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Як i будь-який вид мистецтва, музика закарбо-
вує в собi мову на певному iсторичному етапi

й передає знання про неї наступним поколiнням; вод-
ночас вона презентує духовно-культурний рiвень
нацiї (а отже, i стан мови) сучасникам, свiтовiй
спiльнотi. Тому природно, що пiсня повинна вбирати
лише найкращi мовнi традицiї, пильнувати їхню чис-
тоту й водночас зберiгати своє мистецько-естетичне
призначення. Культура мови в українському музич-
ному просторi має не меншу значущiсть, нiж у лiтера-
турi, кiно, засобах масової iнформацiї. У вiтчизняно-
му мовознавствi є працi про мовне наповнення
фольклорних пiсень, проте немає спроб проаналiзу-
вати численнi порушення норм культури мови i мов-
лення в текстах сучасних музичних композицiй.

Пiсня завжди займала важливе мiсце у духовно-
культурному життi українського соцiуму. Саме в
пiсенному мистецтвi жила наша мова у час заборон
i переслiдувань. На основi фольклорних пiсень було
написано багато лiтературних творiв, тож, вiдшлi-
фована фольклорна мова ставала лiтературною,
входячи в активний повсякденний ужиток. Тому
дотепер музичне мистецтво має важливе значення у
вiдродженнi й актуалiзацiї художнiх цiнностей, в
iнтеграцiї та культурному розвитковi українського
суспiльства. 

Сучасна українська пiсня має велику попу-
лярнiсть. Про це свiдчать численнi перемоги наших
виконавцiв на вiтчизняних i мiжнародних конкур-
сах. Та чи завжди пiсня формує позитивний iмiдж
українського суспiльства i його культури? Часто су-
часна музика втрачає своє первинне мистецько-ес-
тетичне призначення i демонструє зразки мовлення
так званих мовних низiв. Вона вбирає в себе про-
сторiчну i сленгову, запозичену й кальковану лек-
сику, орфоепiчнi та синтаксичнi помилки.

Варто згадати i про те, що молодь зазнає серйозно-
го впливу своїх кумирiв, наслiдує їхнi манери, звички
та, природно, мову. Зауважмо, що значна частина
пiдлiткiв надає перевагу закордоннiй музицi, адже су-
часнi радiокомпанiї та телеканали не вважають за
потрiбне популяризувати нацiональний музичний
продукт. Складнi соцiокультурнi обставини поро-
джують процеси, якi знищують справжню пiсенну

традицiю, замiнюючи її на масову поп-культуру.
Українська музика стає одноманiтною, неоригiналь-
ною. Часто вона тяжiє до копiювання росiйських му-
зичних традицiй. А та маленька частка україномов-
них композицiй, яка знайшла свого слухача, поволi
змiнює ситуацiю, хоча й не характеризується висо-
кою мовною якiстю. Предметом дослiдження ми об-
рали тексти пiсень трьох українських гуртiв, чия му-
зика знана далеко за межами України – «Океану Ель-
зи», «Скрябiна», «Бумбоксу».

«Океан Ельзи» – це культовий український рок-
гурт, створений 1994 р. у Львовi. Лiдером та вока-
лiстом гурту є Святослав Вакарчук. Публiка й кри-
тики не раз визнавали цей колектив найкращим
рок-гуртом та найкращим live-гуртом СНД i Схiдної
Європи. Географiя їхнiх виступiв надзвичайно ши-
рока – Єкатеринбург, Сочi, Москва, Санкт-Петер-
бург, Тула, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара, Чи-
та, Мiнськ, грецький острiв Родос, Рига, Таллiнн,
Одеса, Днiпропетровськ, Калуш – це далеко не пов-
ний перелiк лише за минулий рiк. Саме з цим гуртом
пов'язана перша в Українi online-трансляцiя живого
концерту на сайтi YouTube – це була презентацiя но-
вого проекту С.Вакарчука «Брюссель», яку дивили-
ся бiльш як 100 тисяч глядачiв: вiд України до
Францiї, вiд США до Росiї, вiд Ізраїлю до Порту-
галiї [2]. У своїх пiснях музиканти використовують
патрiотичнi iдеї, пропагують українськi та євро-
пейськi цiнностi, встановлюють новi стандарти ук-
раїнської музики. 

Проаналiзуємо пiснi гурту за загальними норма-
ми української мови – лексичними, граматичними,
стилiстичними, орфоепiчними. Варто зауважити,
що орфографiчний рiвень не було взято до уваги,
оскiльки їхнi композицiї насамперед сприймаються
на слух. 

Загалом текстовий матерiал пiсень «Океану Ель-
зи» не має у своєму складi численних ненормативних
утворень, але в найпопулярнiших iз них автор часто
вживає росiйське слово тайна замiсть нормативного
таємниця, наприклад: «Тайною жив би я» («Друг»),
«Ти була моєю тайною» («На лiнiї вогню»), «Скiльки
тайни носили, / Але я буду знати тайну твою» («Не-
бо над Днiпром»). 
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У пiснi «Зелений чай», що вийшла в новому аль-
бомi «Брюссель», слову кав'яр надано нового зна-
чення, оскiльки в Академiчному тлумачному слов-
нику української мови зафiксовано лише одне зна-
чення цього слова, яке нинi є застарiлим – iкра [7].
У контекстi пiснi ж його вжито у значеннi «той, хто
варить каву» («Горить лiхтар, не спить кав'яр, / Вiн
варить каву, але сам…»). В українськiй мовi є ви-
падки, коли таким способом утворювалися новi
значення, наприклад, кавун – любитель кави. Тому
можна говорити про виникнення своєрiдного ново-
твору або актуалiзацiю нового значення. 

У пiснi «Дощ» використано скальковане з
росiйської мови слово виключити («Наш декаданс
виключить свiтло…»), якому вiдповiдає нормативне
українське словосполучення вимкне свiтло. У текстi
«Там, де нас нема» натрапляємо на дивне поєднан-
ня дiєслова й iменника: «Там, де нас нема, / Там не
падає зима з неба». Враховуючи те, що в наступно-
му реченнi говориться про атмосфернi явища, а не
про пори року («Тiльки там, де нас нема / Менше
льоду, нiж тепла»), можна припустити, що йшлося
не стiльки про зиму, скiльки про снiг. Тим бiльше,
що вираз падає снiг є нормативним в українськiй
мовi.

Трапляються в композицiях гурту i деякi грама-
тичнi неточностi, зокрема порушення морфологiчних
норм. У пiснi «Вище неба» фiгурує словосполучення
не даш («Менi би тiкати, але ж ти не даш»). Очевид-
но, що тут слiд уживати правильну особову форму
дiєслова давати – ти не даси. Це стосується i слова
загляни у пiснi «Нiколи»: «Хочеш пиши, / Або дзвони,
/ Може й не буде такого, як було, / Та все ж загляни».
Правильною граматичною формою дiєслова наказо-
вого способу заглянути є заглянь. У текстах також ча-
сто використовується граматично неправильне
дiєслово налию, зокрема в пiснi «Без бою» – «Я налию
собi, я налию тобi вина». Правильна особова форма
дiєслова налити – наллю. 

Автор пiснi «На лiнiї вогню» неправильно вжив
закiнчення у фразеологiзмi не по зубах. Так, «Океан
Ельзи» спiває з типовою граматичною помилкою:
«Який не по зубам менi». Цiкавий фразеологiзм зна-
ходимо i в пiснi «В останнiй момент», якого не
зафiксовано у фразеологiчних словниках – бити на
совiсть («В останнiй момент немає коли / Боятись
чи бити на совiсть»). Ширший контекст дає змогу
припустити, що тут можливий варiант вiдомого
українського фразеологiзму бити на сполох, що
означає панiкувати, здiймати тривогу.

Невiдповiднiсть часових форм дiєслiв маємо в
пiснi «Голос твiй». «Чи коли хто-небудь бачив, / З
неба як впаде зоря, / Я подумав: небо плаче…» – по-
ряд iз дiєсловами минулого часу бачив i подумав
ужито дiєслово впаде у майбутньому часi. Ця грама-
тична помилка призводить до втрати логiчного
смислу у складнопiдрядному реченнi. Натомiсть
доречно було б використати форму минулого часу
– впала чи недоконаний вид падала. 

Найбiльшу кiлькiсть помилок, зафiксованих у
музичних композицiях «Океану Ельзи», становлять

орфоепiчнi, що зумовлено впливом на вимову учас-
никiв гурту захiдноукраїнських дiалектiв. Загалом у
їхньому мовленнi багато дiєслiв iз наголосом на пер-
шому складi, хоча нормативним у переважнiй бiль-
шостi дiєслiв української мови є наголос на остан-
ньому складi. Чуємо бýло замiсть булó у композицiї
«Дiвчина» – «В неї все вже бýло давно», «І не бýла в
рiзних мiстах»; «Як то бýло завжди» («Бiльше для
нас»); «Як би не бýло» («Холодно»); «На площi нас
бiльше, нiж бýло до того» («Коли тобi важко») та iн.
Те саме стосується i деяких iнших дiєслiв: втóплю
замiсть втоплю´, знáйду замiсть знайдý, хóджу
замiсть ходжý, взя́ла замiсть взялá, вiддáла замiсть
вiддалá. Часто спостерiгаємо i ненормативне наголо-
шення займенникiв. Наприклад: «Якби тобi мóї дум-
ки», «Мóє майбутнє i мóє життя» («Майже весна»),
«В тóбi я втóплю свою весну, В тóбi я знáйду свою
весну» («Холодно»), «Твóє життя зайде до мене в
гостi знов» («Перша пiсня»). 

У багатьох пiснях можемо почути неправильну
вимову приголосних. Це, зокрема, щ у сполучнику
що, який солiст вимовляє як дiалектне шо. Наведемо
декiлька прикладiв: «Я вважав би, [шо] ти – бiлий
день без дощу» («Вiдпусти»), «І не повiрю, [шо] десь
на Землi є ще одна ти», «Все те, [шо] хотiв» («Нiко-
ли»), «За то, [шо] ти завжди зi мною», «Виглядає,
[шо] iсторiя моя…» («Дякую тобi») та iн. 

Варто зауважити, що у своїх пiснях музиканти
уникають вульгаризмiв, жаргонiзмiв, стилiстично
маркованої лексики, просторiчних слiв. Усi iменни-
ки правильно наголошенi. У композицiях мовно-
виражальнi засоби використанi доцiльно. Вва-
жаємо, що проаналiзованi помилки зумовленi впли-
вами захiдноукраїнських дiалектiв, проте вони не
руйнують нацiонально-патрiотичної аури, прита-
манної творчостi «Океану Ельзи».

Гурт «Скрябiн» було засновано в 1989 р. Першi
альбоми молодiжної нестандартної музики «Техно-
файт», «Птахи» зробили його популярним у всiй
Українi. Не раз «Скрябiн» займав першi мiсця у
конкурсах «Краща альтернативна група року»,
«Пiсня року», «Таврiйськi iгри». Учасники гурту чи
не першими започаткували етно-проект «Еутерпа»
– синтез прадавнього автентичного фольклору й су-
часних технологiй. Їхню творчiсть подiляють на
перiоди, проте у будь-який час ця музика значно
вiдрiзнялася вiд традицiйної. Лiдер музикантiв
Андрiй Кузьменко повсякчас наголошував, що
«Скрябiн» – це щось мало не космiчне, що нiколи
не пiдкорялося жодним правилам» [10].

Велику увагу слухачiв завжди привертало лек-
сичне наповнення композицiй «Скрябiна». Самi ж
учасники в рiзних iнтерв'ю стверджують, що спiва-
ють винятково «народною українською мовою,
тiєю, якою розмовляє бiльшiсть населення Украї-
ни». Безперечно, розмовна мова значно вiдрiз-
няється вiд лiтературної, оскiльки зазнає серйозних
упливiв з боку дiалектiв. Проте в деяких музичних
композицiях «Скрябiн» не може визначитися, якою
мовою вiн спiває – росiйською чи українською. Ми-
нулого року мiж письменником Юрiєм Винничу-



ком та Андрiєм Кузьменком розгорiлася дискусiя,
яку публiкувало декiлька аналiтичних видань.
Митцi говорили про двомовнiсть, нецензурну лек-
сику i просторiчнi слова в музицi, лiтературi й мис-
тецтвi загалом. Спiльної думки вони так i не
дiйшли. 

У «Скрябiна» росiйськi слова вживанi не у своє-
му первинному виглядi, а в дещо «українiзованому»,
натомiсть автентичнi українськi слова вони вимовля-
ють росiйською. Наприклад, у пiснi «З Новим ро-
ком» спiвається Рождество замiсть правильного
Рiздво, скучно замiсть сумно, шарiки замiсть кульки,
тапочки замiсть капцi. Важко визначити, яке похо-
дження мають такi слова, як джiнси, каптьорка, ту-
пiк, канфєти. Яскравим прикладом такої то «українi-
зацiї», то «русифiкацiї» є пiсня «Хлопцi-олiгархи».

Окремi пiснi ряснiють прикладами всiх норма-
тивних помилок, якi трапляються в мовленнi. Вже у
першому куплетi композицiї «Говорили i курили»
чуємо:

Ми познайомились з тобою у вагонi метро,
Людей напхалося конкретно, як сiльодки в вiдро.
Мене до тебе притиснýли, вiдвернутись я не мiг
І ми у позi еротичнiй бýли загнанi в тупiк.

Наведений уривок iлюструє неправильне вжи-
вання слова конкретно, яке словник тлумачить як
«точно, предметно визначено» [7]. Очевидно, що
солiст має на увазi не точно, а багато. Така лексич-
на помилка порушує смисл речення. Тут же вжито
вжито українiзований русизм сiльодка. Росiйською
правильно селёдка, українською – оселедець. Сти-
лiстичною помилкою є порiвняння як сiльодки в
вiдро, навiть якщо замiнити русизм українським
вiдповiдником. Таке порiвняння допустиме лише в
розмовному стилi (це стосується й порiвняння в на-
ступному куплетi «І народ почав з вагону як картоп-
ля випадати»). Русизмом є i слово тупiк, україн-
ський вiдповiдник якого безвихiдь, глухий кут.

У дiєсловах притиснýли, бýли порушено орфо-
епiчнi норми, оскiльки нормативнi варiанти – при-
ти́снули, були́. 

У куплетi «І їли ми пирiжки, томатним соком за-
пи́ли, / І з червоними вусáми говорили i курили. /
Потiм трохи помовчали, трохи вiдпочили – / Взя́ли
закурили i знов заговорили» фiксуємо порушення
норм акцентуацiї в дiєсловах, а у другому куплетi
«Скрябiн» вживає свої типовi джiнси, росiйське ни-
ряю замiсть пiрнаю, зжимаю замiсть стискаю. 

Солiст часто використовує молодiжну сленгову
лексику на зразок чувiха у значеннi дiвчина, забити
у значеннi не зважати, пробити – дiзнатися щось,
бабки – грошi, не колише – не хвилює, рубає – грає
(про музику). Нерiдко в композицiях гурту трапля-
ються ненормативнi слова, яскравим прикладом чо-
го є пiсня «Іспанiя», текст якої перенасичений таки-
ми лексемами.

Варта уваги й пiсня пiд назвою «Шмата», змiсто-
ве наповнення якої, особливо приспiв, свiдчить про
неповагу до слухача i, зрештою, до самих себе, бо
«Шмата» говорить передусiм про духовно-мораль-
ну деградацiю творцiв української музики. 

Ти писала менi солодкi памфлети, 
Навiть прислала раз пачку конфет.
Ти ридала, пищала i обiцяла,
Що серце своє ще нiкому не дала.

Безсумнiвно, автор цих рядкiв демонструє не-
обiзнанiсть у термiнологiї, оскiльки «Тлумачний
словник української мови…» фiксує таке значення
слова памфлет: «це публiцистичний твiр сатирич-
ного характеру, спрямований проти якого-небудь
полiтичного або суспiльного явища чи окремої особи»
[7]. Памфлети не можуть використовуватися як ли-
сти романтичного характеру, а тому i не можуть бу-
ти солодкими. Пачка конфет – росiйське словоспо-
лучення, правильний український вiдповiдник ко-
робка цукерок. У дiєсловi дала наголос повинен па-
дати на останнiй склад. 

Поки з армiї я ще не повернувся,
Казала – нi в кого я не влюблюся.
Писала цитати чувiх-фемiнiсток
І втiкла з командою баскетболiстiв. 

Замiсть українського закохаюся «Скрябiн» ужи-
ває росiйське влюблюся. Чувiха – сленгове слово,
використовуючи яке, автор натякає на неповагу до
фемiнiстичного руху, який у пiснi також згаданий
недоречно, адже кохати когось зовсiм не означає бу-
ти фемiнiсткою чи прихильницею цього руху.
У словi втiкла порушено граматичну норму. Пра-
вильною формою є втекла (втiкати – недоконаний
вид, але втекти – доконаний). 

Багато композицiй «Скрябiна» можуть слугува-
ти зразками якiсної музики й текстiв, що не пору-
шують норм української мови i загалом прикметнi
високою культурою мовлення – «Люди як кораб-
лi», «Хай буде так, як хочеш ти», «Тепла зима», «Бу-
ти маленьким». А проте, як видно з проаналiзова-
них текстових матерiалiв, є й такi, що не вiдповi-
дають нормам української лiтературної мови.

«Бумбóкс» – український фанкi->рув гурт, ство-
рений 2004 р. в Києвi вокалiстом Андрiєм Хливню-
ком i гiтаристом Андрiєм Самойлом. Гурт входить
до асоцiацiї незалежних музикантiв «Вдох». «Бум-
бокс» дає близько ста концертiв на рiк у Європi, Азiї
й Пiвнiчнiй Америцi. 

В одному зi своїх iнтерв'ю Андрiй Хливнюк ска-
зав: «Хочеться виходити за рамки однiєї мови, однiєї
гармонiї. Давайте будемо рiзними! Тому що крок вiд
“я пишаюся тим, ким є” до “я не пишаюся тим, ким ти
є” – дуже незначний. Нав'язувати своє українство –
це так само примiтивно, як i коли хтось каже, що
Української держави й української культури не
iснує» [9]. Прикро, що останнiм часом усе бiльше
альбомiв «Бумбоксу» виходить i презентується ро-
сiйською мовою. Вплив росiйської помiтний i в укра-
їномовних пiснях. Лексичнi помилки у композицiях
насамперед пов'язанi з русизмами та англiцизмами.
В українськi речення свiдомо введено окремi англiй-
ськi фрази, якi зрозумiлi далеко не кожному україн-
ському слухачевi. Звичайно, молоде поколiння часто
використовує такi прийоми в розмовному стилi, але
у пiснях «Бумбоксу» надмiрна кiлькiсть англiцизмiв
справляє враження штучностi, заважає зрозумiти
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Бекхем, вiн грає, кажеш, iншi не дуже.
Джастiн, вiн може наревiти калюжу.
Як раптом шось, то Брюс усiх порятує.
У всiх тату є, це я так, констатую.

І в наступному:
Клунi чорнявий, а Сталлоне, вiн дужий.
Бред Пiтт вже зайнятий, на нього байдуже.
Як раптом шось, Арнi усiх пошматує.
У них є м'язи, це я так, констатую.

Крiм того, пiсля власного iменi чуємо займенник
вiн, що є синтаксичною помилкою, оскiльки у ре-
чення введено два пiдмети. У цiй же пiснi знаходи-
мо орфоепiчнi помилки: шось замiсть щось, стрáш-
ний замiсть страшни́й, свóї замiсть свої̈, первíсна
замiсть пéрвiсна.

Насамкiнець ще раз наголосимо: українська му-
зика завжди залишалася генератором українського
слова. У пiсенних традицiях нашого народу закар-
бовано мовнi надбання всiх перiодiв його iсторич-
ного розвитку. Нинi ж iз рiзних причин мовне на-
повнення музичних композицiй потребує ретельно-
го шлiфування. Часто автори орiєнтуються на куль-
турнi надбання наших схiдних сусiдiв, що зумовлює
проникнення в музику вiдповiдної манери виконан-
ня – пiсеннi тексти ряснiють калькованими з росiй-
ської мови словами, ненормативним наголошуван-
ням, фонетичними та орфоепiчними помилками.
Вимова окремих виконавцiв позначена впливами
дiалектiв, просторiчного мовлення i розмовного
стилю.

Глобалiзацiя iнформацiйного та культурного
свiту призводить до надмiрного використання в
українських пiснях слiв iншомовного походження,
екзотизмiв, висловiв та речень iноземними мовами,
надмiру власних назв, iмен, використання сленгової
та ненормативної лексики. 

Українськi музичнi гурти повиннi дбати про
культуру мови своїх творiв, адже саме їхня манера
поведiнки i спiлкування є еталонними для сучасної
молодi. Свiтова спiльнота пiзнає українську мову та
культуру насамперед через музику. 

Наша стаття – лише перший крок у дослiдженнi
культури мови сучасної української музики, адже з
кожним роком українська естрада збагачується но-
вими виконавцями, чия мова значно рiзниться вiд
мови їхнiх попередникiв.

змiст. У пiснi «Стяги на стяги» гурт спiває: «П'ю, кров
твою п'ю, / What I got to do» замiсть «Що я повинен
зробити». Введення англiйського речення у куплет
уважаємо недоречним, оскiльки його можна замiни-
ти українським, тим бiльше, що «п'ю» не римується з
«do». Це стосується й iнших пiсень, хоча в них рима
точнiша: «Задарма вiддаю, / I am telling you» («Вiд-
даю»), «Або кажу сам собi easy, let it be» («Ким ми бу-
ли»), «Особистий Вавилон, Now you are alone» («На-
одинцi»). Декiлька англiцизмiв чуємо i в українськiй
пiснi пiд назвою «Happy end»: «happy end», «love
story» тощо. 

У пiснi «Зцапала-злапала» спостерiгаємо поєд-
нання трьох мов: української, англiйської та росiй-
ської, що порушує будь-яку логiчнiсть тексту.
«Бумбокс» використовує бiльше слiв iншомовного
походження, анiж питомо українських, росiйськi
слова вимовляються недбало, шаржовано: «У тебе
безлiч гламурних штучок, / I gotta щiльний гастроль-
ний графiк, / Вже годi мiрятися, хто кручє, /
Крутiше всiх все одно лиш папiк», i далi: «Я DVD не
вимикаю / І за навастями не слєжу». 

Значною лексичною помилкою, що також заплу-
тує тексти пiсень, є надмiр в одному реченнi чи ку-
плетi закордонних власних назв, екзотизмiв, термi-
нiв, назв стильових музичних течiй, молодiжних
угруповань, сленгової лексики тощо. Яскравим
прикладом цього може слугувати пiсня пiд назвою
«Супер-пупер»:

Реггi, фанкi, лайдже-ез,
Смак сiгари i постери Че Гевари.
Час на i-нет вже щез,
Та чомусь так ламає iти на пари.

У цiй же пiснi використано такi сленговi слова, як
тачка – автомобiль, мачо – гарний хлопець, жвачка –
з росiйської жуйка, пiдламувати – насмiхатися.
У наступних куплетах фiгурують комп'ютернi тер-
мiни: мережа, дисконект, аська (сленгова назва про-
грами ICQ), назва фiльму «Володар кiлець. Двi вежi».
Все це можна вважати стилiстичними i лексичними
помилками, якi порушують точнiсть, логiчнiсть, чис-
тоту й виразнiсть мовлення, адже пiд час слухання
композицiї важко зрозумiти таке нагромадження
рiзностильової лексики. 

Аналогiчнi помилки чуємо в композицiї «Полi-
на». У двох куплетах згадано близько десяти iмен
акторiв, спiвакiв, музикантiв:
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