
НІНЕЛЬ РЯДЧЕНКО, ЛАРИСА ШЕВЧУК 
«ВИШНЕВІ УСМІШКИ»—ЧИ МОЖНА ЇХ ПЕРЕКЛАСТИ ІНШОЮ МОВОЮ? 

 
Славнозвісні «Вишневі усмішки» вже не одне десятиліття приваблюють читачів своєю 
дотепністю й самобутністю. Крім того, можна сказати, що вони тримають у «спортивній 
формі» перекладачів, які наважились передати російською мовою зміст і форму 
оригінальних творів «патріарха новітньої української гумористики» (так справедливо 
названо Остапа Вишню в передмові до книги А.Крижанівського «Пережитки майбутнього») 
(К., 1991. — С.9).  

На перекладача творів зі споріднених мов чатує безліч небезпек. Аналіз російських 
перекладів книжок Остапа Вишні підтверджує справедливість висловленої колись думки 
Максима Рильського, який на питання, що простіше— перекладати з далеких мов чи з 
близьких, відповідав: «У деяких випадках складніше саме переклади з близьких мов». 

У цьому переконуєшся, аналізуючи російські переклади української прози. 
Остап Вишня геніально просто назвав свої твори — «усмішки». М.Рильський оцінив 

цю назву як «власний термін для власного жанру письменника» (Вишня О. Ни пуха вам, ни 
пера: Охотничьи рассказы.— М., 1958. — С.3). 

Надрукований у Москві 1984 р. збірник творів О.Вишні має підзаголовок: рассказы, 
фельетоны, юморески. Розділи цієї книжки називаються: зарисовки, памфлеты, бытовые 
улыбки, усмешки колхозные. А відомий цикл «Мисливські усмішки» перекладено як 
«Охотничьи рассказы». В іншому ж збірнику «Избранное» (М.,1958) той самий цикл 
гумористичних оповідань було названо «Охотничьи усмешки». 

Як же адекватно перекласти російською мовою славетну усмішку Остапа Вишні? 
Улыбка? Усмешка? Юмореска? Юмористический рассказ? Здебільшого перекладачі не 
вагаються, вживаючи російське слово усмешка. Проте, хоч українська і російська лексеми 
зовнішньо схожі, вони розрізняються семантично. 

Звернімось до словників. У словнику Б.Грінченка слова усмішка і усміх подано як 
рівнозначні, а усміх перекладається російською мовою як улыбка. 

У сучасних українсько-російських і російсько-українських словниках українське 
усмішка перекладаються словами улыбка, усмешка, а російському слову усмешка 
відповідають багато варіантів: у́смішка і усмі́шка, усміх, посмішка, осмішка, осміх (Укр.-рос. 
словник.—К., 1964 — С. 976; Рус.-укр. словарь. — К., — 1969. — С.566). 

Словники сучасної російської мови слово усмешка подають із негативною 
конотацією. У прикладах із художніх текстів воно завжди має при собі означення «злая, 
злорадная». Лексикографи фіксують у слові усмішка відтінки іронії, насміхання, недовіри. 
Як бачимо, це зовсім не відповідає духові «вишневих усмішок». Згадаймо думки самого 
Остапа Вишні: «Що треба, щоб мати право з людини посміятись, покепкувати, навіть 
посміятися з своєї рідної людини?.. Треба — любити людину. Більше, ніж самого себе. Тоді 
тільки ти маєш право сміятися... із себе, із своїх якихось хиб, недоліків і т.д., і буде такий 
дружній, такий хороший сміх... Той сміх, що не ображає, а виліковує людину, підвищує...» 
(Вишня О. Твори: В 7 т. — К.,1963—1965. — Т.7. — С.360). 

Творчість О.Вишні характеризується як «усмішка — м’яка, незлобива, лікувальна. Не 
фейлетон, а саме усмішка, сповнена любові до людини» (Дузь І.М. Остап Вишня: Нарис про 
творчість.— К., 1989.— С.39). 

Остап Вишня вперше надав українському слову усмішка жанрової семантики. Це 
значення зафіксовано в «Словнику української мови»: «Гумористичний художній твір 
(переважно невеликий за розміром)» СУМ, Т.10 — С.492). Серед ілюстрацій до словникової 
статті знаходимо:» Семитомник — це перше, найбільш повне на сьогодні видання вибраних 
усмішок Остапа Вишні». Є тут посилання і на О.Ковіньку: «Найбільш мене вабили.. народні 
веселі усмішки»; на журнал «Народна творчість та етнографія»: «На Закарпатті чимало 
казок, анекдотів, усмішок». Тут, як бачимо, йдеться не про твори О.Вишні , а про фольклор. 



Можливо, і сам сатирик не вигадав назву жанру для своїх веселих оповідань, а зачерпнув їх з 
криниці народної мови. 

Хіба не про це письменник розповідає в своєму дотепному нарисі «Отак і пишу»: «А 
моя зброя — сміх! Я глузую, кепкую, а частенько просто собі усміхаюсь... 

Веселу гумореску, фейлетона, гостру сатиру не можна написати спокійною, 
холодною, хай навіть і найлітературнішою мовою. 

У сатирика та гумориста мова має бути жива, гостра, дотепна, наближена до мови, 
якою розмовляє народ. Отож і доводиться прислухатися, записувати, знайомитися з 
фольклорними матеріалами і т.д., і т.ін. 

Це для нас і необхідне, і обов’язкове, без цього веселої усмішки не напишеш». 
Отож, як найточніше перекласти українське слово усмішка? Очевидно, російське 

усмешка не можна вважати адекватним названому українському поняттю через їх 
семантичну нееквівалентність, а також через те, що українське усмішка усталилося в 
жанровому значенні. 

Підсвідомо відчуваючи буквалізм перекладу усмішка — усмешка, перекладач 
Є.Весенін використовує інше російське слово улыбка. Але ж і воно не співвідноситься з 
назвою жанру. 

Для стислого гумористичного оповідання в російській літературі існує назва 
юмореска із таким визначенням: «невеликий жартівливий твір переважно розповідного 
характеру в прозі чи віршах, гумористична мініатюра.. Межі жанру недостатньо визначені» 
(Краткая литературная энциклопедия: В 9 т.— М., — 1962-1978. —Т.8 —С.1018). Можливо, 
російське слово юмореска, що співвідноситься з українським гумореска, і є еквівалент слову 
усмішка? Якщо в жанровому плані гумореска нічим не відрізняється від усмішки, тоді, 
зрозуміло, так. Порівняймо визначення гуморески з дефініцією усмішки: «Гумореска — 
невеликий художній твір, пройнятий гумором» (СУМ, — Т.2 — С.194); «Усмішка-2. 
Гумористичний художній твір (переважно невеликий за розміром» (СУМ. — Т.10. — С.492). 

Як бачимо, визначення гуморески і усмішки майже тотожні. Українські 
літературознавці не проводять між ними чітких меж. І.Дузь уживає слова усмішка і 
гумореска як синоніми. Спостерігається тенденція термінологізувати назву усмішка як жанр 
нарису-гуморески, тобто усталити широке, родове значення слова гумореска і його видовий 
різновид усмішка. Причому жанр усмішка стоїть ближче до анекдоту. 

Аргументи проти перекладу усмішка російським юмореска знаходимо в працях 
перекладознавців С.Ковганюка, В.Коптілова та ін. 

Наприклад, у книзі «Практика перекладу (К., 1968) С.Ковганюк згадує, що до 
недавнього часу російські частушки перекладали українським словом коломийки. «Проте 
частушки, — зазначає перекладач, — явище національної культури російського, а коломийки 
— українського народу. Саме приналежність до культури якоїсь нації робить певне явище 
реалією певної мови.. Саме тому реалії, як правило, залишаються в перекладі в їх 
національному звучанні». 

Концепцію С.Ковганюка підтримує і авторитетний теоретик у галузі 
перекладознавства В.Коптілов. Він також надає перевагу транскрипції назв реалій, 
пов’язаних з національно-культурною специфікою, і критикує перекладачів, які добирають 
українські еквіваленти. Так, В.Коптілов не погоджується із заміною назви збірки іспанського 
поета Г.Лорки «Циганський романсеро» на «Циганський баладник» у перекладі М.Лукаша: 
«Може, й справді слово «балада» ширше відоме на Україні, аніж «романс» в іспанському 
фольклорно-термінологічному значенні. Проте Лорка назвав свою збірку «романсеро» не 
випадково: він підкреслив у такий спосіб зв’язок своєї поетики з народною творчістю. 
Лукашева ж назва «баладник» залишається чужорідною для Лорки: іспанський фольклор 
балади не знає».(Актуальні питання українського художнього перекладу, 1971, с.15). 

Принагідно згадаймо, що назва творів народної епічної творчості південних слов’ян 
jуначки песне в російських літературознавчих виданнях транскрибують як юнацкие песни. 
Безперечно, перекладачі мали ще й альтернативний варіант : героїчні пісні, богатирські пісні 



(jунак [серб.] — це герой, богатир), але обрали інший, що несе в собі національно-
історичний колорит оригіналу. 

Отже, щоб донести читачеві весь комплекс денотативного і прагматичного значень 
українського слова усмішка, не втративши жодного з них, доцільно надати йому статус 
безеквівалентної лексеми і транскрибувати в російському тексті як усмишка. Безумовно, що 
у вступній статті до збірки творів О.Вишні доведеться пояснити російському читачеві, яку 
роль відіграє жанр усмішки в українській гумористиці. Перекладач не має права залишити 
поза кадром самобутність, особливий колорит української номінації. 

 
 


