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Художній переклад — це засіб введення іномовного поета в коло рідної літератури. Завдяки 
поетичним перекладам український читач добре знає і Гомера, і Данте, і Верлена, і Лорку, і 
Міцкевича, і чимало інших поетів, чиї твори стали світовим надбанням. Немає сумніву в 
тому, що поетичний переклад повинен відповідати нормам сучасної української літературної 
мови. Проте часто ще доводиться натрапляти на неприродні наголоси в перекладних 
поетичних рядках. 

Причини неправильних наголосів у перекладній поезії, як показує аналіз, можуть бути 
зумовлені оригіналом. Це, насамперед, ті нечисленні випадки, коли наголос у спільних для 
мови оригіналу й перекладу словах відрізняється від сучасного. Пор., напр., у 
М. Лермонтова: «Когда Рафаэль вдохновенный». Можливі також випадки незвичного з 
погляду сучасних мовних норм наголошування слів, пор. у Пушкіна: «Князь Игорь и Ольга 
на холме сидят» або «На холмах Грузии лежит ночная мгла». 

Хрестоматійними стали слова В. Бєлінського про те, що в перекладі треба зберігати не 
тільки всі деталі до найдрібніших, але навіть помилки оригіналу: «У художньому перекладі 
не дозволяється ні випускань, ні добавок, ні змін. Якщо в творі є вади — і їх треба віддати 
правильно»1. 

Очевидно, зважаючи на це, цілком правильно зробив Ж. Рильський, зберігши у перекладі 
вірша М. Лєрмонтова «Поэт» застарілий наголос слова Рафаэль: «Коли Рафаель у 
натхненні...»2. 

Звичайно, про доцільність збереження застарілих, локальних, неправильних наголосів, 
що не несуть в оригіналі стилістичного навантаження, можна сперечатися. Адже читач, 
якому невідомий першотвір, ці відхилення віднесе швидше не на карб точності перекладу, а 
на карб мовної неохайності перекладача. Тому ніякого заперечення, на наш погляд, не може 
викликати, наприклад, те, що М. Зісман, віддаючи рядки із вірша «Ветка Палестины» 
М. Лермонтова 

Прозрачный сумрак, луч лампады, 
Кивот и крест, символ святой... 

вживає слово символ з літературним наголосом: 
Прозора сутінь, блиск лампади 
Священний символ — хрест, кіот...3

Перекладач, очевидно, свідомо уникнув застарілого наголосу, адже зберегти ритмічну 
інверсію було легко, переставивши слова другого рядка: Символ священний — хрест, кіот. 

Якщо акцентуаційні відхилення наявні в оригіналі в таких словах, які не є спільними для 
мови оригіналу і мови перекладу, то вони природно зникають, нейтралізуються в перекладі. 
Наприклад, початок вірша О. Пушкіна «На холмах Грузии лежит ночная мгла» звучить у 
перекладі I. Муратова «Узгір’я Грузії укрив туман нічний»4, і щодо ритміки з теоретичного 
погляду тут не може бути жодного заперечення. 

Позиція перекладача щодо акцентуаційних відхилень в оригіналі не становить значної 
перекладознавчої проблеми, оскільки таких відхилень у творах, гідних перекладу, 
найчастіше мізерна кількість або такі аномалії в них узагалі відсутні. До того ж, це 
нескладне теоретичне питання практично вирішується легко і загалом правильно, з 
усвідомленням того, що надихає «не слово, а мисль», як влучно висловився Гете. 

Набагато важливішими теоретично є акцентуаційні відхилення в мові перекладу, не 
зумовлені оригіналом. 

Причинами таких акцентуаційних відхилень, коли говорити про весь період розвитку 

                                                           
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, М., 1953, стор. 427. 
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українського перекладацького мистецтва, можна вважати, зокрема, невиробленість 
орфоепічних норм нової української літературної мови на початковому етапі, неусталеність 
орфоепічних норм у мові самого перекладача, а також вплив на його мову ритмічної будови 
оригіналу. 

Перекладачі XIX ст. вживали чимало архаїчних та зумовлених локальнодіалектним 
впливом наголосів. Наприклад, три українські перекладачі балади А. Міцкевича «Чати» 
вводять у тексти перекладів позалітературні наголоси: «на ворота саду»5; «прожену я з тебе 
лихоманку»6, «з думов тяжков про зраду»7. 

Однак такі відхилення в наголошуванні слів, які траплялися в мові перекладачів — 
представників західних та суміжних з ними областей України, цілком зрозумілі, тому їх не 
можна розглядати, наприклад, серед тих помилок, яких припускалися в поезіях вихідці з 
Лівобережної України, і тим паче до них не можна прирівнювати акцентуаційні помилки 
сьогочасних перекладачів. 

Про нечіткість орфоепічних норм у мові перекладача свідчить така строфа з перекладу 
Міцкевичевого «Ренегата»: 

Ми про недавній випа ́док в Ірані 
Розповідь цю поведе ́мо: 
Гордо розсівся паша у мовчанні 
Посереди ́ні гарему8. 

Тут три неправомірні наголоси: випа́док, посереди ́ні, поведе ́мо. 
Діалектні наголоси типу поведе́мо дуже поширені. Дехто з тих, хто не досить засвоїв 

орфоепічні норми української мови, навіть хизується таким наголошуванням дієслів. Ці 
акцентуаційні помилки трапляються в мові перекладачів нерідко. Наприклад, полюбляє 
неправомірні наголоси в дієсловах М. Пригара як перекладачка балад А. Міцкевича: 

А коли всі ми піде́мо до бою...9  

В білих засне ́мо купавах...10  

Живе ́мо як у могилі...11

В. Швець робить таку саму помилку, перекладаючи баладу «Тукай»: 
Всі колись помре́мо, друзі12. 

Неправильно акцентує слова знести ́ і на ́йде у своєму перекладі «Смерть поета» 
І. Цитович: 

Жадобу мсти не в силі зне́сти — 
Під кулею чолом поник... 
Єсть грізний судія: він жде! 
Його не купите на злото. 
Він знає все вперед — і всюди вас найде ́13. 

Упорядники збірки «Книга для читання в дитячому садку» Т. І. Житникова і Г. Ф. Лоза, 
мабуть, уважають, що перекладні вірші з такими наголосами належить заучувати ще в 
дошкільному віці. У цій книжці у розділі «Від першого до четвертого року життя» читаємо 
російську народну пісеньку «Кицю, кицю»: 

Наша дівчинка 
Піде́, 
Через кицю 
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Упаде. 
Хоч упорядники і зазначають правильно, що «слухання віршів та заучування їх напам’ять 

привчають дітей до віршованої мови, вчать відчувати красу її звучання», але окремі тексти 
збірки роблять ведмежу послугу благородним намаганням укладачів і шкоду дітям. 
Наприклад, у перекладі вірша О. Висотської «Прапорець» є така строфа: 

От весна настане знову,  
Першотравень надійде́,  
А у Миті все готово —  
З прапорцем гулять піде́. 

Можна було б назвати ще цілу низку таких відхилень, наявних у різних збірках 
перекладних поезій. Усі ці помилки в наголошуванні слів зумовлені нечіткістю орфоепічних 
норм у мові самого перекладача. Проте найчастіше в перекладах трапляються ті діалектні 
наголоси, які підтримуються в мовному побуті перекладача мовою оригіналу. 

Загальновідомим є той факт, що значна частина іменників у множині, стоячи при 
числівнику, має наголос не такий, як без числівника. Кажуть (із числівником): два о́води, 
три ска́рби, чотири пта́хи, різок зо п’я́ть, ша́почок зо три, але без числівника наголос у цих 
словах здебільшого інший: 

їх вабили скарби́ далеких берегів...14

Вогнекрилі птахи ́ звідусюди знялись15 і под. 
М. Пригара, перекладаючи поему М. Некрасова «Кому на Русі жити добре», вживає 

іменники у множині майже скрізь із позалітературними наголосами: 
Під різками, під палками...; 
Укріпа богатирськая 
Не різки! 
Зняли селяни ша ́почки...; 
Надіньте, прошу, ша́почки...; 
Над ставом в’ються ла́стівки...; 
...малими ча́шками..16

Таких помилок чимало і в доробку інших перекладачів. Щоправда, інколи читач може 
неправильно прочитати рядок і приписати помилку перекладачеві. Річ у тім, що слова, в 
яких більше двох складів, мають часто не один, а два (основний і побічний) або й три 
(основний і два побічні) наголоси. У зв’язку з цим позиція багатоскладового слова у 
метричній таблиці вірша дозволяє часом вимовляти його подвійно або потрійно (а при 
скандуванні — запомагатися всіма наголосами). Так, можна вимовити слова неправильно — 
голуби, тоненько і правильно у таких рядках: 

Наші го́луби́ лишились 
В тому домі на горі! 
Все горище вже в огні, 
Б’ються го́луби́ в вікні...17

Восени розплакались 
То́не́нькі билинки18. 

Немає, очевидно, акцентуаційних відхилень у такому уривку перекладу «Плутанини» 
К. Чуковського: 

Ки́ценьки́ загавкали: 
— Гав-гав-гав! 
— Ка́чечки́ заквакали: 
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—Ква-ква-ква! 
—Ку́рочки́ закрякали: 
— Кря-кря-кря!19

Правильний наголос тут на третьому складі. Псевдооздобою в багатьох перекладних рядках 
красується неправильно акцентоване слово спина́: 

Цепами руки кручені, 
Залізом ноги ковані, 
Спина́... ліси дрімучії 
По ній ішли — зламалися20. 

Пор. також: 
Довгі стрічки розвіває 
За спино́ю вітерець21. 

У сталому виразі один одного у другому слові наголос падає на перший склад. Не завжди 
цього дотримуються перекладачі. Ось приклади з того ж перекладу М. Пригари: 

Нам’явши боки здорово 
Одне одно́му, стямились... 
У вічі не дивилися 
Один одно́му..22

Вираз один за одни ́м (замість літературного один за о ́дним) є акцентуаційною калькою 
російського виразу один за другим у таких рядках перекладеного І. Муратовим вірша 
С. Маршака «Оповідання про невідомого героя»: 

Люди в брезенті — 
Один за одни́м — 
Лізуть з драбинами 
В полум’я й дим...23

Часто акцентуаційно калькують українські перекладачі російське слово друго́й. Приклади 
з того ж перекладу М. Пригари: 

Одним кінцем по панові, 
Други́м — по мужику!.. 
А там други́й штовхнув його...; 
Други́й мужик, присадистий...; 
Друго́го й не збагнеш...; 
Дала шматок, 
Други́й — квилить24. 

Такої акцентуаційної неохайності не може не помітити навіть мало підготовлений читач. 
Як відомо, числівники одина́дцять і чотирна́дцять наголошуються так, як і всі інші 

числівники другого десятка: двана́дцять, трина́дцять і т. ін. Але часом у перекладачів 
натрапляємо на локальне наголошування цих числівників, напр., у тому ж перекладі 
М. Пригари з О. Некрасова є такі рядки: 

Зварилися карбованці,  
За зварок той дають йому  
Оди́надцять лише...25;  
По Волзі аж до Тискова  
Тут буде сіл з чоти́рнадцять,  
Так через всі чоти́рнадцять 
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25 Там же, стор. 32. 



 Прогнали, мов крізь стрій!26

Це тільки незначна частина типових акцентуаційних відхилень у поетичних перекладах. 
Названі помилки значною мірою спричинені ритмічним плином мови оригіналу і свідчать 
про невибагливість перекладачів у доборі художніх засобів. 

Не можна не згадати у зв’язку з цим і того факту, що перекладачі часто копіюють 
суцільну жіночу риму польського і (щоправда, досі нечасто вживану і росіянами) 
нерівноскладову риму російського оригіналу, забуваючи про те, що такі рими є не 
властивістю мови автора першотвору, а властивістю мови національної, засобами якої 
створено оригінал. 

Дехто, звичайно, схильний вважати ці помилки так званою поетичною вільністю, — 
мовляв, поетові дозволено заради вимог версифікації вводити у вірш акцентологічні й інші 
покручі, аби тільки вірш тримався купи. Справжньому майстрові образливі такі слова «Так 
звана поетична вільність? Дурниця! В наші часи поетові не личить уже користуватися з неї, 
цебто — без сорома казка! — ховатися за її широкою спиною зі своєю мовною 
невправністю. Поет повинен свідомо ставитись до літературної мови». Ці слова належать 
прекрасному знавцеві нашої мови Іванові Виргану. І їх повинен добре пам’ятати поет-
перекладач. 
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