно-політичного життя російського та українського 
народів зумовила багато спільних рис у цій сфері лексики, але в процесі дальшого 
історичного розвитку мов при зовнішній схожості слова смисловий обсяг і наповнення його 
в обох мовах може бути різним. До того ж слід враховувати також індивідуально-авторські 
особливості використання мовних засобів. Тому перекладна практика близькоспоріднених 
мов має свою специфіку. Тут доречно згадати слова О. М. Фінкеля: «Ні в кого не викликає 
сумнівів, що переклад з близькоспоріднених мов висуває не менше труднощів — хоч іншого 
роду, — ніж переклад з мов, не таких близьких одна до одної»5. М. Т. Рильський, вказуючи 
на небезпеки й труднощі, що стоять на шляху перекладача, теж висловив з цього приводу 
думку (яку поділяє більшість радянських практиків і теоретиків перекладу), що у певному 
розумінні важче перекладати саме з близьких мов. 
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Враховуючи спорідненість мов, практика перекладу творів В. І. Леніна на Україні 
виходить з настанов якнайповнішого збереження індивідуальної своєрідності ленінської 
мови. З другого боку, саме близькість мов вимагає чіткого розмежування індивідуально-
авторських особливостей, які при спільності лексики можуть бути збережені, і тих мовних 
явищ, які визначаються загальним історичним розвитком російської мови і в українській 
мові можуть бути іншими. 

При перекладі творів В. І. Леніна іноді від окремого прийменника залежить точність 
вираження думки оригіналу. Для підтвердження розглянемо особливості вживання у творах 
В. І. Леніна застарілого, невластивого сучасній російській літературній мові відіменникового 
прийменника на счет як ілюстрацію неоднакового розвитку в двох близькоспоріднених 
мовах певного мовного факту. 

Серед нових складених прийменників, які утворилися в сучасній російській мові, 
особливо поширеним став прийменник за счет у значенні «взамін, замість, на шкоду 
чомусь». Цей прийменник з’явився в російській мові на початку XX ст. і протягом двох-
трьох десятиліть витіснив вживаний до того часу прийменник на счет. Причини заміни 
одних форм іншими — явище складне і потребує спеціальних лінгвістичних досліджень. 
Відносно витіснення старої форми на счет новою за счет є Думка, що цьому сприяла, з 
одного боку, перевантаженість прийменника на счет різними значеннями6, а з другого боку 
— зіткнення прийменників на і за на спільній семантичній основі (прийменник за був у 
сильнішій позиції, оскільки чіткіше виражав значення заміщення, що відповідає загальному 
значенню конструкції). 

Необхідні відомості про вживання певних форм наводяться в словниках при 
відповідних словах, але на счет у такому значенні російські словники не фіксують навіть як 
застаріле. Тим часом у багатьох творах В. І. Леніна, особливо ранніх, як і в старих 
російських перекладах творів К. Маркса і Ф. Енгельса, вживається саме цей прийменник. 
Тут не зайвим було б згадати слова В. В. Виноградова, що «для підготовки класичних 
видань творів таких видатних діячів і письменників, як В. І. Ленін, вичерпні і старанно 
підготовлені словники їх мови вкрай необхідні»7. 

Мова перекладних творів соціально-політичної літератури, найбільш повно і точно 
відтворюючи зміст, максимально наближається до мови сучасної; про це свідчать переклади 
творів К. Маркса і Ф. Енгельса російською мовою, зроблені в різний час. У сучасних 
виданнях, порівняно з ранніми, прийменник на счет послідовно замінений прийменником 
за счет. Російські видання творів В. І. Леніна зберігають авторську своєрідність мовного 
оформлення. Поряд з новими формами існують старі: «Первый раз за сотни и тысячи лет 
этот лозунг превратился из смутного и бессильного ожидания... в первую победу 
пролетариата, в первую победу... дела союза рабочих всех стран над союзом буржуазии 
разных наций, той буржуазии, которая и мирится и воюет на счет рабов капитала, на счет 
наемных рабочих, на счет крестьян, на счет трудящихся»8 (т. 44, с. 149). 

У цьому випадку прийменник визначає відношення у реченні, які з контексту легко 
встановлюються. З контексту визначається і значення прийменника на счет, пов’язаного з 
словами, обогащение, наживать: «...продукт общественного труда... служит... средством к 
личному обогащению на счет эксплуатации массы» (т. 1, с. 221); «...фабриканты наживают 
миллионы на счет труда рабочих» (т. 2, с. 105). 

В сучасній українській літературній мові прийменник на счет перекладається «за 
рахунок», «коштом»; конструкція на рахунок в ролі прийменника не вживається. 

І хоч контекст дає можливість (як у наведених випадках) правильно зрозуміти зміст 

                                                           
6 Черкасова Е. Т. К изучению образования русских отыменных предлогов. — В кн.: Исследования по 
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окремих форм і відповідно їх перекласти (але якщо не враховуються зміни, що відбулися в 
російській мові), при неуважному ставленні до слова можливі недогляди; тоді в перекладі 
речення втратить потрібну визначеність і виразність, порушиться вимога необхідної 
«відповідності перекладу загальнонародній нормі мови, на яку зроблено переклад»9. 

У тих випадках, коли йдеться про явища і процеси, які відбуваються одночасно і 
взаємодіють між собою, прийменник впливає на висловлювання. Це особливо стосується 
складних економічних текстів, де слово счет вживається в усій своїй багатозначності: 
«Тогда накопляемая часть сверхстоимости будет прямо присоединяться к постоянному 
капиталу в I подразделении, и рост общественного производства пойдет исключительно на 
счет средств производства для средств производства при полном застое ІІ-го 
подразделения» (т. 1, с. 80—81); «...все развитие идет одинаково на счет разделения 
труда...» (т. 1, с. 100). 3 практики роботи над перекладами творів В. І. Леніна відомо, що 
саме в таких випадках виникає небезпека неточностей, яка пояснюється близькістю мов. 
Важливість урахування при перекладі нерозривної єдності змісту і форми слова виявляється 
особливо наочно в тих випадках, коли вживання ненормативних форм призводить до 
небажаного смислового зміщення. Все це свідчить про необхідність вивчення зіставлюваних 
слів і встановлення між ними точного співвідношення. 

У творах В. І. Леніна, наприклад, дуже широко використовуються слова правильный, 
правильно у значенні «регулярний, діючий як належить, постійно, безперервно»: «Если 
среди всех этих рекрутов революционного дела будет широко пропагандироваться мысль о 
необходимости более строгой организации, то план устройства правильно выходящей и 
доставляемой газеты партии перестанет быть мечтой» (т. 4, с. 195); «правильное 
поступление корреспонденции» (т. 4, с. 195); «правильная переписка» (т. 48, с. 168). 

Таке значення слова було на той час загальнопоширеним, але з часом воно поступово 
зникає. Словник за редакцією Д. Ушакова до слова «правильний» ще дає тлумачення 
«регулярний, діючий як належить, постійно, безперервно». «Словарь современного русского 
литературного языка» в 17-ти томах не наводить уже такого значення, а виділяє тільки 
відтінок «рівномірно», «ритмічно» у мові письменників. Не дає цього значення 
чотиритомний «Словарь русского языка». 

Багатозначність слова особливо виразно виявляється при порівнянні 
близькоспоріднених мов, оскільки, внаслідок різних умов їх розвитку, вона в них не 
збігається. У сучасній українській мові слово правильний у такому значенні не вживається і 
нові перекладні словники значення «регулярний» не наводять. Російське «правильный» у цих 
словниках перекладається як «правильний, вірний, слушний, правдивий, справедливий». Для 
сучасного українського читача в слові правильний насамперед виступає значення 
«безпомилковий, істинний, відповідаючий дійсності, правилам, установленому порядку». 
Тому при читанні ленінського тексту і значення слова неправильний не одразу розкривається 
перед перекладачем у наведеному далі реченні: «Лесные рабочие представляют из себя одну 
из крупных составных частей сельского пролетариата, имеющего ничтожные клочки земли и 
вынужденного продавать свою рабочую силу на самых невыгодных условиях. Занятие это в 
высшей степени неправильное и непостоянное». Але з дальшого речення стає ясним зміст 
слова неправильный: «Лесорабочие образуют поэтому ту форму резервной армии (или 
относительного перенаселения в капиталистическом обществе) которую теория назвала 
скрытою» (т. 3, с. 528). 

Дуже часто розкриття значення слова і вибір відповідника в перекладі залежить не 
тільки від контексту сусіднього речення, а й від змісту цілого абзаца, а то й від значно 
ширшого контексту. Без широкого контексту незрозумілим був би вислів «правильное 
кулачество» (т. 1, 390), «правильное правительство, правильный суд» (т. 32, с. 433). При 
перекладі слід виходити з сучасного слововживання в українській мові, маючи на увазі 
комунікативну функцію перекладу. Українське неправильний, збігаючись у наведеному вище 
випадку з російським формою, мало б інше значення, ніж слово, вжите в ленінській праці. 
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Отже, завдання зводиться до всебічного аналізу різних значень слова в різних його аспектах. 
Ленінське положення про те, що «вся людська практика повинна ввійти в повне 
«визначення» предмета» (т. 42, с. 280), можна застосувати і до визначення суті слова. 

У сучасній російській і українській мовах слово безответственный — 
безвідповідальний вживається в значенні «такий, що не має почуття відповідальності» 
(безвідповідальна людина), а також «необґрунтований» (безвідповідальна заява). Тим часом 
як у творах В. І. Леніна воно широко вживається у значенні «непідзвітний, необмежений» 
для характеристики політичних понять, набувши певною мірою термінологічного характеру, 
особливо в таких словосполученнях, як «безвідповідальний монарх» (т. 16, с. 25), 
«безвідповідальне міністерство» (т. 16, с. 338), «безвідповідальна меншість» (т. 16, с. 147), 
«безвідповідальна «влада» (т. 8, с. 334) та ін. Наприклад: «Один день жовтневого страйку або 
грудневого повстання в сто разів більше важив і важить в історії боротьби за свободу, ніж 
місяці лакейських промов кадетів у Думі про безвідповідального монарха і монархічно-
конституційний лад» (т. 16, с. 25) або «Середини немає, панове. Або партія справжньої 
опозиції, і тоді — безвідповідальна меншість. Або партія активного контрреволюційного 
законодавства, і тоді — лакейство перед октябристами» (т. 16, с. 147). 

При перекладі застарілих загальновживаних слів або окремих їх значень у 5-му 
виданні Творів В. І. Леніна перекладачі і редактори, як правило, виходили з сучасного 
українського слововживання. Але у випадку з словом безответственный, хоч українські 
лексикографічні джерела не наводять такого значення, в якому це слово вживається в 
ленінських творах, вжито слово безвідповідальний, оскільки воно термінологізувалось і в 
парі з словами влада, міністерство, монарх та ін. називає певні історичні поняття. Пор. ще: 
«Але не тільки Дубасови і Столипіни пробували здійснити «конституцію», не тільки 
кадетські холопи вихваляли її і по-лакейському розпиналися.., доводячи, що монарх 
безвідповідальний і що зухвальством було б вважати його відповідальним за погроми» (т. 16, 
с. 16). Дуже чітко багатозначність цього слова виступає в реченні, де В. І. Ленін популярно 
роз’яснює читачам програму соціал-демократичної партії і підводить їх до революційно-
марксистського розуміння дійсності, характеризуючи необмежену владу самодержавного 
уряду та його чиновників: «Чиновники є, таким чином, у повному розумінні слова 
безвідповідальними; вони становлять немов окрему касту, поставлену над громадянами. 
Безвідповідальність і сваволя чиновників та цілковита безгласність самого населення 
породжують... кричущі зловживання влади чиновників...» (т. 2, с. 96—97). 

Отже, аналізуючи семантичну структуру і стилістичне значення слова, треба 
враховувати, у яких зв’язках і відношеннях з іншими словами воно перебуває, а також ту 
конкретну історичну обстановку, яка породила слово. Навіть досить великий за обсягом 
контекст не завжди приводить до правильного розуміння слова. До речі, у шеститомному 
«Українсько-російському словнику» до слова безвідповідальний наводиться єдиний приклад 
без будь-якого застереження щодо його справжнього значення: «Самодержавство... є 
безвідповідальна влада однієї особи». Якщо врахувати, що в значенні «необмежений» слово 
перейшло до розряду історичних, то, мабуть, у розробку його в лексикографічних джерелах 
слід внести деякі уточнення. 

Певний інтерес щодо перекладу становить слово правительствующий. В усіх 
лексикографічних джерелах воно визначається як історизм, як дореволюційне слово, бо 
вживається воно в основному в словосполученнях «правительствующий сенат», «святейший 
правительствующий синод» та ін. Перекладні словники в українській частині наводять їх з 
поміткою дореволюційне — правительствуючий. У такому значенні наводить це слово і 
«Російсько-український словник соціально-економічної лексики». Але в творах В. І. Леніна 
слово правительствующий трапляється не тільки в цьому значенні. Вжите із словами іншого 
ряду, воно набуває нового семантичного розвитку і нового ідейного змісту. Наприклад: «С 
одной стороны, поголовно охватывая, включая в ряды организации индустриальных 
рабочих, профсоюзы являются организацией правящего, господствующего, 
правительствующего класса, того класса, который осуществляет диктатуру, того класса, 



который осуществляет государственное принуждение» (т. 42, с. 203). 
Як бачимо на цьому прикладі, слово потрапляє тут уже до зовсім нового словесного 

ряду. Змінюється його розуміння і тлумачення, оскільки змінюється його значення. 
Відповідно стає іншим підхід до перекладу його українською мовою. Якщо в 
словосполученнях правительствующий сенат, правительствующий синод слово 
розглядалось як історизм і перекладалось відповідно правительствуючий, то для передачі 
нового значення знайдено зовсім інший український відповідник — урядуючий. 

Мова Леніна багатогранна, як багатогранна його діяльність. До вивчення і розуміння 
мови творів В. І. Леніна якнайкраще підходить його ж класичне положення про вивчення 
суспільного життя: «Весь дух марксизму, вся його система вимагає, щоб кожне положення 
розглядати тільки (α) історично; (β) тільки в зв’язку з іншими; (γ) тільки в зв’язку з 
конкретним досвідом історії» (т. 49, с. 315). 
 


