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«З пісні слова не викинеш». Ця приказка, блискітка народної мудрості, широко побутує і в 
наш час, маючи крім прямого значення ще й переносне. Але з цього вислову органічно 
випливає й інша думка — визнання ролі слова у пісні взагалі. Адже від того, які ці слова за 
глибиною змісту, за поетичністю, правдивістю образів, за мелодикою, залежить і доля пісні, 
її життя, вік, популярність. 

Пісня — матеріальний вияв, так би мовити, духовних глибин людини у сфері її 
почуттів, часом недомовлених, заповітних, потаємних або, навпаки, повністю розкритих у 
радості чи тузі, ліричних чи піднесених до високого громадянського звучання, пафосу. Тому 
пісня стала невід’ємною від людини, а саме слово «пісня» вилилося в уособлення чогось 
прекрасного. «Пісня праця — великі дві сили». Мабуть, важко висловитися точніше й 
стисліше про пісню, ніж це сказав Іван Франко, який під піснею розумів і поезію, і художню 
творчість взагалі. 

Пісню складає єдність слів і мелодії. Визнати щось одне головним, переважаючим 
неможливо. Вона тоді прекрасна, коли прекрасні і слова й мелодія, коли мелодія відповідає 
тому настроєві, що його передають слова. Народні пісні відшліфовувались десятиліттями, 
століттями, і тому ті з них поширеніші й «живучіші», в яких ця єдність міцніша. Пісня, 
створена поетом і композитором, повинна відповідати цим вимогам, інакше вона залишиться 
одноденкою. 

Велику роль у пісні відіграють образність, ліризм, вплив на поетичну уяву. Словесні 
образи й паралелі в піснях, зокрема народних, бувають настільки виразні, що буквально 
закарбовуються в пам’яті: «Ой зійди, зійди, зіронько ти вечірняя, Ой вийди, вийди, 
дівчинонько моя вірная», «Пливе човен, води повен, та все хитається, іде козак до дівчини та 
все спиняється», «Чи всі тії та сади цвітуть, що весною розвиваються, чи всі тії та 
вінчаються, що любляться і кохаються». Не становлять винятку й пісні, в яких все від 
початку до кінця .побудовано на образах-паралелях, наприклад: 

 
Стоїть явір над водою,  
В воду похилився,  
На козака недоленька,  
Козак зажурився. 

 

Не хилися, явороньку,  
Ти ще зелененький,  
Не журися, козаченьку,  
Ти ще молоденький. 

 
А чи можна сильніше передати почуття вірної любові й відчаю розлуки, ніж, 

наприклад, у Шевченковій «Така її доля» (муз. народна): 
Якби то далися орлинії крила, 
За синім би морем милого знайшла. 
Живого б любила, 
Другу б задушила, 
А до неживого у яму б лягла. 

Це, безперечно, один із шедеврів ліричного емоціонально насиченого образу. 
Образно-емоціональна насиченість відомої пісні «Вічний революціонер» на слова 

І. Франка (муз. М. Лисенка) робить її невмирущою. 
Саме поетичність і образність вираження материнської любові та любові до матері в 

«Пісні про рушник» (або «Пісні про рідну матір», слова А. Малишка, муз. П. Майбороди), 
що також символізує любов до Батьківщини, завоювали цій пісні велику популярність і 
загальне визнання. У пісні «Два кольори» (слова Д. Павличка, муз. О. Білаша) приваблює 
яскравий образ людського життя з його радощами й смутком. А яку теплоту викликає образ 
«босоногого дитинства», так поетично змальований в пісні «Ясени» (слова М. Ткача муз. 
О. Білаша)! 



Звичайно, образи в піснях можуть бути й прозоріші,, й складніші. Наприклад, у пісні 
«Моя стежина» (слова А. Малишка, муз. П. Майбороди) поетичні образи розкриваються не 
відразу, вони вимальовуються через ліричний настрій поета і можуть домислюватися: 

Дощами мита, перемита,  
Снігами знесена у даль,  
Між круглих соняхів із літа —  
Мій ревний біль, мій ревний жаль. 

Надзвичайно мальовнича картина — стежка між соняшниками, що цвітуть. Але в 
поета цей спогад викликає біль і жаль, можливо, за чимсь прекрасним, що минуло, але 
пов’язане з цією стежкою, можливо, за молодими роками, дитинством, а можливо, спогад 
пов’язаний з якоюсь сумною подією. 

Буває шкода, коли в деяких наших поетів правильна й цікава думка вкладається у 
невиразний образ, який викликає сумнів, мимовільні запитання. Наприклад, фраза «не 
стріляй у птаха» завершується чомусь уточненням «на світанні». Одразу виникає питання: 
отже, стріляти можна вдень або ввечері? Порівняння «пір’я закотилось як повір’я у траву» 
викликає подив, бо пір’я не котиться, а швидше заплутується в траві, а котиться колесо, 
яблуко тощо і навіть сонце може закотитися за гору чи обрій; та й повір’я, очевидно, просто 
зникають, а не закочуються кудись. Такі непереконливі образи не сприймаються, в них 
важко вкласти і своє розуміння пісні. 

Крім художнього образу, немалу роль у пісні відіграє мелодика слова, інтонаційний 
лад, на чому хочеться зупинитися докладніше. Звичайно, я аж ніяк не претендую на наукове 
дослідження цього питання, а просто хочу поділитися думками, які з’явилися внаслідок моєї 
роботи, виконавської діяльності. 

Кожен функціональний стиль літературної мови і кожне слово в ньому, як відомо, 
крім усіх інших характеристик мають свою мелодику. Так, слово в науковому стилі 
відзначається чіткістю, нейтральністю щодо емоцій, певною уривчастістю інтонації всього 
мовлення, навіть складу. В публіцистичному стилі слово, крім усього іншого, повинно мати 
мелодику закличності, патетичності, переконливості, сили, що вражає піднесеністю 
звеличення чи нищівністю критики. У діловому або офіційно-діловому стилі мелодика 
слова, інтонаційний лад виявляються найменше, тому що тут потрібні не образи, не емоції, 
не мелодійна окраса слова, а, як писав В. І. Ленін, говорячи про шкідливість порожніх фраз 
— точність, чіткість слів, термінів, висловів1. 

У художньому стилі, особливо в пісенних текстах, мелодика слова проявляється 
найсильніше. Вияв мелодики слова у піснях ми спостерігаємо не лише в абзаці, рядку, фразі, 
а навіть у кожному складі. Словесне звучання тексту, мелодика слів стає для композитора 
ключем щодо композиції усієї пісні при створенні мелодії. І коли віршовий текст написаний 
з урахуванням мелодики слів, то слова уже самі лягають на якусь мелодію. Так 
сприймається вірш П. Тичини «Гаї шумлять». Не дивно, що цей світлий, радісний твір 
покладений на мелодію (муз. Г. Майбороди), причому відповідну настроєві, вираженому в 
ньому: 

Гаї шумлять — 
Я слухаю,  
Хмарки біжать — 
Милуюся. 
Милуюся-дивуюся,  
Чого душі 
Так весело. 

Мабуть, в минулому, крім інших причин, захоплення зменшено-пестливими формами 
типу ніченька, зіронька, місяченько, дівчинонька, козаченько, серденько, долинонька, мій 
миленький, гай темненький, кінь вороненький, сонце низенько, вечір близенько та повними 
формами прикметників «дівчина зарученая», «чистеє поле», «верба кучерявая», 

                                                           
1 Див.: Ленін В. І. Повн. зібр. творів, т. 32, с 225—227; т. 27, с. 279. 



«калинонька червоная», «ліщинонька зеленая» та ін. підтримувалося і їх прозорим та легким 
звучанням. Характерною в цьому плані є відома пісня на слова Л. Глібова «Стоїть гора 
високая (муз. народна): 

Стоїть гора високая,  
Попід горою гай,  
Зелений гай, густесенький,  
Неначе справді рай. 

Навіть добір суфіксів, закінчень також має значення у пісенному тексті звичайно 
бачимо уникання важких для вимови сполучень звуків. Адже слово має не тільки 
вимовлятися, але й звучати у співові. Тому у пісні переважають легкі, прозорі, милозвучні 
склади, наприклад: 

Ой гаю, гаю, зелен розмаю,  
Любив дівчину, сам добре знаю. 
 

* * *  
Ой у полі та туман, димно,  
За туманом нічого не видно. 
 

* * *  
Ой у полі озеречко  
Там плавало відеречко. 
 

* * *  
Калино-малино, чого в лузі стоїш.  
Чого в лузі стоїш, та й не процвітаєш. 

У сучасних піснях зменшено-пестливі форми й повні закінчення прикметників 
трапляються рідко. 

Мелодика слова, звучання його в музичній оболонці в мелодії має велике значення 
при виконанні пісні чи іншого вокального твору. Наприклад, здавалося б, хіба є різниця в 
тому, яким складом закінчити фразу форте-ва чи -ві? А співак, не задумуючись, скаже, що 
склад -ва звучатиме, а -ві — ні. Склад -ві може бути доброю кінцівкою музичної фрази 
піано або піаніссімо. Особливо буває відчутною невідповідність слова музиці у великих 
музично-вокальних творах, в оперних лібретто, які часто перекладаються з різних мов, але 
не завжди кваліфікованими у вокалі перекладачами. Якщо музика вимагає широкого 
відкритого звуку, особливо в кінці фрази, а слово закінчується на -ву або -мі, то ці склади 
звучатимуть тьмяно. І не тому, що в співака не вистачить голосу чи вміння. Просто не може 
бути подоланий бар’єр між артикуляційною базою мовного і можливостями голосового 
апаратів. Тому досвідчений лібреттист чи перекладач завжди враховує ці особливості. Дуже 
добре, із знанням справи, з тонким розумінням вокалу перекладав оперні лібретто 
М. Т. Рильський. Його переклади — це кращі зразки в оперній практиці. Він перекладав 
тексти опер з російської мови на українську, з італійської на російську, з німецької на 
російську і українську, пам’ятаючи про мелодику слова. Слову в музиці — чи то в народній 
пісні, чи в пісні літературного походження, чи в опері — Максим Тадейович надавав 
великого значення. Він прекрасно знав слова багатьох народних пісень, був замилуваний 
ними. Іноді після концерту заходив за куліси, дякував за виконання, але тут же доскіпливо 
запитував: «А чому не доспівав усі куплети?». Доводилося пояснювати, що виконання усіх 
куплетів довгої пісні втомлює слухача, бо мелодія весь час повторюється (чого немає в 
романсі або арії), і що коли основна думка донесена, то пісню можна завершити. 

М. Т. Рильський засуджував недбале ставлення деяких співаків до слів пісні. Буває, 
що дехто з співаків досить вільно поводиться з цими словами — чи то перекручує, чи то 
змінює їх собі до вподоби. Дехто просто не надає значення тонким нюансам, а це в одних 
випадках сприймається як недбалість і неприємно вражає, а в інших навіть спотворює зміст. 



Наприклад, здавалося б, яка різниця в тому, де поставити маленьке службове слово хоч у 
фразі? А от коли в пісні «Із-за гори крем’яної голуби літають», до речі, глибоко поетичній 
ліричній, це слово переставити, уся думка втрачає логіку й гостроту. В ній оспівується 
природна туга людини за молодими роками, які проходять, пролітають дуже швидко. 
Поїхали доганяти літа вороними кіньми і догнали на калиновім мості. І от героїня пісні 
звертається до них з проханням: Ой верніться ж, літа мої, до мене хоч в гості. Тобто, хоч на 
недовго, на деякий час. Проте нерідко у виконавців можна почути таке: 

Ой верніться ж, літа мої, хоч до мене в гості. 
 
Тут зміна місця слова хоч перекручує зміст: або до мене, або до когось іншого. А це 

вже не має зв’язку з усім попереднім текстом. Так само міняється зміст від пропуску цього ж 
слова в іншій народній старовинній, теж глибоко ліричній пісні «Ой у полі три 
криниченьки». Кохання парубка до дівчини таке сильне, що він не може його перебороти 
навіть тоді, коли вона вийшла заміж за іншого, і готовий довго чекати — може трапиться, що 
вона стане вдовою: 

Любив тебе я дівчиною,  
Любитиму молодицею.  
А ще буду хоч сім літ ждати,  
Поки станеш удовицею. 

Оці «хоч сім літ» — невизначений, але довгий проміжок часу. У цій невизначеності 
прояв тривалого, може, й безнадійного чекання. Іноді ж співають: 

А ще буду сім літ ждати,  
Поки станеш удовицею. 

Чіткість, визначеність терміну чекання одразу справляє неприємне враження — 
звідки можна знати, що це чекання буде тривати рівно сім років? 

Чимале значення має вимовлення слова під час співу. В устах співака виявляється не 
лише творчість композитора — музика, а й мистецтво поета — слова, які повинні бути 
донесені до слухача, бо вони є частиною загальної гармонії твору. Адже вплив на думки, 
почуття людини створюється не тільки звуком, а й словом. Так, величним символом і 
синтезом дії слова і мелодії є, наприклад, спів в опері «Наталка Полтавка», ота, як 
висловився академік І. К. Білодід, «нев’януча мелодія мови» Наталки Полтавки 
І. Котляревського, що живе в віках»2. 

У співака повинна бути добра дикція, щоб слова не губилися, не ковталися, не 
змазувалися, а доносилися у повноті свого змісту. Вимовлення слова у співі криє багато 
можливостей різного плану. Так, задушевну розповідь з задумою, з висловленням глибоких 
прихованих почуттів не можна співати в швидкому темпі. У свій час я з великим 
задоволенням працював над піснею А. Кос-Анатольського на слова І. Франка «Ой ти, 
дівчино, з горіха зерня», піснею, що чарує свіжістю образів і силою емоцій. Але аудиторія 
на превелике моє здивування її не сприйняла. З півроку я не співав її, хоч мене весь час 
щось мучило; я розумів, що пісня повинна подобатися, слід тільки знайти ключ до її 
виконання. Коли ж я уповільнив темп, що дозволило вкласти в слова саме такі почуття, які 
відповідали їх змісту, пісня одразу «заграла» і стала улюбленою в слухачів. 

Слово у співі повинно поєднуватися з почуттям. Не можна у пісні звичайно, буденно 
вимовляти слово, йому слід надавати окраси, забарвлення. Людський голос має великі 
можливості для цього: ним можна передати тонкий ліризм і сувору мужність, глибоку 
задуму й іскристу веселість, задирливу насмішкуватість і відверту простодушність, 
спокійний епічний тон і вражаючий драматизм, жартівливість і патетичну піднесеність — 
гама цих нюансів дуже багата. В одному творі їх може бути декілька. Вони нерідко 
переходять один в одного. Без таких відтінків будь-яка пісня звучатиме однаково — чи 
лірична, чи драматична. На жаль, дехто із співаків не звертає на це уваги, і слово звучить 
                                                           
2 Білодід І. К. Нев’януча мелодія мови Наталки Полтавки. — В кн.: Слава, сонцем засіяна. Відзначення 200-
річчя з дня народження І. П. Котляревского. К., 1972, с. 145—157. 



прісно. Іноді композитор дає помітки «жваво», «повільно», «урочисто» тощо. Але, звичайно, 
це те, над чим співак мусить працювати сам. Буває й таке — співак надає своєму голосу не 
такого забарвлення, яке підказується текстом, тобто він інакше інтерпретує твір. Так, відому 
«Пісню про рушник» можна виконувати лірично, лірично з відтінком мужнього утвердження 
і сентиментально. Мною ця пісня не сприймається у виконанні сентиментальному, 
розслабленому, слізливому. В образі героя я бачу мужню людину, яка твердо йде по життю, 
але з великою ніжністю й любов’ю ставиться до матері, і ця любов переростає в символ 
любові до Батьківщини. 

Пригадую, якого великого значення надавав нюансам щодо окраси голосу в кожному 
окремому випадку виконання видатний співак І. С. Паторжинський, мій учитель вокалу. Він 
учив усьому — інтерпретації народної пісні та романсу, виконанню оперної арії, 
перевтілюванню в образ. Пригадую один із багатьох епізодів моїх занять з Іваном 
Сергійовичем. Співав я українську народну пісню «Ой, зійди, зійди, ясен місяцю», після 
того, як я проспівав пісню, Іван Сергійович висловив незадоволення моїм співом і тут же 
сказав: «Ось послухай, як я проспіваю цю пісню». І полилась чудова, сповнена трагізму 
розлуки двох молодих люблячих cepдець злими людьми, пісня. Дівчина воліє краще умерти, 
ніж жити без коханого: 

Ой, зійди, зійди, ясен місяцю,  
Як млиновеє коло.  
Ой, вийди, вийди, серце дівчино,  
Та промов до мене слово. 
 
Ох, і рада б я та виходити  
І з тобою говорити,  
Та судять-гудять, вражії люди,  
Хочуть же нас розлучити. 
 
Ой, не лай, мати, і не бий, мати,  
Та не роби каліченьки,  
Зав’яжи очі темної ночі  
Та веди до річеньки... 

Коли Іван Сергійович співав, я забув, що я на уроці і разом із ним переживав пісню. 
Враження від його виконання ще переповнювало мене, а Іван Сергійович сказав: «Заплющ 
очі, уяви собі той далекий світ, то стан парубка, який нещасливо кохає, і співай». Коли я 
проспівав із заплющеними очима, він похвалив мене і продовжував: «А тепер розплющ очі, 
щоб у них світилася правда почуттів, бо очі — це дзеркало людини, і співай. Співай так, щоб 
співала уся душа. Тони в голосі повинні бути більш приглушені й задушевні, бо ти співаєш 
про смуток». Іван Сергійович надавав великого значення умінню знаходити вираження 
звука, відповідне змістові твору, — світле й радісне, приглушене й сумне забарвлення, 
сильне, пружне звучання і ніжне-ніжне піаніссімо та інші нюанси. Видатний майстер сцени 
І. С. Паторжинський як виконавець був великим правдолюбцем і вимагав цього від своїх 
учнів. Він не paз підкреслював, що тільки тоді, коли почуття передані правдиво, глядач по-
справжньому сприйме спів. 

Правильне розуміння того, про що співаєш, і відповідно до цього правильне 
володіння вокальним звуком — основа мистецтва співу. Без належної уваги да слова, його 
змісту і мелодичних особливостей спів втрачає дуже багато. Умінням виявити багатство 
голосу, його різне забарвлення, нюанси щодо правдивого відтворення загального настрою 
пісні прекрасно володіли й інші видатні корифеї нашого вокального мистецтва 
Ф. І. Шаляпін, Л. В. Собінов, Н. А. Обухова, О. А. Петрусенко, М. І. Литвиненко-Вольгемут, 
Б. Р. Гмиря, володіє І. С Козловський. Тому їх спів так впливає на слухачів, викликає 
захоплення. Мелодична вимова слова відіграє в ньому величезне значення. Нехай же летить 
наша пісня над землею, а слово її іскриться — прозоре, звучне, мелодійне. 


