
Л. П. ЖАРОВА 
МОГУТНЄ ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

(З практики редакційної підготовки перекладів творів В. І. Леніна) 
 

Переклад Повного зібрання творів В. І. Леніна українською мовою — видатна подія в 
культурному і політичному житті трудящих нашої республіки. 

Щоб повноцінно передати все ідейне багатство ленінських творів, ленінську мудру, 
непохитну логіку, політичну пристрасність, неповторність мовних нюансів, треба було 
максимально активізувати всі лексичні запаси і граматичні можливості української 
літературної мови. В процесі роботи над виданням уніфікували соціально-економічну й 
філософську термінологію, до приказок, крилатих висловів підшукувалися українські 
відповідники, найкращі варіанти перекладів віршованих цитат. 

Основним завданням під час редагування перекладу ленінських текстів було 
якнайточніше відтворити оригінал в усій його складності та різноманітності, уникнути 
буквалізму й формалізму, які не дають можливості правильно і повно передати ідейно-
смислове та емоційне багатство оригіналу, а підміняють глибоке розкриття змісту 
механічним копіюванням. 

У цій статті спинимося на основних типах виправлень, зроблених в одному з томів, 
щоб можна було скласти уявлення про обсяг роботи над кожним томом і загалом над 
виданням. Для ілюстрації взято 25-й том п’ятого видання творів В. І. Леніна. 

До 25-го тому Повного зібрання творів В. І. Леніна ввійшли праці, написані у 
березні—липні 1914 року. Вони висвітлюють багатогранну діяльність Володимира Ілліча в 
цей період, розкривають його боротьбу проти опортунізму в російському і міжнародному 
робітничому русі, боротьбу за зміцнення партії, його роботу щодо підготовки мас до нової 
революції, всебічно обґрунтовують і висвітлюють теорію і політику партії в національному 
питанні. Працівники сектора перекладів Інституту історії партії при ЦК Компартії України 
намагалися врахувати і внести всі ті зміни й доповнення, які були зроблені в російських 
текстах п’ятого видання у порівнянні з четвертим. 

Тексти перекладів четвертого українського видання вимагали серйозної уваги. Так, у 
четвертому виданні перекладу не були перекладені ініціали до деяких прізвищ і у написанні 
прізвищ траплявся різнобій. Починаючи роботу над п’ятим виданням, було встановлено 
написання всіх власних імен (прізвищ та ініціалів при них). Спеціальна нарада працівників 
сектора Інституту, історії партії при ЦК Компартії України з науковцями Інституту 
мовознавства АН УРСР виробила основні принципи написання прізвищ, псевдонімів згідно з 
правилами «Українського правопису». Так, у 25-му томі уточнено написання деяких 
прізвищ, наприклад: Віхляєв — Вихляєв; Н. Ракітніков — М. Ракітников; Вл. Коссовський— 
Вол. Косовський. У процесі роботи створено картотеку всіх прізвищ, згадуваних у творах, і у 
всіх томах дано правильні ініціали відповідно до написання українською мовою. Завдяки 
проведеній роботі всі ініціали, за винятком зовсім незначної кількості тих, яких не вдалося 
розшифрувати, дано українською мовою. Лише в тексті 25-го тому (без наукового апарату) 
виправлено 22 ініціали. 

Серед неосяжного мовного багатства творів В. І. Леніна, поряд з численними 
прислів’ями, приказками, крилатими висловами, важливе місце займають віршовані цитати з 
поетичних творів російських і західноєвропейських авторів. У четвертому виданні творів 
В. І. Леніна щодо цього був різнобій. Не було вироблено чітко визначених вимог до 
перекладу віршованих цитат. Частина з них не перекладалася зовсім, а частина була 
перекладена без додержання розміру, прозою. Так, у четвертому виданні у статті «Лев 
Толстой як дзеркало російської революції» цитату з поеми М. Некрасова «Кому на Русі жити 
добре» було дано російською мовою: 

Ты и убогая, ты и обильная.  
Ты и могучая, ты и бессильная, 
— матушка Русь! 



(5Р, т. 15, с. 172)1. 
У п’ятому виданні наведено ці слова українською мовою у перекладі М. Пригари: 

Ти і убогая, ти і багатая,  
Ти і могутняя, ти і безсилая, 
— матінко Русь! (с. 197) 

Проте деякі вислови залишили російською мовою, щоб зберегти їх змістове та ідейне 
навантаження, щоб якнайточніше передати всі нюанси ленінської думки: «Пани кадети 
учились історії,— писала «Пролетарская Правда», — і знають прекрасно, до яких, 
висловлюючись м’яко, «погромоподібних» дій приводило нерідко на практиці застосування 
споконвічного права Пурішкевичів «тащить и не пущать» (с. 269). Приклад подано з роботи 
В. І. Леніна «Про право націй на самовизначення». 

У статті «Радикальний буржуа про російських робітників» є цитата з комедії 
Грибоедова «Лихо з розуму»: «Этот писатель — один из вернейших единомышленников и 
соратников Н. К. Михайловского, которого так неумно превозносят теперь желающие, 
рассудку вопреки, слыть социалистами «левонародники» (5 Р, т. 25, с. 9). У четвертому 
українському виданні було: «Цей письменник — один з найвірніших однодумців і 
соратників М. К. Михайловського, що його так нерозумно звеличують «ліво-народники», 
які хочуть, всупереч розсудкові, щоб їх вважали соціалістами» (4 У, т. 20, с 145). 

Переклад вислову «рассудку вопреки» — «всупереч розсудкові» — не можна 
визнати вдалим. У ньому немає віршового ритму, до того ж «розсудок» у значенні 
«здоровий розум» в українській мові не вживається. У 25-му томі п’ятого видання ми ці 
слова даємо так, як дано в комедії «Лихо з розуму» в перекладі М. Рильського, Д. Бобиря, 
Є. Дроб’язка, «...«лівонародники», які хочуть, супроти розуму, щоб їх вважали 
соціалістами» (с. 9). Цей переклад близький до оригіналу, і в ньому збережено до певної 
міри віршований ритм. 

У праці «Про право націй на самовизначення» В. І. Ленін, говорячи про зрадництво 
Троцького, перефразовує цитату з байки І. Крилова «Пустельник і Ведмідь»: «Услужливый 
дурак опаснее врага». Російський текст: «Услужливый Троцкий опаснее врага!» (5Р, т. 25, с. 
312). У четвертому виданні перекладено: «Послужливий Троцький небезпечніший за 
ворога!» (4У, т. 20, с. 411). При редагуванні п’ятого видання використано переклад В. Бичка 
як найближчий до оригіналу; ця фраза звучить так: «Послужливий Троцький за ворога 
страшніший!» (с. 297). У цій же праці В. І. Леніна є такі рядки: «Говорят, для мыши сильнее 
кошки зверя нет. Для Розы Люксембург, видимо, сильнее «фрака» зверя нет» (4 У, т. 25, с. 
290). Тут використано слова з широковідомої байки I. Крилова «Миша і Криса»: «Коль до 
когтей у них дойдет, То, верно, льву не быть живому: Сильнее кошки зверя нет!» У 
четвертому українському виданні подано цей вислів у довільному перекладі: «Кажуть, для 
миші сильнішого за кішку звіра нема. Для Рози Люксембург, видимо, сильнішого за «фрака» 
звіра нема» (4У, т. 20, с. 391). 

У п’ятому виданні використали переклад Ф. Скляра: «Кажуть, для миші сильніший 
кіт за всіх звірів. Для Рози Люксембург, очевидно, сильнішого за «фрака» звіра нема» 
(с. 276). За змістом і формою це найбільш прийнятний переклад. У 18-му томі він 
повторюється: «...що для Базарова в цьому питанні знов-таки не існує на світі нікого, крім 
Плеханова: сильніший кіт за всіх звірів» (с. 131). 

Таким чином, у роботі над томами працівники сектора намагалися, щоб переклад був 
точним і творчим одночасно, але не буквальним або довільним, щоб він відтворював 
оригінал у всій його складності і різноманітності. При цьому враховувалось, що навіть 
високий рівень перекладу художнього твору не завжди забезпечує можливість використати 
його при цитуванні, оскільки художній переклад не терпить буквалізму. 

Щодо російських фразеологізмів, то в переважній більшості були знайдені їх 
найближчі відповідники в українській мові. Фразеологізм «дело в шляпе» в четвертому 
                                                           
1 У статті подається ілюстративний матеріал за таким шифром: 5Р (п’яте російське), том, сторінка; 4У (четверте 
українське), том, сторінка; Ленін В. І. Повне зібр. творів. Пер. з 5-го рос. вид., т. 25, сторінка. 



виданні передавався словами «діло в шляпі». У п’ятому виданні в усіх томах, і зокрема в  
25-му томі, його передали висловом «все гаразд», який і є одним з найближчих 
відповідників. Пор.: «Вставимо, наприклад, словечко, що фантомом є вартість, як щось 
незалежне від ціни — і діло в шляпі» (4У, т. 20, с. 178). «Вставимо, наприклад, словечко, що 
фантомом є вартість, як щось незалежне від ціни — і все гаразд!» (с. 45). Оскільки стояло 
завдання здійснити переклад творів В. І. Леніна на рівні сучасної української літературної 
мови, з урахуванням усіх досягнень мовознавчої науки і практики наукової мови, редактори 
з особливою пильністю і увагою працювали над кожним, навіть найменшим елементом 
мови, який вимагав поліпшення. При редагуванні перекладу враховувалася не лише 
семантична відповідність лексики, а й емоційні і навіть інтонаційні відтінки слова. 

Прикладом такого виправлення може бути речення з роботи «До питання про 
кошторис Міністерства земельних справ»: «Это может быть даже очень полезной мерой по 
отношению к тем пролетариям, которые развяжутся с обузой и станут более свободны для 
борьбы за свободу и за социализм» (5Р, т. 25, с. 173). У четвертому виданні: «Це може бути 
навіть дуже корисним заходом у відношенні до тих пролетарів, які позбудуться тягара і 
стануть більш вільні для боротьби за свободу і за соціалізм» (4У, т. 20, с. 287). У п’ятому 
виправили таким чином: «Це може бути навіть дуже корисним заходом щодо тих 
пролетарів, які позбудуться клопоту і стануть вільнішими для боротьби за свободу і за 
соціалізм» (с. 164). 

Щоб уникнути буквалізму і якнайточніше передати ленінську думку, доводилося 
вдаватися до зміни синтаксичної структури речення, перебудовувати його згідно з нормами 
української мови. У п’ятому російському виданні у статті «З минулого робітничої преси в 
Росії» маємо: «Местные с.-д. газеты существуют с этого времени почти непрерывно до 
революции бесцензурно, — разумеется, будучи постоянно разрушаемы, но возникая снова и 
снова во всех концах России» (5Р, т. 25, с. 96). Четверте українське подає такий переклад: 
«Місцеві с.-д. газети існують з цього часу майже безперервно до революції безцензурно, — 
розуміється, будучи раз у раз руйновані, але виникаючи знову і знову в усіх кінцях Росії» 
(4У, т. 20, с. 222). У п’ятому виданні це речення виправлено так: «Місцеві с.-д. газети 
існують з цього часу майже безперервно до революції безцензурно, — зрозуміло, зазнаючи 
раз у раз руйнувань, але виникаючи знову і знову в усіх кінцях Росії» (с. 93). 

Іноді для точнішої передачі змісту, щоб уникнути невластивої українській мові 
форми викладу, використовували описові звороти, які точніше передавали зміст поняття. У 
п’ятому російському виданні у роботі «Ясність створена» маємо такий текст: «Во всем мире 
марксисты исходят из рабочих организаций, у нас желают исходить из неуловимых 
«течений» (5Р, т. 25, с. 218). Цитуємо четверте українське видання: «В усьому світі 
марксисти відправляються від робітничих організацій, у нас хочуть відправлятися від 
невловимих «течій» (4У, т. 20, с. 324). Зробили виправлення: «В усьому світі і марксисти 
беруть відправним пунктом робітничі організації, у нас хочуть відправним пунктом брати 
невловимі «течії» (с. 207). Кожне з таких виправлень обговорювалось і затверджувалось на 
мовній нараді. 

Щоб уникнути важких для сприймання синтаксичних конструкцій, переобтяжених 
дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами, речення перебудовували, замінюючи 
іноді дієприслівникові і дієприкметникові  звороти підрядними реченнями. 

Наприклад, у роботі «Ще одно знищення соціалізму»: «Мы должны сказать, что все 
люди, которые рождаются от Адама, могут быть рассматриваемы как один человек...» (5Р, 
т. 25, с. 39). У четвертому виданні: «Ми повинні сказати, що всі люди, які народжуються від 
Адама, можуть бути розглядувані як одна людина» (4У, т. 20, с. 172). Тепер це речення 
побудоване так: «Ми повинні сказати, що всіх людей, які народжуються від Адама, можна 
розглядати як одну людину...» (с. 38). Або ще такий приклад з перекладу роботи «Про право 
націй на самовизначення»: «Это — единственно практичная и принципиальная и 
действительно помогающая демократии, свободе, пролетарскому союзу политика в 
национальном вопросе» (5Р, т. 25, с. 276). Четверте видання: «Це — єдино практична і 



принципіальна і дійсно допомагаюча демократії, свободі, пролетарському союзові політика в 
національному питанні» (4У, т. 20, с. 379). У перекладі п’ятого видання перебудували 
речення і замінили дієприкметник дієсловом, внаслідок чого речення стало стрункішим і 
виразнішим, легше сприймається: «Це — єдино практична і принципіальна політика в 
національному питанні, що справді допомагає демократії, свободі, пролетарському союзові» 
(с. 262). 

Характерним прикладом для ілюстрації положення про заміну дієприкметникових 
складових конструкцій підрядними реченнями може бути фраза з роботи «Конституційна 
криза в Англії»: «Консерваторы обдавали либеральное правительство вполне заслуженными 
им насмешками и презрением» (5Р, т. 25, с. 74). Четверте видання дає такий переклад цього 
речення: «Консерватори обсипали ліберальний уряд цілком заслуженими ним насмішками і 
презирством» (4У, т. 20, с. 203). У п’ятому виданні: «Консерватори обсипали ліберальний 
уряд насмішками і презирством, яких він цілком заслужив» (с. 72). 

У п’ятому українському виданні зроблено значну кількість виправлень, пов’язаних з 
поданням бібліографічних матеріалів, тобто написанням назв книг, журналів, газет тощо. 
Були вироблені загальні правила написання бібліографічних назв у тексті, у підрядкових 
примітках. Уніфіковано написання всіх назв книг і журналів. 

Це лише деякі типи виправлень, які вносилися в переклад ленінських текстів п’ятого 
видання. Для якнайточнішої передачі ленінської думки з усіма її найтоншими нюансами, 
щоб ленінське слово українською мовою звучало так, як воно звучить великою російською 
мовою, враховувалися всі досягнення мовознавчої науки, найновіші здобутки в галузі теорії 
і практики перекладу, досягнення української лексикографії. 

 


