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МОВОЗНАВЧІ СТРАТЕГІЇ ЗЕНОВІЯ ТЕРЛАКА: 

УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ НАУКОВОГО СУМЛІННЯ 

 

У ХХ столітті українська мовознавча наука досягла 

визначних висот академічного росту. З‘явилася ціла 

когорта вчених, що стали авторами солідних історико-

етимологічних студій, упорядниками авторитетних 

лексикографічних праць, творцями обґрунтованих 

граматичних теорій в аспекті нормативної кодифікації 

сучасної літературної мови, дослідниками багатовимірного 

діалектного простору та розробниками новітніх методик 

викладання української мови в іноетнічному середовищі. 

Закономірно, що у процесі методологічного розгортання 

сучасних мовознавчих стратегій вагоме місце посідає 

університетська гуманітаристика, що має фундаментальні 

надбання та давні дослідницькі традиції. Навіть за 

найскладніших умов інституційного розвитку під 

потужним ідеологічним пресом радянської пропаганди 

кафедра української мови Львівського університету не 

переставала бути солідним форпостом національної 

філологічної науки. Глибокотеоретична дериватологічна 

концепція І. Ковалика, фонологічні розвідки П. Коструби, 

методичні інновації М. Шкільника, І. Петличного, 

енциклопедичний універсалізм лексикологічних спосте-

режень Ю. Кобилянського стали тим інтелектуальним 

підґрунтям, на якому виростають лінгвістичні досягнення 

нинішніх дослідників. 

Особливу роль у становленні та формуванні 

теоретико-методологічної бази сучасного мовознавства 

відіграють ґрунтовні студії завідувача кафедри української 

мови Львівського національного університету імені Івана 
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Франка, професора Зеновія Терлака, у науковому доробку 

якого органічно поєднано розв‘язання конкретних 

прикладних текстологічних чи лексикографічних проблем 

із концептуальним осмисленням актуальних завдань 

національної специфіки граматичної структури мови чи 

системи її синтаксичних форм в аспекті норми. Як один із 

найталановитіших учнів славного професора І. Кучеренка 

він вибудовує власну дослідницьку візію через подолання 

усталених догм і стереотипів, спростовуючи інколи й 

позірно незаперечні аксіоматичні істини. Пильну увагу 

мовознавець звертає на особливості суспільного 

функціонування мови та простежує її роль як 

магістрального засобу консолідації нації, чому упродовж 

усієї історії всіляко перешкоджала неприхована 

антиукраїнська політика російських шовіністичних урядів 

– від царського до радянського. ―Тривалі заборони в 

Російській імперії української мови (―не было, нет и быть 

не может‖)‖, – справедливо зауважує Зеновій Терлак, – 

штучно перервали об‘єктивний процес формування її 

норм, тоді як у Західній Україні вона функціонувала в 

різних стильових різновидах, а її норми узаконювали 

галицькі граматики і словники. І якщо автори 

―Українського правопису‖ 1928 р. ще намагалися якось 

узгодити наддніпрянський і галицький варіанти 

словозмінної системи української мови, то згодом у 

правописі 1933 р. ці факти було грубо проігноровано і 

директивним методом запропоновано на підрадянській 

Україні такі правила словозміни, які б максимально 

наближували українську мову до російської‖. 

Водночас, зі здобуттям Україною незалежності в 

новітній період, на жаль, належного забезпечення 
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функціонального статусу української мови як єдиної 

державної не відбулося, і це негативно позначилося на 

характері культури мовлення насамперед теперішньої 

молоді, яка все частіше тяжіє до вживання штучних 

суржикових лексичних варіантів замість питомо 

українських словесних взірців. Зрештою, дослідник 

намагається максимально об‘єктивно висвітлити ті явища, 

що стають предметом його мовознавчої обсервації. 

Зокрема, ―процес нормування української мови, – на його 

думку, – ускладнюється тим, що, з одного боку, тривала 

русифікаторська політика спричинила низку 

асимілятивних змін у її системі, які знайшли своє 

відображення і в практиці кодифікації її норм, а з другого 

боку, навіть державний статус української мови не 

забезпечив їй комунікативної переваги в пострадянському 

суспільстві, вона й далі продовжує функціонувати на 

більшій території України в силовому полі чужої 

граматичної системи, а це суттєво знижує дієвість 

нормативних рекомендацій, що їх висловлюють 

мовознавці‖. 

В одному з читацьких відгуків на друге видання 

посібника ―Украинский язык для начинающих‖, 

упорядником якого є Зеновій Терлак, влучно зазначено: ―У 

цій книзі весь арсенал, який відкриває суть мови, її 

―секрети‖. Саме вдумливість і проникливість із подальшим 

відтворенням найтонших істотних нюансів суперечливих і 

маловивчених духовних феноменів характеризують 

дослідницький стиль З. Терлака-мовознавця. Якщо до 

цього додати ще й практичне застосування фахових порад 

видатних творців української філологічної мислі, 

першочергово Івана Франка, то все це разом творитиме 
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промовистий науковий портрет професора Зеновія 

Терлака, а україноцентризм його мовознавчих студій є 

чітким методологічним орієнтиром та гідним прикладом 

для колег-педагогів і талановитої університетської молоді. 

 

Ярослав Гарасим, 

доктор філологічних наук, професор кафедри української 

фольклористики філологічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка 



13 

 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА МОВОЗНАВЦЯ 

 

Зеновій Михайлович Терлак народився 15 жовтня 

1952 р. на Ходорівщині (тепер Жидачівський район 

Львівської області) в селянській сім‘ї. А що в рідному селі 

була лише початкова школа, то довгий шлях до знань 

пролягав через сусідні Новосільці та Гірське вже 

Миколаївського району, де були відповідно восьмирічна й 

середня школи. Відтак протягом 1969-1974 рр. – навчання 

на українській філології Львівського державного 

університету імені Івана Франка. Це був період, коли на 

факультеті ще працювали такі знані мовознавці й шляхетні 

особистості, як: професор І. Ковалик, фундатор Львівської 

дериватологічної школи, професор Ю. Редько, автор 

єдиного на ту пору в Радянському Союзі ―Словника 

сучасних українських прізвищ‖, професор І. Петличний, 

дослідник синтаксису творів Івана Франка, доцент 

Б. Кобилянський, який закінчив мовознавчі студії у Відні 

під керівництвом професора М. Трубецького і там одержав 

ступінь доктора філософії, доцент М. Шкільник, якого 

називали ―Вчителем учителів‖, ―педагогом із Божою 

іскрою‖, та ін. Вони й формували у своїх студентів 

філологічний світогляд, плекали в них любов до слова, 

залюбленість у лінгвістику.  

По закінченні навчання Зеновія Терлака як 

перспективного філолога залишають працювати асистен-

том на кафедрі української мови. А в 1979 році скеровують 

у цільову аспірантуру при кафедрі української мови 

Київського державного університету імені Тараса 

Шевченка, яку тоді очолював талановитий і революційний 

у певному сенсі мовознавець професор Ілля Кучеренко, 
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глибокий теоретик-граматист, автор оригінальних 

граматичних концепцій. У 1982 році під його науковим 

керівництвом Зеновій Терлак успішно захищає 

кандидатську дисертацію ―Ад‘єктивні словосполучення з 

об‘єктними відношеннями в сучасній українській 

літературній мові‖ й повертається на рідну кафедру, 

посаду завідувача якої обійняв у 1996 році. 

Його лекції для студентів із базового курсу 

―Синтаксис сучасної української мови‖ і спецкурсів 

―Синтаксичні норми української мови‖ та ―Актуальні 

проблеми української граматики‖ вирізняються глибиною, 

високою ерудованістю й проблемною спрямованістю. 

Кожна з них – це, властиво, окреме дослідження певної 

синтаксичної проблеми із заглибленням в історію питання, 

стан її розв‘язання на сучасному етапі, зіставленням різних 

підходів і водночас спонукання студентів до осмисленого 

засвоєння матеріалу, пробудження в них мовної 

свідомості. 

Наукові зацікавлення Зеновія Терлака різнобічні й 

зумовлені нагальними потребами сучасного українського 

мовознавства: передусім це синтаксична структура укра-

їнської мови, мовні норми і культура української мови, 

викладання української мови як іноземної, лексикографія, 

а також лінгвостилістика, історія українського мово-

знавства в постатях, правописні питання тощо. 

Чільне місце в науковому доробку ювіляра займають 

чи не найбільш злободенні й водночас найменш 

опрацьовані в українському мовознавстві проблеми 

синтаксичної мовної норми, які досліджено в працях: 

―Правописні норми і сьогочасна мовна практика‖ (2001), 

―Кодифікація синтаксичних норм у словнику‖ (2003), 
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―Синтаксичні варіанти і норма‖ (2004), ―Синтаксичні 

кальки в аспекті норми‖ (2004), ―Сучасна мовна практика і 

проблема кодифікації мовних норм‖ (2009), ―Українська 

лексикографія на зламі століть і проблеми кодифікації 

мовних норм‖ (2013) та ін. 

Вдало поєднуючи науковий і нормативний підходи 

до оцінки мовних явищ, Зеновій Терлак розглядає низку 

мовних фактів в історичному розвитку, з‘ясовує причини  

появи їх в українській мові, місце в системі мови та  

відповідність чинним нормам. Це, зокрема, функціону-

вання сполучників позаяк, аби, прислівника зазвичай, 

дієслівне керування, синтаксичні кальки та ін. При цьому 

він виважено апелює до тих нормативних засад, що були 

вироблені на початку ХХ ст. і відображені в працях 

О. Курило, О. Синявського, С. Смеричинського, В. Сімо-

вича, М. Гладкого, М. Сулими та ін. Висновки й поради 

дослідника аргументовані скрупульозно дібраними даними 

різноманітних словників і проілюстровані прикладами 

сучасної мовної практики, зібраними з репрезентативних 

джерел, а головно – з живого мовлення. І в цьому контексті 

вже непарадоксально сприймається твердження науковця, 

що ―очевидним є одне: якщо якийсь мовний елемент, 

попри всі лінгвістичні заборони, вперто продовжує 

уживатися, то це може бути свідченням того, що якісь 

ланки мовної структури залишаються незаміщеними, і 

цими елементами ми, власне, заповнюємо ці порожні 

комірки‖ [3, с. 401]. 

Розглядаючи такі драстичні й неоднозначно 

трактовані питання, як синтаксичні кальки чи синтаксичні 

варіанти в аспекті норми, Зеновій Терлак докладно про-

стежує вияв русифікаторських тенденцій у практиці 
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кодифікації синтаксичних варіантів української мови, 

виступаючи проти засилля синтаксичних кальок, які 

―копіюють структурні особливості чужомовної грама-

тичної системи‖ [5, с. 499], що, на його думку, спричиняє 

нівеляцію синтаксичного ладу української мови. Дослід-

ник закликає ―обережно реставрувати синтаксичний лад 

української фрази, позбувшись тих нашарувань, що 

нівелюють її національне тло‖ [4, с. 174]. Проблему 

синтаксичних варіантів, уважає вчений, треба роз-

в‘язувати, передовсім ураховуючи їх ―відповідність 

структурі і системі української мови‖, а також беручи до 

уваги ―семантичне навантаження, функціональну марко-

ваність, традицію вживання, реакцію на цю конструкцію з 

боку тих людей, що досконало володіють нормами літе-

ратурної мови,‖ тощо [5, с. 503].  

Об‘єктом наукового зацікавлення Зеновія Терлака є і 

морфологічні норми, які він досліджує у статтях: 

―Аугментативні іменники на -ище в аспекті кодифікації 

граматичної норми‖ (2007), ―До відмінювання запозичених 

іменників на -о в сучасній українській мові‖ (2012) та ін. 

Тісно пов‘язану зі синтаксичними нормами проблему 

граматичного засвоєння іншомовних слів, зокрема відмі-

нювання запозичених іменників на -о, що гостро постала у 

зв‘язку з обговоренням правописної реформи, Зеновій 

Терлак пропонує розглядати не серед правописних правил, 

а в системі морфологічних норм, зважаючи на 

―особливості реального вживання того чи іншого слова, 

відстежуючи факти словозміни окремих чужомовних 

іменників на -о в текстах різної стильової належності, й 

поступово впроваджувати їх до граматик і словників‖ [2, 

с. 16]. Скрупульозно простеживши відображення слово-
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зміни іншомовних іменників на -о в граматичних і 

лексикографічних працях від початку ХХ ст. до сучасної 

мовної практики, залучаючи поміж іншими й дані 

уживання тих чи інших форм у мережі Інтернету (що, на 

жаль, ще не стало поширеною практикою мовознавчих 

студій), дослідник узагальнив входження чужомовних 

іменників на -о в морфологічну систему української мови, 

наголосивши на їх неоднаковій морфологічній адаптації і 

причинах цього, на суперечливому характері морфо-

логічного функціонування окремих лексем в усному й 

писемному мовленні, на факті існування неповної 

відмінкової парадигми для окремих запозичених слів. 

Підтримуючи загалом реабілітацію словозміни в системі 

української мови чужомовних іменників на -о, Зеновій 

Терлак слушно вважає, що ―завдання лінгвістів – не 

нав‘язувати суспільству наперед заданої морфологічної 

норми, а встановлювати її з огляду на ті факти реального 

слововжитку, що характеризують узус‖ [2, с. 16]. Ця теза 

перегукується із заувагою Василя Сімовича, що ―граматика 

нічого не приписує, вона самовільно нічого не творить, 

сама не укладає, а тільки збирає те, що в мові є, сортує, 

розбирає, звідкіля що взялося та куди належить – словом: 

із усього цього матеріялу, що в мові є, складає закони й 

більш нічого!‖ [6, с. 11]. 

Дотичну до синтаксичних норм проблему так званого 

подвійного роду іменників Зеновій Терлак розглядає у 

статті ―Аугментативні іменники на -ищ(е) в аспекті 

кодифікації граматичної норми‖ (2007). Указуючи на 

суперечливий характер кодифікації граматичного значення 

роду при аугментативних іменниках на -ищ(е) в 

українських граматиках, підручниках і словниках, на 
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відсутність ―належної джерельної бази, яка б 

об‘єктивізувала характер кодифікації граматичного 

значення роду при аугментативних іменниках на -ищ(е)‖ 

[3, с, 425], зокрема Національного корпусу української 

мови, учений висловлює свої міркування щодо принципів 

родової диференціації цієї категорії слів. Докладно 

проаналізувавши різні семантичні групи аугментативних 

іменників на -ищ(е) в аспекті їх родової належності й 

виділивши чинники, які визначають родову диференціацію 

цих лексем, він доходить аргументованого висновку, що 

вживання аугментативних іменників чоловічого або 

жіночого роду із суфіксом -ищ(е) у значенні середнього 

роду не нормативне в сучасній українській літературній 

мові й повинно бути об‘єктом стилістики, а не граматики, 

чим знімає ще одну доволі заплутану мовознавчу проблему 

– ―подвійного роду‖.  

Проте улюбленою справою Зеновія Терлака, у якій 

особливо проявилася його лінгвістична обдарованість, є 

словникарство. Лексикографічні праці різного типу й 

призначення, створені одноосібно чи у співавторстві, 

займають вагоме місце в його науковому доробку. Серед 

них вирізняється ―Словник мови поетичної збірки Івана 

Франка ―Зів‘яле листя‖ (2010), що гідно заповнив одну з 

болючих прогалин у лексикографічному опрацюванні 

Франкового тексту й водночас частково реалізував 

грандіозну ідею професора Івана Ковалика укласти 

словник мови художніх творів Івана Франка, висловлену 

ще в середині 60-х років минулого століття, але, на жаль, 

не втілену в життя й досі. 

Згідно з основним текстологічно-лексикографічним 

законом (Іван Ковалик), джерельною базою Словника мови 
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поетичної збірки Івана Франка ―Зів‘яле листя‖ слугувало 

друге (останнє) прижиттєве видання (Київ, 1911), до якого 

додано дві поезії з першого видання (1896), що були 

вилучені царською цензурою. Це дало змогу укладачеві 

максимально зберегти мовні особливості Франкової 

збірки. (Окремо скажемо, що укладанню Словника 

передувала ґрунтовна розвідка ―Текстологічний аналіз 

збірки І. Франка ―Зів‘яле листя‖ (2006), де скрупульозно 

проведено зіставний аналіз текстів прижиттєвих видань 

збірки ―Зів‘яле листя‖ з пізнішими її передруками). 

Зеновій Терлак, поклавши в основу лексико-

графування Франкового тексту вже вироблені й апробовані 

в слов‘янському мовознавстві й українському зокрема 

принципи укладання подібних словників, по-новому 

підійшов до цієї справи. По-перше, він уніс до реєстру всі 

українські слова – як загальні, так і власні назви, що вжиті 

в тексті збірки ―Зів‘яле листя‖ (як відомо, до реєстру 

Словника мови Шевченка з ідеологічних міркувань не 

потрапили деякі слова); по-друге, на відміну від 

попередньої практики вибіркової подачі ілюстративного 

матеріалу, реалізованої у ―Словнику мови Шевченка‖, що 

свого часу гостро критикував Ю. Шевельов, ілюстра-

тивний матеріал цього словника-довідника включає всі 

випадки вживання слова з урахуванням його семантичних 

та стилістичних особливостей; по-третє, на відміну від 

Словника мови Шевченка, розкрито семантику всіх слів, 

поміж ними й загальнозрозумілих, незалежно від того, чи 

це загальноприйняте значення слова, чи має свою 

специфіку у Франковому слововживанні. Властиво, цей 

словник є першим в українській лексикографії повним 

довідником особливостей слововживання в поетичній 
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збірці Івана Франка і, перефразовуючи Ю. Шевельова, 

―працею справді науковою, без фальсифікацій‖, тому він 

може слугувати надійним джерелом для дослідження 

художнього ідіолекту поета й взірцем для створення 

подібних лексикографічних описів лексичної ідіосистеми 

окремих збірок чи прозових або драматичних творів 

великих митців художнього слова.  

Помітним явищем в українській лексикографії став і 

―Словник-довідник з культури української мови‖ (1996), 

якому передувало створення ―Словника труднощів 

української мови‖ (1989). Серед авторського колективу їх 

укладачів був і Зеновій Терлак. Це перші словники такого 

типу в українській лексикографії, де зібрано й проко-

ментовано складні мовні факти та явища, які найчастіше 

трапляються в усному та писемному мовленні, та подані 

рекомендації нормативного характеру. Зокрема, до реєстру 

Словника-довідника (1996) внесено слова, складні щодо 

написання; які вживають у не властивому їм значенні; у 

яких найчастіше трапляються помилки в наголошуванні; у 

яких неправильно визначають граматичне значення роду; 

від яких неправильно утворюють граматичні форми того 

чи іншого відмінка, числа, ступенів порівняння, особи, 

способу, а також слова, що відбивають складні випадки 

узгодження й керування в українській мові. Цей Словник-

довідник визнаний одним із кращих серед поданих на 

конкурс, організований Міністерством освіти України та 

Міжнародним фондом ―Відродження‖ в межах Програми 

―Трансформація гуманітарної освіти в Україні‖. 

Зеновій Терлак є співавтором низки розмовників 

навчального характеру: ―Українсько-болгарський розмов-

ник‖ (1994); ―Українсько-білоруський розмовник‖ (2000); 
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―Беларуска-ўкраінска-рускі размоўнік‖ (2007). Потреба в 

подібних виданнях була зумовлена активізацією безпо-

середніх контактів українців з іншими слов‘янськими 

народами після проголошенням незалежності України. 

Окрім звичних для подібних видань тематичних розділів і 

списків найуживаніших словосполучень і фраз, що 

відбивають різні сфери людських стосунків, у кожному 

розділі подано тематичні групи лексики, щоб за готовими 

моделями можна було самостійно будувати елементарні 

висловлювання. За потреби подано країнознавчі коментарі 

(в ―Українсько-болгарському розмовнику‖). Видання міс-

тять також зразки словозміни відповідно болгарської й 

білоруської мов, найуживаніші стійкі вислови, прислів‘я і 

приказки, а також тексти для самостійного читання, 

дібрані з вишуканим смаком. Це, зокрема, відомі 

болгарські й білоруські пісні на слова знаних поетів – 

болгарських: Димитра Вълчева, Ивана Генова, Ивана 

Вазова – і білоруських: Максіма Богдановіча, Янки 

Купала, Якуба Коласа, Ніла Гілевича. Це були перші 

видання цього типу, що тривалий час залишалися і 

єдиними в українсько-болгарському й українсько-

білоруському культурному просторі (згодом ―Українсько-

білоруський розмовник‖ ліг в основу створення 

білорусько-українсько-російського розмовника – ―Бела-

руска-ўкраінска-рускі размоўнік‖, виданого в Білорусії 

2007 р.). 

У полі зору Зеновія Терлака перебуває важлива й 

водночас занедбана ділянка української лінгводидактики – 

вивчення української мови як іноземної й, особливо, 

вивчення української мови як державної в росій-

ськомовному середовищі. Гострої актуальності набула ця 
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проблема з проголошенням незалежності України й 

набуттям українською мовою статусу державної. Доти 

навчальна література в цій царині була орієнтована 

здебільшого на англомовних студентів-іноземців. Для 

російськомовної авдиторії від часу видання посібника 

М. Гладкого ―Практичний курс украинского языка: 

Пособие для русских школ‖ (1924) і до 90-х років – майже 

цілина. Тому поява в 1991 році книги ―Украинский язык 

для начинающих‖, створеної у співавторстві з проф. 

О. Сербенською і перевиданої на замовлення Держкомі-

тету інформаційної політики, телебачення та радіо-

мовлення України у 2000 році, викликала низку 

захопливих відгуків тих, хто після тривалого перебування 

в силовому полі чужої культури й мови повертався до 

рідного слова чи прагнув вивчити українську мову як ще 

одну з багатих слов‘янських мов. Ось кілька зворушливих 

уривків із листів, що надходили на адресу видавництва 

―Світ‖: ―В книге, на мой вигляд, великолепно сочетаются 

упражнения практической граматики с текстами для 

чтения, которые имеют огромное познавательное значение. 

Очень умная, полезная и интересная книга‖ (В. В.). ―В этой 

книге весь арсенал, который открывает суть языка, его 

―секреты‖. Посколько все легко и понятно, изучение 

материала идет с удовольствием, с радостью… (Н. К.). 

―Дуже люблю (кохаю) українську мову, але ніяк не можу 

купити підручник у Санкт-Петербурзі. Адже зараз легше 

дістати підручник з будь-якої західної мови, ніж з 

української. А я дуже і дуже зацікавився вивченням 

слов‘янських мов, зокрема української. Якщо можете, 

дуже прошу вислати за мій рахунок згаданий підручник‖ 

(М. Махлін, м. Санкт-Петербург) [8]. Власне, ці відгуки 
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більше за наукові рецензії свідчать про потребу в таких 

працях, про їх вагу в утвердженні статусу української мови 

як державної й поширенні її поза межами України. Хоча 

від появи посібника й наступного його перевидання 

з‘явилося декілька подібних праць, але за методичною 

довершеністю, дидактичною продуманістю, добором 

ілюстративного матеріалу він не втратив своєї 

оригінальності й дотепер і, мабуть, на часі його 

перевидати, особливо з огляду на сучасні українські реалії.  

Одним із болючих питань українського мовознавства 

є відсутність і досі писаної його історії – історії в постатях. 

Ця тематика також знайшла відображення в науковому 

доробку Зеновія Терлака. Це різножанрові праці, такі, як 

нарис про видатного українського мовознавця Василя 

Сімовича, тривалий час замовчуваного за радянського 

періоду: ―Василь Сімович: Життєписно-бібліографічний 

нарис‖ (1995, у співавт.); енциклопедичні гасла про 

завідувача кафедри української мови професора Івана 

Ковалика, знаного фонетиста, доцента кафедри української 

мови Петра Кострубу; це і ґрунтовна передмова до 

видання наукової спадщини свого вчителя Іллі Кучеренка, 

яку він упорядкував і підготував до друку, – ―Граматична 

концепція І. Кучеренка‖ (2003); це й теплі спогади про 

своїх університетських учителів – ―Педагог із Божою 

іскрою‖ (про Михайла Шкільника) та ін. Серед цих 

розвідок чільне місце належить праці, яка повернула в 

українське мовознавство із забуття ім‘я непересічного 

українського мовознавця Василя Сімовича. У ній уперше 

досить докладно подано біографічні відомості про вченого, 

розглянуто його редакторсько-видавничу, перекладацьку й 

публіцистичну діяльність; висвітлено внесок в організацію 
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науки в НТШ, проаналізовано мовознавчі праці, а також 

подано вибірку листів Василя Сімовича до визначних 

українських діячів. Цінність цієї праці полягає ще й у тому, 

що вона містить обширні матеріали до бібліографії 

В. Сімовича, зібрані з різноманітних, часто важкодо-

ступних джерел. Появі цього нарису передувала низка 

статей, присвячених різним аспектам діяльності цієї 

видатної постаті в українській культурі: ―Питання 

культури мови в науковій спадщині В. Сімовича‖ (1990); 

―Граматика української мови‖ Василя Сімовича‖ (1990); 

―Лінгвістична спадщина Василя Сімовича‖ (1991); ―Василь 

Сімович в українській культурі‖ (1992); ―Матеріали до 

бібліографії Василя Сімовича‖ (1992, у співавт.); 

―Діяльність Василя Сімовича в Науковому Товаристві 

імені Шевченка‖ (1994, у співавт.) та ін. 

У зв‘язку з цим потрібно згадати ще про один 

важливий аспект діяльності Зеновія Терлака – 

упорядкування й підготовка до друку наукової спадщини 

низки мовознавців: Івана Ковалика – ―Іван Ковалик. 

Питання українського і слов‘янського мовознавства‖ 

(2008), Іллі Кучеренка – ―Кучеренко І. Актуальні проблеми 

граматики‖ (2003); Василя Сімовича – ―Франкіана Василя 

Сімовича‖ (2005, у співавт.); переклад із німецької й 

публікація статті Василя Сімовича ―Чи є ненаголошене ―е‖ 

самостійною фонемою?‖ (2003) та ін. 

З ініціативи Зеновія Терлака та за його активної 

участі на кафедрі систематично відбуваються наукові 

конференції й наукові читання, присвячені членам 

кафедри, які вже відійшли у кращий світ, – Юліанові 

Редькові, Іванові Коваликові, Петрові Кострубі, 

Броніславові Кобилянському, Теодозію Возному, 
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Михайлові Шкільникові та ін. Так плекається історична 

пам‘ять про минуле кафедри, її місце в історії вищої школи 

й у розвитку мовознавства, так виховується в майбутніх 

поколіннях вдячність своїм учителям. 

Окрему групу в наукових напрацюваннях ученого 

займають праці з лінгвостилістики: ―Лінгвостилістичний 

аналіз поеми В. Поліщука‖ ―Асканія-Нова‖ (1987); ―Мовна 

майстерність І. С. Нечуя-Левицького‖ (1988); ―Ритмомело-

дика ―малої‖ прози О. Кобилянської‖ (1988); ―Спостере-

ження над синтаксичною структурою українських 

народних дум‖ (1991); ―Мовні засоби експресії в 

публіцистиці Юрія Липи‖ (2001); ―Мовностильові 

особливості збірки Гавриїла Костельника ―Встань, 

Україно‖ (2007) та ін. Усіх їх об‘єднує глибоке 

проникнення у творчу лабораторію письменника, 

майстерна методика образного аналізу художнього тексту. 

Мовностилістичні особливості аналізованих творів 

дослідник розглядає не анатомічно, а в їх органічному 

зв‘язку з ідеєю і художнім задумом, із мовною естетикою 

письменника, виявляючи при цьому характерні оригінальні 

риси мови і стилю того чи іншого автора. 

Науково-педагогічна діяльність Зеновія Терлака 

зумовила низку праць дидактично-методичного спря-

мування. Це різноманітні посібники, які містять завдання й 

методичні вказівки до проведення практичних занять з 

української мови, для самостійної роботи з 

орфографічного й пунктуаційного практикумів тощо. 

Особливо схвальні відгуки учителів-мовників отримав 

посібник ―Українська мова: Збірник вправ із синтаксису та 

пунктуації‖ (1999), укладений відповідно до програми 

загальноосвітньої школи. Посібник містить найрізноманіт-
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ніші вправи, які можна використати під час опрацювання 

основних відомостей із синтаксису та пунктуації 

української мови. Особливістю, що вирізняє його з-поміж 

інших видань цього типу, є те, що до завдань, які можуть 

викликати в учнів певні труднощі під час їх виконання, 

подано відповіді, а в окремих випадках – і необхідний 

коментар. Цінність його ще й у тому, що текстовий 

матеріал дібрано з особливим естетизмом, так, щоб 

художнє слово викликало ―в юній душі естетичні відчуття 

і переживання‖, спонукало ―учня до вдосконалення свого 

усного й писемного мовлення‖ [7, с. 3]. Узагалі, 

ілюстративний матеріал до всіх наукових і методичних 

праць ученого демонструє його глибоке знання багатющої 

скарбниці української літератури, залюбленість у художнє 

слово, уміння використати його для переконливої 

аргументації своїх наукових тверджень.  

Про вагомий внесок Зеновія Терлака у збагачення 

наукового потенціалу українського мовознавства свідчать 

дисертаційні роботи, захищені під його керівництвом: 

―Інноваційні процеси в лексиці української літературної 

мови‖ (Д. Мазурик, 2002); ―Мовна характеристика 

персонажів у прозі Івана Франка‖ (І. Ціхоцький, 2004); 

―Дистрибуція приголосних фонем в українській мові‖ 

(С. Сеньків, 2004); ―Структурно-семантична і функці-

ональна характеристика предикатів процесу в сучасній 

українській мові‖ (Г. Кутня, 2005); ―Синтаксис наукового 

мовлення Івана Франка (складне речення)‖ (О. Труш, 

2008); ―Мовний образ парубка в українських фольклорних 

і етнографічних текстах‖ (О. Барабаш-Ревак, 2009). Зеновій 

Терлак також часто виступає офіційним опонентом при 

захисті кандидатських дисертацій. 
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Важливе місце в діяльності Зеновія Терлака займає 

популяризація лінгвістичних знань серед широкої 

громадськості. Сюди належить низка статей у львівських 

газетах на теми правопису, загострена увага до якого була 

спричинена спробою мовознавців реформувати його: 

―Скиньмо чужі правописні кайдани‖ (2000); ―Операція ―И‖ 

та інші пригоди українського правопису‖ (2001); ―Найшла 

зросійщена коса на ―діяспорний‖ камінь?!‖ Усі вони 

попри, згідно з вимогами жанру, популярний виклад 

складних і неоднозначно трактованих правописних питань 

характеризуються точною науковою аргументацією, 

виваженістю в оцінці дискусійних правописних моментів і 

твердою позицією у відстоюванні необхідності 

дерусифікації українського правопису. 

Зеновій Терлак – не публічна людина. Він тихо й 

уперто оре свою ниву, вибираючи цілину, і сіє в неї 

добірне, елітне зерно, не уражене модифікованими генами 

кон‘юнктури, термінологічної тріскотні, сумнівної 

швидкостиглості. Саме такі зерна, не вироджуючись, густо 

проростають у майбутнє і збагачують засіки української 

науки. 

З роси і води Вам, вельмишановний Зеновію 

Михайловичу! 
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УДК 811.161.2’367 

 

ВАРІАНТНІСТЬ МОВНИХ ЗАСОБІВ НА РІВНІ 

СИНТАКСИСУ 

 

Ніна Гуйванюк 

 
У статті розглянуто праці українських та зарубіжних мовознавців, 

присвячені питанням мовної еволюції на рівні синтаксису. Указано основні 

загальномовні причини варіативності мови, а також виокремлено 

зовнішньо- та внутрішньолінгвістичні чинники змін у мові. Проаналі-

зовано основні тенденції появи функціональних еквівалентів у синтаксисі. 

Ключові слова: синтаксис, варіантність, варіантні синтаксичні 

конструкції, формально-семантичні відношення. 

 

Мова, обслуговуючи потреби людей, постійно 

розвивається, зазнає змін. У результаті на певному 

синхронному зрізі засвідчується співіснування в мові 

багатьох паралельних засобів вираження тих або інших 

значень, відношень, окремих фактів чи ситуацій реальної 

дійсності. Завдяки змінам мова поступово перетворюється, 

за висловленням акад. Л. Щерби, у ―досить складну 

систему більш чи менш синонімічних засобів вираження, 

так чи інакше співвіднесених один з одним‖ [23, с. 121]. 

Паралельні засоби вираження того самого значення 

прийнято називати варіантністю. Варіантність – це 

особлива властивість мовної системи, яка полягає в 

допущенні формальних видозмін мовної одиниці, в 

утворенні співвідносних з іншими кореферентних 

одиниць. Вона є наслідком мовної еволюції, результатом 

співіснування ―нового‖ і ―старого‖ в мові відповідно до 

того, як змінюється сама навколишня дійсність.  

Співвідносні форми вираження простежуються на 

всіх мовних рівнях: лексичному, морфологічному, 
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словотвірному, синтаксичному. Особливо важливим є 

дослідження співвідносних засобів вираження в галузі 

синтаксису, об‘єктом якого є одиниці мови, що 

безпосередньо співвідносять повідомлюване з дійсністю, з 

процесом спілкування людей, охоплюючи й інтелек-

туальну та емоційну сфери життя [6].  

Погляд на мову як на витвір людини, що служить їй і 

задовольняє її потреби, тобто як на результат 

інтелектуально-комунікативної діяльності мовців, дає 

змогу по-новому висвітлити проблему варіативності син-

таксичних конструкцій, адже питання про прогресивні 

зміни в мові взагалі тісно пов‘язані з поняттям оцінки, 

суб'єктивним сприйманням дійсності носіями мови та їх 

здатністю до творчості. Творчий характер мовленнєвої 

діяльності виявляється насамперед у здатності мовця 

помістити певний зміст у наявні мовні форми, вибравши з 

арсеналу співвідносних засобів саме ті, які найбільше 

відповідають ситуації мовлення й комунікативним 

потребам.  

Сучасний стан розвитку синтаксичної науки тісно 

пов‘язаний з ідеєю про необхідність системного аналізу 

різних одиниць мови, з урахуванням особливостей їх 

структури та семантики, а також з‘ясуванням, у який 

спосіб певний ―формальний зразок співвідноситься з 

іншими, яке місце займає він у синтаксичній системі мови‖ 

[18, с. 454]. ―Входження в той чи інший ряд формально-

семантичних співвідношень, – зазначається в академіч-

ному виданні російської граматики 1980 р., – є однією з 

мовних характеристик і фіксується її граматичним описом‖ 

[15, с. 11]. Під формально-семантичними співвідношення-

ми (далі – ФСС) у системі синтаксису розуміються 
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регулярні можливості потенційної взаємосубституції двох 

чи більше інформативно-ідентичних одиниць, об'єднаних 

спільним чи близьким граматичним значенням, але 

відмінних граматичною формою та відтінками семантики. 

Спостереження над ФСС повинні бути важливим 

складником дослідження процесу розвитку синтаксичної 

системи української мови взагалі. Аналіз варіантності в 

системі синтаксичних одиниць з урахуванням 

різноманітності їх структури та семантики забезпечує 

глибоке вивчення дистрибутивних та номінативно-

функціональних можливостей синтаксичних форм і 

конструкцій безпосередньо у практиці їх використання [8]. 

Метою цієї статті є аналіз варіантних форм у системі 

синтаксичних одиниць, що є наслідком еволюції мови та 

результатом інтелектуально-комунікативної діяльності 

мовців.  

У синтаксичній системі української мови, яка хоч і не 

так часто змінюється, як, наприклад, лексична, сталися 

зміни, які сьогодні називають ―інноваціями‖, тобто новими 

явищами. Невипадково А. Загнітко, автор монографії 

―Теоретична граматика української мови: Синтаксис‖, 

виділив в окремий розділ ―Нові явища у синтаксисі 

сучасної української мови‖ [10, с. 508-537]. Дуже часто 

нові явища співіснують з уже відомими, узвичаєними, 

становлять варіанти. Нові явища як результат динамічних 

процесів у синтаксисі вирізняються національною 

специфікою, важливість вивчення якої зросла у зв‘язку з 

утвердженням державності української мови та вивченням 

її як іноземної поза межами суверенної України. Перед 

учителями, викладачами української мови сьогодні стоїть 

завдання при викладанні синтаксису не тільки виявляти 
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знання граматичних правил і граматичних парадигм, а й 

ознайомлювати зі синонімним багатством синтаксичних 

одиниць, із новітніми тенденціями видозмін тощо. По-

новому постає і проблема кодифікації, унормування 

синтаксичних форм, на чому наголошує сучасний 

дослідник З. Терлак [19; 20; 21]. 

Синтаксична система української мови у ХХ – 

початку ХХІ ст. – це система співвідносних конструкцій, 

що є наслідком еволюції мови й результатом 

інтелектуально-комунікативної діяльності мовців. На 

основі узагальнення історичних відомостей про їх генезис, 

а також на основі аналізу зовнішніх та внутрішніх причин 

синтаксичної похідності рівнозначних одиниць і 

збереження зв‘язків між первинними та вторинними 

утвореннями спробуємо простежити співвідношення 

мовних засобів, що беруть участь у номінації різних 

ситуацій та фрагментів дійсності, адже динамічні процеси 

є водночас і властивістю, і результатом розвитку 

синтаксичної системи української мови загалом. 

Історичний підхід до вивчення співвідносних, тобто 

структурно відмінних, але функціонально об'єднаних 

способів номінативної деривації, яка, за висловленням 

О. Кубрякової, ―становить єдність процесів номінації й 

синтаксування‖ (―структурування‖) [12, с. 140], заслуговує 

на особливу увагу. 

Досить важливим моментом у дослідженні 

варіантних форм на рівні синтаксису є врахування 

постійної змінності мови, яка зумовлюється передусім 

розвитком мислення та мовними потребами комунікантів. 

Спробуємо узагальнити певні динамічні процеси в 

синтаксисі, зумовлені діянням загальних тенденцій у мові 
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взагалі, насамперед у системі речень, адже найменшою 

номінативною одиницею спілкування людей є речення, що 

являє собою найскладнішу форму прояву діалектичної 

єдності мови і мислення. 

Якщо підходити до речень як одиниць мовлення з 

граматичного погляду, то побачимо, що формалізованому 

описові піддаються далеко не всі типи речень-висловлень, 

а переважно лише прості речення (двоскладні й частина 

односкладних безособових), складні складносурядні та 

складнопідрядні структури. Усі інші типи речень-

висловлень важко піддаються формалізованому аналізу. 

Це, наприклад, прості ускладнені речення з 

напівпредикативними та пояснювально-уточнювальними 

зворотами, структури зі вставними і вставленими 

конструкціями, речення з однорідними членами 

(напівскладні), односкладні речення (узагальнено-особові, 

ґенітивні, інфінітивні та ін.), складні безсполучникові 

поєднання, контекстуально неповні й еліптичні 

висловлення, складні багатокомпонентні структури тощо. 

Ці висловлення безпосередньо пов'язані з актом мовлення, 

з комунікативним завданням мовця й можливостями ре-

презентації ним повідомлення про дійсність у декількох 

потенційно співвідносних (кореферентних) структурах. 

У мові існують передусім варіантні первинні й 

похідні кореферентні синтаксичні конструкції, 

демонструючи, що ―саме поняття мови включає динаміку 

мови як діяльності‖ [11, с. 27], що ―існування мови 

забезпечується єдністю її статики і динаміки, чи, 

користуючись загальновживаними в сучасній науці 

поняттями, – єдністю її функціонування й розвитку‖ [17, 

с. 251]. Такий стан мови вчені називають ―динамічною 
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рівновагою‖. Він забезпечується як використовуваними, 

так і невикористовуваними потенціями мовної системи, а 

також різноманітною варіативністю мовних елементів і 

мовних засобів. 

Простежуючи, зокрема, історичний розвиток 

структури речення в слов'янських мовах, О. Мельничук 

зазначає, що цей процес ―проходить у вигляді зміни 

функціональних співвідношень між наявними 

компонентами структури, розвитку нових структурних 

компонентів речення і відмирання деяких старих 

компонентів‖ [13, с. 302]. У цій праці вчений назвав 

чимало причин мовних змін, що сталися у складі 

структурних типів речень (зокрема, причини зникнення 

одних синтаксичних зворотів і появи інших); змін, що 

зумовили виникнення багатьох кореферентних 

співвідношень у синтаксисі. Він узагальнив і сформулював 

також основні тенденції розвитку синтаксичних структур. 

―Безпосереднє дослідження змін у складі основних 

структурних типів речення протягом історичного розвитку 

певної мови чи групи генетично споріднених мов, – 

зауважує О. Мельничук, – зміцнює ґрунт реальних мовних 

фактів, на якому будується наукове уявлення про глибокі 

якісні історичні зміни в синтаксичній будові мов і про 

стосунок цих змін до еволюції людського мислення‖ [13, 

с. 5]. 

Таким чином, варіативність є органічною рисою 

кожної мови. З одного боку, в ній виявляється процес 

еволюції та її наслідки, а з іншого – той матеріально-

ідеальний субстрат, що служить основою спрямованих 

змін мови в суспільстві, яке розвивається. І не тільки 

окремі структурні й семантичні мовні елементи висту-
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пають у вигляді ряду взаємопов'язаних, але чимось 

відмінних одиниць, а й сама ця мовна система ―в цілому є 

по суті абстрактним узагальненням реально існуючої 

сукупності конкретних її різновидів – алосистем‖ [9, с. 3]. 

Питання нових змін, мовної еволюції знайшли 

відображення у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних 

мовознавців, зокрема таких, як: В. Гумбольдт, О. Потебня, 

О. Єсперсен, М. Бреаль, Ш. Баллі, Ш. Сеше, Б. Дельбрюк, 

В. Зундт, Л. Булаховський, І. Білодід, О. Мельничук, 

І. Слинько, С. Бевзенко та ін. Особливо значний інтерес у 

плані генезису синтаксичної структури мови викликають 

розвідки геніального українського вченого О. Потебні, 

зокрема його незавершена праця ―Из записок по русской 

грамматике‖, яка в галузі порівняльно-історичного 

синтаксису виходить на світові наукові обрії. Досить 

цінним у ній є те, що вчений звертає увагу на особливості 

синтаксичної структури сучасних йому російської й 

української мов порівняно із праслов'янським і 

праіндоєвропейським періодами. І хоч, на жаль, не всі 

структурні типи речень ученому вдалося описати, все-таки 

він залишив досить цінні ґрунтовні міркування про 

розвиток речень, зокрема, з дієприкметниковими й інфі-

нітивними [14, с. 334-430] конструкціями, а також про 

співвідношення субстантивних і прикметникових форм, 

про співвідношення імені та дієслова тощо. 

Основним чинником, що визначає розвиток мови, є 

насамперед потреби людей, які нею розмовляють і 

формують її засобами своє мислення. Тому вчені 

стверджують, що мова не тільки передає думку, вона й 

утворює її. На тісний зв'язок мови й мислення вказували 

В. Гумбольдт, М. Бреаль, Ш. Сеше та ін. Зокрема, 
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Л. Булаховський із цього приводу наводить думку 

Ш. Сеше, що групи слів і форми їх синтаксичних зв'язків – 

―це не тільки форми, в яких виливається речення, але й 

форми мислення‖. І тому ―все, що під тією чи іншою 

назвою ввіходить в організовану мову.., залежить і 

зумовлюється найвищим призначенням цього людського 

витвору, а саме – утворенням та удосконаленням 

граматичних засобів обслуговування нашої думки‖ [4, 

с. 285-296]. 

Отже, причини змінності мови й утворення паралель-

них (варіантних) структур зумовлені, насамперед, 

еволюцією мислення носіїв мови в процесі історичного 

розвитку й потребами комунікації. 

Загальномовними причинами варіативності мови є 

також: 1) вплив територіальних та соціальних діалектів; 2) 

контакти української мови з іншими мовами, зокрема з 

старослов'янською, російською, польською та деякими 

іншими в процесі історичного розвитку. 

До зовнішньолінгвістичних факторів належать умови 

вживання синтаксичних конструкцій в усному чи 

писемному мовленні. 

Серед внутрішніх чинників змін у мові слід назвати 

необхідність поліпшення мовного механізму, який ніколи 

не бував ідеальним, необхідність збереження мови в стані 

комунікативної придатності, а також внутрішні 

суперечності, контамінаційні й інші процеси тощо.  

В одній із колективних праць російських мовознавців 

виділені серед найбільш загальних процесів, що 

характеризують розвиток сучасних літературних мов, 

наприклад, такі: 

а) розвиток розчленованості висловлення; 
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б) зростання самостійності ―залежних‖ синтаксичних 

одиниць; 

в) семантизація синтаксичних конструкцій; 

г) лаконізація, ―полегшення‖, ущільнення їхньої 

структури; 

д) зростання експресивності синтаксичних побудов 

[16, с. 239]. На нашу думку, можна виділити шість 

основних тенденцій, які зумовлюють появу 

функціональних еквівалентів у синтаксисі: 

1) до уточнення, увиразнення вже наявних мовних 

засобів; 

2) до диференціації членів речення та видозміни 

функціональних співвідношень між компонентами 

структури простого речення; 

3) до конкретизації засобів вираження; 

4) до мовної економії та спрощення синтаксичної 

структури й існування паралельно ―спрощених‖ і 

―неспрощених‖ конструкцій; 

5) до семантичного ускладнення висловлень; 

6) до підвищеної експресивності виражальних мож-

ливостей мови. 

Удосконалення й диференціація мовних засобів є 

основною тенденцією, що діє в мові протягом усього її 

історичного розвитку і сприяє еволюції, забезпечує ясність 

і точність вислову. Проявом цієї тенденції є всі ті зміни, 

яких зазнала граматична природа речення, починаючи з 

найдавніших періодів. 

Саме проявом цієї тенденції можна пояснити зміни в 

системі присудкових форм і предикативному центрі 

речення загалом, а також у системі означальних, об'єктних 

та обставинних поширювачів. Наслідком її дії є також 
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поява різноманітних типів складнопідрядних речень і їх 

співвідношень із простими реченнями, ускладненими 

дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами і 

т. ін. 

На зосередження присудковості в дієслові і 

зменшення її в іменниках та дієприкметниках указував ще 

О. Потебня. ―У російській мові, як і в інших споріднених, – 

писав він, – у напрямку до нашого часу збільшується 

протилежність імені і дієслова. У давній мові вживання 

дієприкметника, форми, проміжної між іменем у вузькому 

розумінні і дієсловом, було більш широким, ніж у новій, і 

дієприкметник міг мати такий ступінь відносної само-

стійності й предикативності (присудковості), яка в новій 

можлива лише в особовому дієслові і частково в 

неозначеному способі...‖ (типу ―идущий по полю человек‖, 

―видящий идущего работника‖ і под.) [14, с. 534]. Одним із 

наслідків процесу зосередження присудковості в дієслові 

стала заміна форм активних дієприкметників, які вико-

нували роль супровідної (допоміжної) дії чи стану, 

особовим дієсловом. Особливо активно відбувається 

заміна активних дієприкметників і в наш час. 

―Дієслово з виразно окресленими функціями, – 

зауважував ще Л. Булаховський, – забезпечує мовну 

чіткість процесу мислення і виразне відрізнення думки в 

стадії формування – від думки готової, думки в стадії 

вироблення – від думки, одержаної пасивно‖ [3, с. 72]. 

Одним із прогресивних явищ, пов'язаних із 

тенденцією до ―уточнення, увиразнення мовних засобів”, є 

також перехід від синтетичної будови до аналітичної, 

тобто до синтаксичного розчленування. Тенденції до 

аналітизму, що характерні для сучасного розвитку 
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синтаксичної системи, проявляються насамперед у розчле-

нованості висловлення, послабленості синтаксичних 

зв'язків, спрощенні синтаксичних конструкцій тощо. 

Тенденцією до аналітизму можна пояснити і 

вживання прийменникових зворотів, які замінили в бага-

тьох випадках безприйменникові форми, активізацію 

функціонування похідних прийменників. Поява багатьох 

―спеціалізованих‖ прийменників типу внаслідок, завдяки, в 

силу, у випадку, у зв’язку, з метою, на зразок, з приводу, у 

результаті, на відміну від та ін. спричинена процесом 

активізації багатьох обставинних поширювачів та 

детермінантів, які за певних умов синтаксичного вжи-

вання, сполучаючись із віддієслівними іменниками, 

функційно зближуються з предикативними частинами 

складних речень і вступають із ними у формально-

семантичні співвідношення. 

Значну частину динамічних процесів у синтаксисі 

можна пояснити змінами функційних співвідношень між 

компонентами структури простого речення з метою їх 

семантичного увиразнення. Займаючи певне місце в 

системі синтаксичних засобів або змінюючи свої 

синтаксичні функції в структурі речення, компоненти ре-

чення впливають на функційні зв'язки інших компонентів, 

обмежуючи чи уточнюючи їх попередні функції. 

Спостерігаємо, зокрема, витіснення чи обмеження 

морфологізованих засобів вираження компонентів 

структури речення і заміну їх неморфологізованими 

формами. Цей процес є також конкретним проявом 

загальної тенденції до уточнення формальних засобів 

вираження різних відношень об'єктивної дійсності. 

Особливо активно відбувається заміна морфологізованих 
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(спеціально призначених) форм неморфологізованими, 

наприклад, уживання субстантивних форм з 

прийменниками чи без них у ролі означальних 

поширювачів як ―більш рухливих, порівняно легко 

видозмінюваних і поповнюваних‖ [13, с. 304]. Заміна 

багатьох прикметникових форм субстантивними, на думку 

О. Потебні, продиктована тенденцією до розчленованості 

людського мислення [14, с. 516]. 

―У безпосередньому зв'язку з тенденцією до заміни 

морфологічних засобів синтаксису службово-лексичними, 

– зазначає О. Мельничук, – перебуває й інша характерна 

для слов'янських мов тенденція – до зміни синтаксичного 

зв'язку узгодження, нездатного до формальної 

диференціації смислових відтінків зв'язку, синтаксичним 

зв'язком більш різноманітного в своїх формах керування... 

або прилягання" [13, с. 305]. Проявом цієї тенденції було 

звуження сфери функціонування присвійних прикметників 

і заміна їх родовим приналежності (типу батькова хата // 

хата батька; батьківська хата // хата батьків). Хоча 

слід відзначити, що, завдяки відмінним ономасіологічним 

характеристикам, прикметникові й субстантивні 

означальні поширювачі вживаються паралельно в сучасній 

українській літературній мові як рівноправні варіантні 

засоби вираження присвійного значення [7, с. 5-48]. 

Процес зростання субстантивних форм непрямих 

відмінків, поповнення й диференціація їх в атрибутивній і 

обставинній функціях активно продовжується в 

українській мові на сучасному етапі її розвитку. Особливо 

активно цей процес відбувається завдяки подальшій 

диференціації службових лексем, зокрема прийменників. 



57 

 

Другим проявом тенденції до диференціації членів 

речення є розширення функцій інфінітива, вживання якого 

Л. Булаховський назвав ―досягненням абстрактного 

мислення‖. Ця форма утворилася, на думку вченого, після 

розпаду індоєвропейської сім‘ї, причому різні мови 

утворили її з різних морфологічних елементів, незалежно 

одна від одної. І це ―свідчить про велику в ній потребу, 

відповідно до культурного розвитку народів‖ [4, с. 289-

290]. 

За ономатологічною характеристикою вчені 

називають інфінітив ―синтаксичним номінативом‖ [5, 

с. 82]. Ця форма має складну семну структуру, а саме: 

володіє семою дієвості, семою предметності й семою 

ад‘єктивності [див.: 2, с. 164]. За певних умов інфінітивна 

синтаксема співвідноситься з девербативною, виконуючи 

різноманітні синтаксичні функції як головних членів, так і 

поширювачів мінімальної структурної схеми речення. 

Процеси заміни багатьох безприйменникових форм 

прийменниковими описуються у праці Н. Шведової 

―Активные процессы в современном русском синтаксисе 

(словосочетание)‖ [22]. Варіативність пояснено в цій праці 

тим, що співвідносні форми виникають у різний час, а 

потім співіснують як рівноправні, доки одна з них чи 

обидві не набудуть певних семантичних або стилістичних 

ознак, які диференціюють їх. 

Другою важливою рушійною силою мовних змін 

можна назвати суперечність між потребою людини 

найповніше виразити певне повідомлення, з одного боку, і 

з її прагненням звести до мінімуму свої мовні зусилля. Ця 

загальна тенденція до мовної економії та „спрощення‖ 

синтаксичної структури характерна для всіх мов, що 
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розвиваються. У кінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст. 

спостерігаємо активізацію цих динамічних процесів і в 

українській мові. 

Суть ―стискування‖, ―ущільнення‖ інформативного 

значення конструкції стосується переважно лінійної 

протяжності, тобто ―довжини‖ мовного виразу, за рахунок 

зменшення кількості компонентів. Водночас один чи 

декілька компонентів ―згорнутої‖ конструкції беруть на 

себе роль засобу вираження ущільненого смислу взагалі чи 

―суміщених‖ кількох конкретних значень.  

Активізація девербативів та їх деад'єктивів у сучасній 

українській мові сприяє ―конденсації‖ думки, є наслідком 

―мовного раціоналізму‖. Процес ―згортання‖ речення у 

форму віддієслівного чи відад'єктивного іменника має 

назву номіналізації. Завдяки номіналізації ситуація 

зображується як абстрагований самостійний процес. 

Речення з девербативами й деад'єктивами ускладнюють 

семантичну структуру висловлення, пор.: Ти щирий, і це 

мені імпонує // Твоя щирість мені імпонує. Ти приїхав, і я 

рада // Я рада твоєму приїзду. Утворення девербативів від 

дієслівних форм є особливо активним у сучасному 

мовному процесі. 

І нарешті, про зміни, пов'язані з тенденцією до 

всезростаючої експресивності мовних одиниць. 

―Компресія і ускладнення висловлення вимагають 

розвитку нових типів словосполучень‖, – зазначає 

Г. Акимова [1, с. 15].  

Смислова структура висловлення тісно пов'язана з 

виражальними можливостями мовної системи. У 

семантичній структурі висловлень поєднуються різновиди 

різних інформаційних смислів: 1) експресивний 
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(―емоційний‖, ―афективний‖); 2) апелятивний; 3) стиліс-

тичний; 4) дейктичний (―індексальний‖); 5) метамовний; 

6) естетичний (поетичний) та ін. Крім того, семантична 

структура висловлення поступово ускладнюється цілим 

комплексом комунікативно-прагматичних смислів 

(суб'єктивних, ілокутивних, перформативних, конота-

тивних тощо), що є додатковими, ускладнювальними щодо 

його основного ―зовнішньо ситуаційного‖ (референтного) 

змісту. Таке ускладнення пов‘язане з комунікативно-

прагматичними інтенціями мовця-автора, з його 

прагненням додати до основного повідомлення додаткову 

інформацію про ставлення до повідомлюваного, його 

оцінку, суб'єктивну інтерпретацію тощо. Наприклад, у 

прозовій мові кінця ХХ ст. спостерігаємо зростання 

суб‘єктивно-модальних форм, що беруть участь у передачі 

авторської модальності, увиразнення засобів актуалізації 

окремих компонентів висловлення. 

Динамічні процеси, зумовлені тенденцією до 

підвищеної експресії виражальних можливостей мови, 

тісно пов‘язані зі стилістичною диференціацією мовних 

засобів, мовною естетикою тощо.  

Із розвитком мови, як зазначають учені, 

активізуються і власне експресивні конструкції розмовного 

синтаксису – неповні, еліптичні, а також парцельовані й 

сегментовані дискурсивні висловлення.  

Отже, якщо розглядати мовну діяльність як творчий 

процес, то кожен конкретний мовленнєвий вираз 

необхідно розуміти як творчу реалізацію певних 

можливостей системи співвідносних форм. Синтаксична 

система української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. є 

розгалуженою системою різнорівневих одиниць 
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(синтаксем, словосполучень, простих і складних речень та 

дискурсивних поєднань), що перебувають у формально-

семантичних співвідношеннях (ФСС). Аналіз ФСС у 

синтаксисі повинен здійснюватися з урахуванням 

історично-динамічного (еволюційного) характеру розвитку 

мови та творчого характеру інтелектуально-

комунікативної діяльності мовців. 

Динамічні процеси в синтаксисі пов‘язані з 

конкретною історією народу – її носія, з активними й па-

сивними його контактами з іншими мовами, а також із 

всезростаючими потребами мовців, з особливостями їх 

прагматично-комунікативної діяльності. Крім того, ці 

зміни пов‘язані з внутрішніми постійно діючими 

загальномовними тенденціями, які зумовлюють 

варіантність – появу нових знаків номінації чи ―затирання‖ 

старих, що переходять поступово в пасивний запас, 

залишаючись водночас в арсеналі віртуальних знаків. 

Наявність варіантів у синтаксисі демонструє 

удосконалення граматичної будови мови, збагачення її 

лексичних, службових, інтонаційно-комунікативних ресур-

сів. Існування співвідносних конструкцій засвідчує 

високий рівень розвинутості мови. Багатство 

співвідносних форм дає змогу мовцеві виразити будь-яке 

референтне значення чи будь-який інформативно-

референційний зміст якнайточніше, з найрізноманітні-

шими семантичними та стилістичними відтінками. 
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VARIABILITY OF LINGUISTIC RESOURCES  

AT THE LEVEL OF SYNTAX 

 
Nina Huivanjuk 

 

The article discusses the works of Ukrainian and foreign language 

scholars on issues of language evolution at the level of syntax. The primary 

reasons for the variability of the language, the external and internal linguistic 

factors of changes in the language are separated. The basic trends of the 

appearance of functional equivalents in the syntax are analyzed in article. 

Key words: syntax, variability, variant syntactic structures, formal and 

semantic relations. 
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УДК 811.161.2’36 

 

ПІДГРАМАТИКА АПЕЛЯЦІЇ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ 

АКАДЕМІЧНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Мар’ян Скаб 

 
У контексті нової академічної граматики української мови 

розмежовано підграматику представлення (репрезентації) та апеляції в 

основі функційно-категорійного опису граматичного ладу. Проаналізовано 

різні підходи до тлумачення вокатива й імператива як засобів апеляції й 

відповідно виокремлено підкатегорії та граматичні форми репрезентації й 

апеляції. 

Ключові слова: функційно-категорійна граматика, репрезентація, 

апеляція, вокатив, імператив. 

 

У концепції нової академічної ―Граматики сучасної 

української літературної мови‖ у 3-х томах [2], а автори 

бачать її ―граматикою функціонально-категорійною, 

об‘єктом якої є передовсім граматичні (синтаксичні, 

морфологічні, словотвірні) одиниці і притаманні їм 

граматичні категорії з детальним опрацюванням правил 

їхнього функціонування‖ [2, с. 43], чітко визначено 

найважливіші завдання нової праці: ―…ця граматика має 

сприяти розв‘язанню багатьох мовних питань першорядної 

ваги, [...] подати справжній образ рідної мови, ту мовну 

модель, що стане основою і для системи освіти, і для 

повноцінної українізації всіх сфер життя нашої країни‖ [2, 

с. 41].  

Для досягнення поставленої мети важливо, 

послідовно витримавши обраний методологічний підхід і 

максимально використавши всі надбання української та 

світової граматичної теорії, вибудувати інтерпретацію 

граматичного ладу нашої мови так, щоб вона була 
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послідовно й наскрізно системною, такою, яка однаково 

об‘єктивно й повно представляла б усі мовні одиниці та 

категорії з урахуванням специфіки їх функціонування.  

Аналіз основних тенденцій сучасної науки дає 

підстави стверджувати, що дослідників граматичної теорії 

все менше задовольняють суто формальні, структурні 

описи одиниць та конструкцій мови, а на перший план 

виступає зацікавлення механізмами їх витворення в 

тісному зв‘язку із з‘ясуванням активної ролі у процесі 

мовної комунікації її учасників – адресанта – творця 

певного тексту, і адресата, якому текст призначений для 

сприйняття. Такий функційний підхід до тлумачення 

мовних явищ у поєднанні з антропоцентризмом 

лінгвістичних студій дає змогу по-іншому розглянути 

окремі фрагменти граматичного ладу мови, з нових 

позицій трактувати їх комунікативне призначення, а відтак 

і статус у граматичній системі мови, що відповідно 

приводить до принципово нового тлумачення 

граматичного ладу мови загалом. 

Важливе місце у спілкуванні належить мовним 

засобам, використовуваним для позначення ситуації 

комунікації, що здавна перебували в полі зору вчених-

мовознавців. Найважливішими з цих засобів є назви осіб, 

яким адресоване мовлення, і назви дій-волевиявлень 

(сприйняття мовлення, а в подальшому виконання будь-

якої іншої дії, які адресат мусить здійснити за бажанням 

мовця). У мові дуже рано з‘являються спеціальні грамеми 

для їх вираження: специфічна форма субстантива (вокатив, 

форма кличного відмінка, так звана клична форма) та 

особливі форми дієслова (імператив, наказовий спосіб). 

Названі первинні засоби апеляції знаходимо ще в античних 
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описах, вони наявні практично в усіх систематичних 

граматичних описах сучасних мов, хоча з плином часу, як 

це не парадоксально, саме при їх інтерпретації трапляється 

багато суперечливих тлумачень, які прямо чи приховано 

декларують позасистемний характер аналізованих мовних 

одиниць, ставлячи під сумнів системність мови взагалі. 

Так, вокатив, який ще давні граматики відносили до 

відмінків, пізніше вже не сприймають так однозначно. 

Сумніви породжують: а) незрозуміла (точніше, непроста) 

семантика цієї форми; б) неповнота парадигми (відсутність 

специфічних закінчень для іменників середнього роду й 

субстантивів усіх родів у множині, а також для інших 

іменних форм у мовах, де вокатив формально виражено); 

в) можливість взаємозаміни (транспозиції) форм вокатива 

й номінатива там, де їх розрізняють, чи називання адресата 

мовлення формами номінатива в мовах, де вокатив не має 

спеціальних флексій; г) підвищена словотворча активність 

(наявність численних експресивних суфіксів) і часті 

переходи вокативних форм у вигуки. 

Дослідників імператива непокоять: а) специфічна 

семантика цих дієслівних форм; б) неповнота парадигми 

(відсутність синтетичних форм імператива 1-ої особи 

однини і 3-ої особи однини та множини); в) підвищена 

транспозитивна активність імперативних форм (можли-

вість їх переходу у вигуки). 

Названі сумніви ведуть до появи різноманітних 

інтерпретацій аналізованих елементів. Стосовно до 

вокатива це передусім заперечення його відмінковості, що, 

наприклад, в українській граматиці виявилося у вирізненні 

поряд із відмінковими формами іменника специфічної 

кличної форми, яку, розглядаючи разом з відмінками (чи, 
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точніше, біля відмінків), повноцінним і повноправним 

відмінком усе ж не вважали [7, с. 76; 6, с. 93-100]; 

намаганні виокремити назви адресата мовлення в 

специфічний лексико-граматичний клас і, врешті-решт, 

граматичну категорію. Учені також піддають сумніву 

правомірність включення форм імператива до системи 

способів дієслова [див. про це докладніше: 6, с. 211-212]. 

Семантична синкретичність, морфологічна невизна-

ченість і неоднозначність інтерпретації вокатива та 

імператива тягнуть за собою таке ж суперечливе 

тлумачення синтаксичних особливостей цих граматичних 

форм. Традиційний синтаксис витворює специфічний 

синтаксичний елемент – звертання, який, проте, одразу ж 

кваліфікує як асинтаксичний, тобто такий, що ніяк не 

пов‘язаний із реченням загалом та його членами [див., 

наприклад: 5, с. 404; 3]. Таке розуміння панувало майже 

абсолютно в граматичній науці зі середини ХІХ століття й 

до наших днів. Один із найавторитетніших російських 

лінгвістів сучасності Н. Формановська теж стверджує, що 

―як синтаксична одиниця звертання малоцікаве, оскільки 

воно не входить до системи основних конструктивних 

елементів синтаксису: це не речення, не словосполучення і 

навіть не словоформа в усталеному розумінні‖ [8, с. 194]. 

При цьому сучасна дослідниця уже не може обминути 

функційної специфіки так званого звертання: ―Тим часом 

спостереження за звертанням говорять про те, що 

звертання – одна з найбільш частотних комунікаційних 

одиниць‖ [8, с. 194]. Водночас більшість учених указують 

також на підвищену реченнєтворчу потенцію назв адресата 

мовлення, трактуючи їх як особливий тип чи різновид 

речень: номінативні, вокативні, буттєві чи номінативні, 
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іменні односкладні тощо. Речення з імперативом часто 

трактують як односкладні, причому такі, що не мають 

парних двоскладних речень і взагалі не потребують 

матеріального вираження суб‘єкта дії [див. про це 

докладніше: 6, с. 214-216]. 

Головна причина таких суперечностей, на наш 

погляд, у тому, що елементи мови, які виконують 

специфічну функцію апеляції, граматисти описують за 

допомогою прийомів і методик, розроблених для опису 

частіше вживаних і простіших семантично, а відповідно й 

синтаксично, контекстів представлення (репрезентації).  

Орієнтація на вже досить детально розроблену та 

неодноразово апробовану на практиці процедуру опису 

граматичних комплексів представлення, з одного боку, не 

дає змоги адекватно й точно відобразити граматичний 

статус елементів апеляції, веде до їх тлумачення як 

асистемних у структурі мови, а врешті-решт до прямого чи 

(частіше) завуальованого заперечення системності мови 

взагалі. 

На жаль, у більшості праць, виконаних у тради-

ційному руслі, названі елементи розглядали без ура-

хування їх функційної специфіки, усвідомлення їх тісної 

семантичної та граматичної взаємопов‘язаності (у 

широкому розумінні), що часто призводило до хибних 

висновків про неповноцінність цих грамем, їх непевний 

морфологічний та синтаксичний статус, а врешті-решт 

зумовлювало пряме чи приховане визнання їх граматичної 

асистемності, що ставило під сумнів системність мови 

загалом.  

Українська мовознавча наука приділяла значну увагу 

описові та науковій інтерпретації аналізованих елементів 
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мови. Згадки про них є в усіх граматиках української мови, 

починаючи від найдавніших. Етапними – і не лише для 

нашого мовознавства – були праці О. О. Потебні, зокрема 

―Из записок по русской грамматике‖, монографія 

Є. Тимченка ―Вокатив і інструменталь в українській мові‖, 

низка статей І. К. Кучеренка початку 60-х років минулого 

століття, розвідки П. С. Дудика, Л. О. Кадомцевої, 

К. Ф. Шульжука, А. Я. Мановицької, В. С. Чепеля, 

І. Т. Яценка, М. Я. Плющ, І. Р. Вихованця, К. Г. Горо-

денської. Певним внеском у розв‘язання окреслених 

завдань, гадаємо, є й наші роботи [див. бібліографію: 6, 

с. 231-269]. 

Отже, і досі в теоретичних студіях й у практиці 

викладання морфології та синтаксису у вищих навчальних 

закладах майже абсолютно домінує традиційний спосіб 

тлумачення аналізованих явищ (із-поміж підручників для 

вищої школи вирізняються новим підходом ті, які 

становлять так звану ―функційну‖ серію [1; 4]), що, на 

жаль, приводить до неточного, спрощеного чи, навпаки, 

необґрунтовано ускладненого тлумачення одного з 

важливих фрагментів граматичної системи мови, утруднює 

об‘єктивне представлення граматичної системи мови в 

цілому. З‘ясування природи цих нецентральних, на перший 

погляд, одиниць та ділянок граматичної системи мови 

неможливе без розв‘язання важливих вузлових проблем 

граматики, серед яких особливості творення грамем 

способу дієслова взагалі та імперативних його форм 

зокрема, система відмінків та їх функціонування в 

мовленні, семантика та граматичні особливості категорії 

особи, специфіка вираження головних членів речення та 

зв‘язків між ними, створення парадигми речень тощо. 
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З іншого боку, вважаємо, що створення нового, 

справді системного функційно-категорійного опису 

граматичного ладу української мови неможливе без 

включення до нього й адекватного опису названого 

фрагмента граматичної системи в його взаємозв‘язках з 

іншими її складниками та системою загалом. 

У процесі нашої багаторічної роботи над 

окресленими проблемами ми, послідовно застосовуючи 

функційний підхід, прагнемо здійснити комплексне 

вивчення засобів апеляції української мови, виробити 

новий підхід до опису граматичного ладу мови з 

урахуванням наявності в ній специфічної з погляду 

формального представлення комунікативно необхідної 

функціональної сфери апеляції (зверненості). Уважаємо, 

що інформацію про дві функціональні сфери доречно 

подати в початкових (теоретичних) розділах нової 

граматики.  

Пропонуємо розмежовувати й певною мірою 

протиставляти при наступному описі граматичного ладу 

мови дві підграматики – підграматику представлення 

(репрезентації) і підграматику апеляції, яка б описувала 

граматичні засоби, спеціалізовані для реалізації цієї 

функції. Відповідно в межах найважливіших граматичних 

категорій, які мають стосунок до описуваних явищ, 

вважаємо за доцільне виокремлювати підкатегорії та 

граматичні форми репрезентації й апеляції (ураховуючи 

частотність функціонування, пропонуємо спочатку 

описувати підкатегорії та грамеми репрезентації, а потім – 

апеляції). Так, у категорії відмінка протиставляємо вокатив 

– відмінок апеляції – усім іншим відмінкам репрезентації. 

Імператив трактуємо як форму способу апеляції і 



71 

 

протиставляємо іншим способам як способам 

представлення. У зв‘язку з цим, до речі, доцільно було б 

говорити про власне імператив (імперативні форми 2-ої 

особи та 1-ої особи множини) і так звані аналітичні 

імперативні форми (1-ша особа однини та 3-тя особа 

однини та множини), які апеляції не виражають, а отже, 

нема сенсу розглядати їх у парадигмі імперативних 

грамем. У межах граматичної категорії особи 2-га особа 

апеляції протиставляється 1-ій и 3-ій особам як особам 

репрезентації.  

Пропонований підхід приводить до усвідомлення 

необхідності визнати наявність граматичної форми 

вокатива в парадигмі не тільки іменника, але також і в 

системі відмінювання інших іменних частин мови та 

іменної форми дієслова – дієприкметника. Формальна 

схожість номінатива й вокатива, яку ми розуміємо як 

омофлексійність, жодним способом не нівелює 

семантичних і синтаксичних особливостей кожного з 

відмінків, які мовці чітко розрізняють, а за необхідності й 

протиставляють. Окрім того, визнання за прикметниками й 

дієприкметниками, а також порядковими числівниками й 

займенниками прикметникового типу наявності окремої 

відмінкової форми кличного відмінка спрощує та 

позбавляє протиріч коментування синтаксичного устрою 

складених номінацій адресата мовлення типу моя дорога 

кохана дружино. З одного боку, такі словосполучення 

трактують як атрибутивні із синтаксичним зв‘язком 

узгодження, з іншого – узгодження виглядає дивним: воно 

не може бути визнане повним, бо різняться відмінкові 

значення головного й залежних слів: іменник стоїть у 

формі кличного відмінка, а залежний елемент пов‘язаний 
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із головним словом атрибутивними відношеннями – у 

формі нібито називного відмінка. Не вдається 

кваліфікувати такого типу узгодження як часткове, бо 

теорія передбачає в цьому разі розрізнення між головним і 

залежним словом за родом і числом, але ніяк не 

відмінками. Ми пропонуємо визнати всі атрибутивні 

форми, що входять до складу складеної номінації адресата 

мовлення, формами кличного відмінка відповідних лексем, 

омофлексійними з формами називного відмінка. 

Пропонований підхід дає змогу по-новому поглянути 

на так звані особові займенники 2 особи (ти, ви) чи 

займенникові іменники. Оскільки лексична семантика цих 

слів є максимально універсальною – указує найбільш 

узагальнено на 2 особу як адресата мовлення, їх завжди 

використовують для реалізації лише апеляції (на відміну 

від звичайних іменників, які можуть позначати як 

репрезентацію, так і апеляцію (порівняй: Хлопець пише та 

Хлопче, пиши). Така однозначна фунціональна 

спеціалізованість займенникових іменників ти, ви 

дозволяє стверджувати, що початковою (вихідною) 

формою їхньої парадигми потрібно визнати вокативну. 

Крім того, усі інші відмінкові форми цих лексем також 

містять сему апеляційності, а на формально-

синтаксичному рівні відповідно сигналізують про 

наявність особи, якій мовець адресує висловлювання: 

форми прямого чи непрямих відмінків займенникових 

іменників 2-ої особи уточнюються, ідентифікуються саме 

формами вокатива. Аналогічно, на наш погляд, варто було 

б трактувати й парадигматичну своєрідність похідних від 

займенникових іменників ти, ви займенникових 

прикметників 2-ої особи твій, ваш. 
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Найважливіші синтаксичні категорії пропонуємо 

представляти у вигляді двох підкатегорій – репрезентації 

та апеляції: говорити про підмет репрезентації, виражений 

номінативом, і підмет апеляції, виражений вокативом, 

присудки репрезентації й апеляції, виражені відповідно 

дієслівними формами 1-ої та 3-ої осіб і 2-ої особи. Матиме 

сенс і протиставлення односкладних речень репрезентації 

й апеляції, як із головним членом типу підмета 

(номінативне як речення репрезентації і вокативне як 

речення апеляції), так і з головним членом типу присудка 

(до речень апеляції відносимо так звані імперативні 

речення). 

Пропонований спосіб опису граматичної системи 

української мови, на наш погляд, дає змогу 

систематизувати й узагальнити накопичений матеріал під 

поглядом функціональної специфіки аналізованих 

елементів, робить граматичний опис системнішим і 

дозволяє уникнути в ньому більшості суперечностей.  
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SUB-GRAMMAR OF APPEAL IN THE CONTEXT OF THE NEW 

ACADEMIC UKRAINIAN GRAMMAR 

 

Maryan Skab 

 

In the context of the new academic Ukrainian grammar the author 

delimites sub-grammar of representation and appeal at the basis of functional-

categorical description of the grammatical system. Different approaches to the 

interpretation of vokative and imperative as a means of appeal are analyzed and 

accordingly sub-categories and grammatical forms of representation and appeal 

are separated. 

Key words: functional-categorical grammar, representation, appeal, 

vokative, imperative. 
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УДК 811.161.2’373.611 

 

ЛЬВІВСЬКА ФОНОЛОГІЧНА ШКОЛА І ПРОБЛЕМИ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОРФОНОЛОГІЇ 

 

Любослава Асіїв 

 
Стаття присвячена проблемним питанням морфонології, зокрема 

існуванню окремих морфонологічних одиниць, розмежуванню 

морфонологічних і фонологічних змін, фонемних і звукових альтернацій, 

з‘ясовується питання функціонального навантаження фонемних змін у 

морфемах та основах слова. 

Ключові слова: морфонологія, морфонологічні явища, альтернація, 

фонема. 

 

Для української мови, як і для всіх слов‘янських, 

характерні зміни фонемного складу морфем. Ці 

модифікації, виникнувши на фонетичному рівні, 

функціонують у формо- та словотвірній системах. Подібні 

явища є об‘єктом вивчення морфонології – лінгвістичної 

науки, основи якої заклав у 30-х роках XX століття 

відомий учений, учасник Празького лінгвістичного гуртка 

М. Трубецькой. Проте питання про морфонологію як 

окрему галузь мовознавства, про її об‘єкт та завдання усе 

ще відкриті. Це пов‘язане із суперечливою природою 

перехідних явищ, що породжує різноманітні погляди на їх 

місце та роль у сучасній мові. Проблема ускладнена 

впливом на власне морфонологічні концепції фоно-

логічних теорій.  

В українському мовознавстві низку морфонологічних 

досліджень здійснено з позицій різних фонологічних шкіл. 

Насамперед, важливе місце у вивченні фонемних 

модифікацій займають праці П. Коструби, у яких також 

викладена власне фонологічна теорія вченого (―Основні 



76 

 

поняття фонології‖ [7], ―Про систему приголосних фонем 

сучасної української літературної мови‖ [8], ―Фонетика, 

фонологія і морфонологія (їх предмет і місце в науці про 

мову)‖ [9], розділи ―Фонологічна система української 

літературної мови‖ і ―Чергування фонем і його функції‖, 

уміщені в академічному видання ―Сучасна українська 

літературна мова. Вступ. Фонетика‖ [17]). На фонологічній 

концепції Петра Коструби ґрунтуються дослідження 

І. Савченко (―Типологія фонемної структури морфем (на 

матеріалі префіксальних прикметників української мови)‖ 

[15]) та М. Кравченко (―Словотвірна морфонологія 

української мови‖ [12], ―Морфонологічні явища і 

словотвірна структура слова‖ [11], ―Явище усічення у 

системі віддієслівних іменників‖ [13] та низка інших). 

Л. Кондакова (―Морфонологічні процеси в системі 

українського іменника‖ [6]) та І. Козленко (―Морфонологія 

словозміни дієслова в сучасній українській мові‖ [4], 

―Морфонологічні явища в системі словозміни дієслів‖ [5]), 

характеризуючи морфонологічні явища, спираються на 

фонологічні погляди Н. Тоцької та Л. Щерби. Т. Попова, 

описуючи морфонологічні типи субстантивних парадигм в 

українській мові, виходить із теорії ―сильних‖ і ―слабких‖ 

фонем Р. Аванесова [14]. 

Засновником Львівської фонологічної школи можна 

по праву назвати Петра Кострубу. Погляди цього вченого 

розвинули його послідовники – викладачі кафедри 

української мови Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Саме Петро Коструба обґрунтував 

функціональну концепцію фонеми й на її основі остаточно 

визначив загальну систему фонем української літературної 

мови (38 одиниць – 6 голосних і 32 приголосні), яка стала 
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загальноприйнятою. Учений виклав і погляд на 

морфонологію як самостійну, хоч і проміжну (між 

фонологією і морфологією) мовознавчу дисципліну. Петро 

Коструба особливу увагу звернув на проблему 

розмежування звукових і фонемних альтернацій, тим 

самим указавши на потребу чітко окреслити об‘єкт 

морфонології. Мовознавець зазначав, що ―у всіх тих 

випадках, де зміни звукового складу морфем зумовлені 

фонетичними причинами, фонетичними нормами сучасної 

української літературної мови, що не допускають інакшої 

вимови, маємо справу не з чергуваннями різних фонем, а 

лише зі звуковою реалізацією різних – основних та 

додаткових – варіантів тих самих фонем‖ [17, с. 263]. 

Наприклад: при порівнянні словоформ іменника [гри′б] – 

[на˛ гри
е
б’і′] можна встановити чергування головного 

вияву фонеми /б/ твердого приголосного звука [б] з 

напівм‘яким комбінаторним виявом [б’], що виник у 

результаті акомодації. Так само фонетичними причинами 

пояснюється альтернація головного вияву голосної фонеми 

/и/ звука переднього ряду високого обниженого піднесення 

[и] з його позиційним варіантом – звуком, наближеним до 

[е] ([и
е
]) в ненаголошеній позиції. Звукові чергування – це 

альтернації головного вияву фонеми з його комбінаторним 

або позиційним варіантами, що виникають унаслідок таких 

сучасних фонетичних процесів, як акомодація, асиміляція, 

дисиміляція, або пов‘язані з вимовою певного звука в 

слабкій позиції (зокрема, ненаголошеній). Такі чергування 

звуків зберігають тотожність фонеми, тобто не торкаються 

фонемного складу морфем, і не є об‘єктом морфоно-

логічного дослідження. На відміну від звукових альтер-

націй, чергування фонем, за визначенням Петра Коструби, 
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– це ―незалежні від фонетичних умов зміни в фонемному 

складі морфеми, що полягають у заміні однієї фонеми 

іншою, а також сполукою фонем або фонемним нулем і 

служить як один із морфологічних засобів мови в галузі 

формотворення та словотвору‖ [17, с. 264]. Як приклад 

фонемного чергування можна навести зміну 

задньоязикової зімкнено-проривної твердої /к/ на 

передньоязиково-зубну зімкнено-щілинну м‘яку /ц´/ при 

утворенні форм давального або місцевого відмінка однини 

іменника рука (/рука/ – /руц´і/) або заміну голосної 

переднього ряду високого піднесення /і/ на голосну 

переднього ряду середнього піднесення /е/ в словоформах 

/піч/ – /печі/, /хміл´/ – /хмел´у/ тощо. ―Чергування цих 

фонем, разом із флексією, виконує тут формотворчу, тобто 

морфологічну, функцію; воно є таким самим необхідним 

морфологічним засобом, як і закінчення: одне тільки 

додавання флексії без відповідної зміни приголосного (або 

голосного) не могло б утворити потрібної граматичної 

форми‖ [17, с. 264]. Учений підкреслював функціональний 

характер таких альтернацій: ―виступають у тих самих 

морфемах і діють як один із живих морфологічних засобів 

сучасної української мови‖ [17, с. 274]. 

Увага вченого до розмежування звукових і фонемних 

змін є цілком виправданою. Адже ігнорування зв‘язку 

морфонології з фонологією, нечіткість фонологічних 

позицій дослідників спричиняє низку неточностей, навіть 

сплутування понять звук і фонема, їх підміни. До цього 

додається ще й сплутування фонем і букв, що призводить 

до виділення умовних аломорфів (―з‘являються завдяки 

зміні лише буквеного запису тієї ж одиниці в сполученні з 

різними правими та лівими партнерами‖ [1, с. 135]), що з 
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погляду морфонології є фікцією, оскільки аломорфи 

виникають унаслідок певних морфонологічних змін, тобто 

змін фонемного складу морфем, а не їх буквеного запису. 

Так само необґрунтовано говорити про префікс с- як 

морфонологічний варіант з-, тоді, як це тільки його 

фонетичний варіант, що виникає внаслідок асиміляції за 

глухістю. Зауважимо, що цей аломорф виділяють тільки у 

словах, де корінь починається на к, п, т, ф, х, тобто в тих 

випадках, коли за чинним правописом пишеться буква с. 

Отже, для українців діаспори цього чергування немає, бо 

вони пишуть зфотографувати, а не сфотографувати, 

водночас у слові зцілити, з такого погляду, є префікс з-, 

хоч вимовляємо [с’]. Якщо ж увести правило, що в усіх 

словах префікс з- треба писати за фонетичним принципом, 

то і в цьому слові автоматично почнуть фіксувати 

морфонологічну зміну /з/ – /с/. Саме такі псевдоморфоно-

логічні трактування дають ґрунт для критиків фонології і 

морфонології, які твердять, що фонологи аналізують 

фактично буквений запис: ―фонологія стала вивчати тільки 

ті відмінності між звуками мовлення, які лінгвісти звикли 

бачити відображеними в буквеному записі мовлення‖ [10, 

с. 335]. В українському мовознавстві фонологи й 

морфонологи не можуть не враховувати певних 

позамовних чинників, у тому числі правописних проблем, 

які можуть впливати на результати дослідження, якщо 

вчені не мають чітких фонологічних позицій. 

Треба зазначити, що не розв‘язані до кінця деякі 

фонологічні питання, зокрема пов‘язані з визначенням 

фонемного складу певних морфем, слів, автоматично 

створюють морфонологічні проблеми. Зокрема, ідеться 

про фонемний склад слів із так званими подовженими 
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приголосними, наприклад: зілля, обличчя, гілля, насіння 

тощо. П. Коструба подає такі слова, як знання – знань, сіль 

– сіллю і т. п. як приклади альтернації неподвоєної 

приголосної фонеми з подвоєною, тобто ―чергування 

однієї приголосної фонеми із сполученням двох таких 

самих або однотипних‖ [17, с. 293-294]. Учений повністю 

заперечив фонематичність усіх довгих приголосних звуків, 

навівши цілу низку аргументів на свою користь, зокрема 

такі: 1) ―кожний довгий приголосний сучасної української 

мови утворився з двох однакових, які зіткнулися в 

результаті різних процесів: словотворчих (словоскладання, 

префіксація, суфіксація) або фонетичних (зникнення єрів, 

випадання та асиміляція приголосних); 2) подовжені 

приголосні виконують таку саму морфологічну функцію як 

два різні приголосні в аналогічній позиції (пор. віддати – 

відбирати, сонний – трудний, всесвітній – осінній, сіллю – 

кров’ю, Залісся – Загір’я); 3) українській мові […] не 

властива категорія довгих приголосних у протиставленні 

коротким‖ [8, с. 120]. І. Ковалик, полемізуючи з 

П. Кострубою щодо існування довгих приголосних фонем 

в українській мові, наводить словоформи (і власне 

українські, і запозичені), у яких ―трапляються безсумнівні 

опозиції довгих і недовгих (нормальних чи коротких) 

приголосних фонем /с:/ – /с/, /н:/ – /н/, /л´:/ – /л/‖ [3, с. 11-

12]. Наприклад: ссало (мин. час жін. роду) – сало 

(іменник), бонн (род. відм. мн. від бонна) – бон (род. відм. 

мн. від бона), ллють (3 ос. мн. від лляти) – лють (іменник). 

Учений доходить висновку, що ―в системі консонантем 

сучасної української літературної мови маємо щонаймен-

ше довгі приголосні фонеми /с:/, /н:/, /л´:/‖ [3, с. 12]. Проте 

позиція П. Коструби щодо нефонематичності довгих звуків 
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в українській літературній мові стала загальноприйнятою, 

оскільки аргументація такого положення була 

переконливою і спиралася на чітку фонологічну теорію. 

Однак у сучасних морфонологічних дослідженнях можна 

побачити трактування морфонологічної структури слів 

типу збіжжя – збіжистий як таких, що мають чергування 

довгої фонеми (чи звука) із фонемою (звуком) звичайної 

довготи. Це при тому, що дослідники вказують, що 

спираються на загальноприйняту систему фонем, або 

взагалі не підкреслюють фонологічної основи своєї 

морфонологічної праці, оскільки наголошують на 

тіснішому зв‘язку морфонології з граматикою. Зокрема 

М. Федурко щодо названих форм дотримується думки 

А. Залеського про те, що в таких словах є ―окремий 

словотворчий афікс / частина суфікса‖ [18, с. 134]. Вона 

зауважує, що ―таке тлумачення морфонологічної 

структури відзначених похідних корелює з їх фонетичним 

потрактуванням, адже факти, на зр. /нʹ:/, /тʹ:/, /лʹ:/, /чʹ:/ 

фонетисти інтерпретують як результат прогресивної 

асиміляції, суть якої – в уподібненні наступного звука /j/ 

попередньому, вже палаталізованому, консонантові‖ [18, 

с. 134]. На жаль, у таке пояснення вкралося забагато 

неточностей, зокрема фонетисти говорять про історичну (а 

не сучасну) асиміляцію звука [й], і така думка висловлена 

саме в тій праці (―Сучасна українська літературна мова. 

Вступ. Фонетика‖, 1969), на яку покликається і 

М. Федурко. Із фонологічними поглядами мовознавця 

пов‘язане і трактування морфонологічних змін при 

утворенні прикметників збіжистий від збіжжя (автор 

вважає, що тут є ствердіння) [18, с. 159]), миттєвий від 

мить (у монографії подано як приклад консонантного 
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подовження) [18, с. 160]), тобто явне сплутування звука й 

фонеми, сучасних та історичних процесів. До цього можна 

додати ще й такий приклад: трактування алофона [к’] як 

репрезентанта морфонеми {к} [18, с. 214] тоді, як 

дослідниця чітко вказує, що морфонологія вивчає фонемні 

зміни морфем. Трактування фонемного складу та 

морфемної будови слів не повинне суперечити один 

одному, адже фонеми – будівельні одиниці морфем і слів. 

У випадку зі словами з т. зв. подовженими приголосними 

саме морфонологічні дослідження мають дати аргументи 

на користь тієї чи іншої інтерпретації фонемного складу 

цих лексем. Однак це можливе тільки за чіткої 

фонологічної основи та розмежування діахронії та 

синхронії. Адже, на думку вчених Львівської фонологічної 

школи (і не тільки їх, а й будь-якого історика мови), давній 

звук [й] у словах збіжжя, зілля, насіння зазнав повної 

асиміляції ―до сусідніх алофонів м‘яких фонем і на протязі 

століть перетворився у відповідні нові фонеми 

(фонематизувався), поступово витіснивши з мовної 

свідомості носіїв української літературної мови цю стару 

суфіксальну фонему, нові фонематизовані відповідники 

якої навіть утратили сьогодні чіткість меж із своїми 

старими твірними основами‖ [2, с. 144]. 

Морфонологічні явища можна розглядати в 

діахронному та функціональному аспектах. Перший із них 

передбачає розкриття історичних причин появи фонемних 

модифікацій, опис етапів формування їхньої системи в 

мові. Функціональний аспект дає змогу з‘ясувати специ-

фічні риси морфонологічних явищ, установити їхнє місце 

та роль у сучасній мовній системі. Проте ці два аспекти не 

можна відірвати один від одного, оскільки особливості 
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сучасних морфонологічних модифікацій великою мірою 

визначаються історичними причинами їх виникнення. 

Найпродуктивнішим є дослідження морфонологічних 

явищ у функціональному аспекті з елементами діахрон-

ного аналізу. Такий підхід дає змогу встановити систему 

морфонологічних засобів сучасної мови, з‘ясувати їх роль 

у процесах формо- та словотворення різних частин мови. 

П. Коструба вказував на те, що не будь-яке чергування 

фонем є морфонологічним. До останніх учений зара-

ховував тільки такі, які ―виступають як необхідний 

елемент словотворення та формотворення‖, є ―живими, 

продуктивними елементами морфології‖, які, ―утративши 

зумовленість фонетичного характеру і ставши пере-

житковими елементами в системі фонетики‖, 

перетворилися на ―обов‘язкові в певних морфологічних 

умовах‖ [17, с. 273]. Тому, на думку П. Коструби, не 

можуть чергування /е/ – /о/ у словах женити – жонатий, 

вечеря – вечора належати до морфонологічних, адже вони 

―закріплені за окремими словами і не виконують жодних 

морфологічних функцій‖ [17, с. 274]. Важливим є таке 

твердження вченого: ―У ролі морфологічних елементів ці 

чергування розвиваються, закономірно охоплюють 

новоутворювані слова й форми, у яких є морфологічні 

умови для таких чергувань (чергування [ф] – [фл´]: 

графити – графлю…)‖ [17, с. 274]. Або: арка – арок, папка 

– папок, пальто – у пальті, аптека – аптеці, бівуак – 

бівуачний,  універмаг – в універмазі, Гринвіч – гринвіцький і 

т. п. П. Коструба свою увагу зосередив на характеристиці 

саме альтернацій, у функціонуванні яких і виявляються 

особливості української мови. Учений виділив 8 видів 

морфонологічних чергувань голосних фонем і 8 типів 
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морфонологічних альтернацій консонантів. Ці вісім типів 

чергувань приголосних фонем об‘єднують значну кількість 

альтернаційних рядів, тоді як види чергувань голосних 

містять тільки по одному такому ряду. Мовознавець 

намагався встановити ступінь регулярності досліджуваних 

альтернаційних рядів, насамперед звертаючи увагу на те, 

чи вони охоплюють новотвори та запозичені слова. 

П. Коструба в такий спосіб показав, що за своєю 

релевантністю чергування консонантів важливіші, ніж 

альтернації голосних. 

Саме такий підхід дає змогу виявити національну 

специфіку функціонування морфонологічних явищ. 

Цікавими щодо цього є спостереження М. Федурко щодо 

розподілу різних морфонологічних явищ серед питомих і 

запозичених основ: для перших властивими є саме 

чергування, для других – усічення та нарощення. Глибокий 

аналіз зібраного матеріалу дав підстави М. Федурко 

зробити важливе спостереження, яке висвітлює механізми 

дії морфонологічних явищ, шляхи їх поширення: 

―Запозичені основи, передусім ті, що повністю 

адаптувалися до норм української мови, у належних 

морфонологічних умовах можуть зазнавати перетворень, 

властивих питомим основам... Зворотного явища – 

застосування альтернацій, що увійшли в мову разом з 

запозиченням, до питомих основ – не спостережено‖ [18, 

с. 57]. Ураховуючи такі мовні факти, можливо, не зовсім 

адекватно говорити про те, що в українській мові існують 

чергування, наприклад ц΄ / т, які виділено при порівнянні 

таких запозичених лексем, як конспірація – 

конспіративний, адже дискусійним є навіть питання про 

те, чи з погляду динаміки такі лексеми перебувають у 
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відношенні ―твірна – похідна‖. Думаємо, що такі 

запозичені лексеми, які в готовому вигляді включені в 

українську мову й не зазнали ні словотвірної, ні 

морфонологічної адаптації, не зможуть допомогти у 

встановленні морфонологічних закономірностей саме 

української мови.  

Зміни фонемного складу морфем (основ), які не 

передають граматичних, лексико-граматичних значень, не 

вважаємо морфонологічними (за ними можна залишити 

термін фонологічні зміни). Про них можемо говорити в 

тих випадках, коли певна модифікація фонемного складу є 

необов‘язковою для утворення форми слова чи нової 

лексеми (існують т. зв. паралельні варіанти). Наприклад, у 

сучасній українській мові поруч із прикметниками 

жовтявий, рудявий, рослявий функціонують деривати 

жовтавий, рудавий, рославий. Тому чергування твердих 

передньоязикових приголосних із парними їм м‘якими (/т/ 

– /т´/, /д/ – /д´/, /л/ – /л´/), які відбуваються при утворенні 

названих ад‘єктивів (жовтий – жовтявий, рудий – 

рудявий, рослий – рослявий), уважаємо фонологічними (а 

не морфологічними, хоч і ті, і ті – фонемні). Яскравим 

прикладом фонологічного чергування при формотворенні є 

альтернації /а/ – /е/ та /л/ – /л´/, які спостерігаємо під час 

утворення особових форм теперішнього часу дієслова 

клясти (кляну – клянеш і т. д. – і клену, кленеш і т. д.). Такі 

варіанти деякі вчені називають лексичними, наголошуючи 

на необхідності відрізнити їх від морфонологічних змін. 

Ще однією проблемою є виділення окремих 

морфонологічних одиниць (морфонема, субморф). 

П. Коструба сумнівався щодо доцільності вживання 

терміна морфонема насамперед через його 
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неоднозначність. Термін морфонема ввів у науковий обіг 

польський мовознавець Г. Улашин, розуміючи під ним 

―звуки мовлення, які виконують семасіологічно-

розрізнювальну функцію‖ [17, с. 274]. Термін звук він 

залишив за природними звуками, фонемами назвав звуки 

мовлення. Отже, у такому розумінні морфонема тотожна з 

трактуванням фонеми у Львівській фонологічній школі. 

М. Трубецькой також використовував термін морфонема, 

однак трактував її як ―комплексний образ‖ двох і більше 

фонем, здатних залежно від морфологічної структури 

слова заміщати один одного всередині однієї і тієї ж 

морфеми‖ [17, с. 274]. Відтоді різні мовознавці вкладали 

неоднаковий зміст у цей термін, унаслідок чого він набув 

небажаної багатозначності. Найчастіше цей термін можна 

було побачити в працях американських дескриптивістів та 

морфонологів – послідовників концепції ―сильних і 

слабких‖ фонем Аванесова (наприклад, В. Чурганової). 

Останніми десятиліттями термін морфонема вживають 

фактично в усіх морфонологічних роботах, однак із різним 

значенням. М. Федурко в праці ―Морфонологія 

відіменникового словотворення‖ сформулювала власне 

розуміння морфонеми та субморфа. Учена вважає 

морфонологію особливою ділянкою мовної системи, 

підкреслюючи її дворівневу організацію: ―Перший рівень, 

сегментний, елементарний, безпосередньо стикується з 

фонологічним. У його одиниці спільна з фонемою 

природа, однак вони не тотожні: фонема – це результат 

узагальнення звуків (фонів), а морфонема – фонем‖ [18, 

с. 26]. М. Федурко вважає морфонему складовим елемен-

том морфеми. Морфонему на рівні морфів ―може 

маніфестувати одна фонема (рідше) або ж дві / кілька чи 
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навіть сполуки фонем‖ [18, с. 244]. Субморфеми автор 

трактує ―як формально виділювані, однак несамостійні 

фрагменти кореневих і афіксальних морфем‖ [18, с. 45]. 

Для порівняння наведемо погляди на субморф І. Ковалика: 

―У структурі похідних слів поряд з морфемами, що 

трапляються в різному морфемному оточенні, існують і 

такі складові частини дериватів, які в іншому морфемному 

контексті не виступають. Вони мають властивості умовної, 

або дефектної, подільності, їх називають субморфами, або 

квазіморфеми. Вони – одиниці нижчого рівня, ніж морфи‖ 

[16, с. 22-23]. Отже, термін субморф використовують у 

морфеміці й морфонології з різними значеннями. У 

сучасній морфонології, попри теоретизування, на користь 

уведення таких термінів, як субморф, морфонема, 

свідчать практичні дослідження: це дає змогу здійснити 

опис компактно, уникаючи повторів. Однак у працях учені 

Львівської фонологічної школи не використовують 

терміни морфонема, субморф насамперед через їх 

неоднозначність, віддають перевагу терміносполуці 

альтернаційний ряд. 

Морфонологічні модифікації – складне мовне явище, 

яке допомагає розкрити глибинні процеси словотворення, 

відображає специфіку української мови, тісно пов‘язане з 

історією її формування та розвитку. Учені, щоб домогтися 

значного поступу в описі морфонологічної системи 

української мови, проводять дослідження на багатому 

фактичному матеріалі, враховуючи також і діалектне, 

дитяче мовлення, авторські новотвори, звертають увагу на 

всі чинники, які впливають на функціонування морфоно-

логічних явищ, зокрема потужність словотвірних гнізд, 

генетичну характеристику вершинних слів, не оминають 
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також і позамовних чинників. Варто долучати ще 

матеріали словника Б. Грінченка чи лексикографічні праці 

мовознавців 20-х років ХХ століття, а також діаспорних, 

що дало б змогу виявити справді українські форми, які не 

зазнали штучного спотворення, а отже, можуть пролити 

світло на певні морфонологічні аномалії, що нібито 

існують із погляду сучасної літературної мови. Тільки 

комплексне дослідження всієї морфонологічної системи в 

діахронії й синхронії із залученням діалектних фактів 

дасть змогу виявити особливості морфонології української 

мови й тенденції її розвитку. 
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LVIV PHONOLOGICAL SCHOOL AND PROBLEMS MODERN 

UKRAINIAN MORPHONOLOGY 

 

Luboslava Asiyiv 

 

The article is sanctified to the problem questions of morphonology, in 

particular to the problem to existence of separate morphonological units, 

differentiation of morphonological and phonological changes, phoneme and 

voice alternations, the question of the functional loading of phoneme changes 

turns out in the morphemes and bases of word. 

Key words: morphonology, morphonological phenomena, alternation, 

phonema. 
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УДК 81’367.633 

 

СИНКРЕТИЗМ У ПЛОЩИНІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

ОМОНІМІЇ 

 

Наталія Глібчук 

 
Із позицій теорії перехідності описано явища міжчастиномовної 

омонімії в теоретичному і практичному аспектах, окреслено синкретичні 

явища в системі частин мови. Розроблено класифікацію міжчастиномовних 

омонімів: розподілено їх на лексико-граматичні та функціональні. У межах 

функціональних омонімів виокремлено синкретично-диференційовані, 

синкретично-недиференційовані, синкретично-потенційні та оказіональні. 

Перехід слів з однієї частини мови в іншу розглянуто з урахуванням не 

тільки синтаксичної функції похідного слова в реченні, а й тих 

морфологічних, семантичних, інколи – графічних чи акцентуаційних змін, 

яких зазнає дериват у процесі транспозиції. 

Ключові слова: міжчастиномовна омонімія, функціональні омоніми, 

синкретизм, транспозиція, перехідність. 

 

Опис системи частин мови з позицій теорії 

перехідності дає змогу виявляти синкретичні явища, які 

нібито порушують стрункість традиційних класифікацій, 

однак є закономірними, бо свідчать про безперервні 

динамічні процеси в мовленні. На думку В. Ващенка, 

―перехідні лексико-граматичні явища скріплюють систему 

частин мови в процесі її розвитку… Без перехідних явищ 

немає нового, немає руху, немає розвитку мовиˮ [2, с. 14-

15]. Дослідженням перехідності як основної причини 

появи синкретизму займалися зарубіжні (В. Бабайцева, 

О. Кім, П. Чесноков, І. Висоцька) та українські 

(О. Кушлик, І. Данилюк, Ю. Наливайко) лінгвісти. 

Розрізняють поняття діахронної й синхронної перехідності. 

Діахронна перехідність відображає історію розвитку 

системи мови, окремих її елементів. Синхронна 

перехідність – це ―такий вид перехідності в сучасній 
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системі мови, при якому зв‘язки і взаємодія між 

опозиційними центральними (типовими) категоріями 

(типами), різновидами, розрядами і т. ін. створюють зону 

синкретизму з периферійними і проміжними ланками‖ [1, 

с. 27]. 

Розуміємо синкретизм як універсальну властивість 

мови. ―Синкретизм (грец. syncretismos – з‘єднання) – 

формальне нерозрізнення, злиття в одній формі різно-

рідних мовних елементів‖ [15, с. 538-539]. Явище 

синкретизму притаманне всім рівням мовної структури, 

однак на кожному з них має свої особливості. Цей термін 

використовують у двох значеннях: ―1) збіг функціонально 

різних граматичних категорій і форм в одній формі, 

наприклад, відмінковий синкретизм; 2) поєднання (синтез) 

диференційних структурних і семантичних ознак одиниць 

мови, що протиставляються одна одній у системі мови і 

пов‘язані явищами перехідності‖ [11, с. 4]. Уживання 

різних частин мови в нетипових для них синтаксичних 

функціях створює сприятливий ґрунт для транспозиції вже 

не членів речення, а й для переходу з однієї частини мови в 

іншу. 

Дослідження перехідних явищ у площині лексико-

граматичних класів вважаємо доцільним. По-перше, це 

дасть змогу лінгвістам простежувати динамічні процеси в 

системі частин мови. По-друге, допоможе їм виявляти 

складні системні зв‘язки й відношення між словами в 

морфології. По-третє, сприятиме увиразненню харак-

терних морфологічних ознак різних частин мови, а в 

цілому стане дієвим засобом глибокого вивчення 

морфології сучасної української мови. Наголошуємо, що 

саме в мовленні виникають перехідні явища. Вони 
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породжують граматичну (міжчастиномовну) омонімію 

словоформ. Морфологічний статус перехідних одиниць 

допоможуть визначити тільки вдало дібрані контексти, 

тому опираємося на значний корпус текстів, які здебіль-

шого репрезентують художній та публіцистичний стилі. 

Перш ніж аналізувати синкретичні явища у площині 

функціональної омонімії, подамо відомі визначення 

термінів, дотичних до цієї проблеми, та уточнимо їх, 

опираючись на власні спостереження. 

Функціональна омонімія – це явище, яке виникло 

внаслідок транспозиції одиниць одного лексико-

граматичного класу в інший. Це привело до звукових збігів 

етимологічно споріднених слів, які або вже належать до 

різних частин мови, або потенційно наближаються до 

цього. Наслідком появи в мовленні таких спільнозвучних 

одиниць є граматичні омоніми. 

Розуміємо, що термін граматичні омоніми – широке 

поняття (охоплює міжчастиномовні, морфологічні 

(омоформи), синтаксичні омоніми) [21, с. 402], тому, 

зважаючи на зібраний фактичний матеріал, щоб уникнути 

неточностей у нашому дослідженні, будемо 

використовувати термін міжчастиномовні омоніми. 

―Міжчастиномовні омоніми – слова або їхні окремі 

граматичні форми (омоформи), що, зберігаючи семантичні 

зв‘язки на рівні лексичних значень (оскільки це 

однокореневі слова), набули різних граматично-катего-

ріальних значень‖ [21, с. 402]. Не завжди відношеннями 

міжчастиномовної омоніміїї охоплені етимологічно 

споріднені слова (нерідко в омокомплекси об‘єднуються 

різні за походженням одиниці), тому це визначення 

потребує деяких уточнень. Суть нашого підходу полягає в 
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―розширенні‖ обсягу поняття міжчастиномовної омонімії. 

Отже, міжчастиномовні омоніми – це етимологічно 

споріднені слова й такі, що на сучасному етапі розвитку 

мови сприймаються як різні за походженням, але 

збігаються в одній, кількох чи всіх словоформах та 

належать до різних лексико-граматичних класів (а
1-4 

– 

сполучник, вигук, частка, іменник; ба
1-3 

– вигук, частка, 

сполучник, багато
1-3

 – прислівник, числівник, іменник; 

близько
1-2

– прислівник, прийменник; гірко
1-2

 – прислівник, 

вигук; ганьба
1-3 

– іменник, прислівник, вигук). 

Міжчастиномовні омоніми поділяємо на лексико-

граматичні та функціональні. Наголошуємо, що лексико-

граматична омонімія – це сфера мови, а функціональна 

омонімія – це сфера мовлення. Хоча лексико-граматичні 

омоніми виявляємо в мовленні, вони вже стали надбанням 

мовної системи, тобто закріпили в ній свій частиномовний 

статус, функціональні омоніми є явищем набагато 

складнішим і піддаються дослідженню значно важче, бо, 

змінивши свою типову синтаксичну функцію на нетипову, 

вони поступово входять до інших лексико-граматичних 

класів, чим засвідчують динамічні процеси всередині них. 

Ці факти наштовхують на роздуми, що в межах частин 

мови можна виділити синкретичні утворення, які 

поєднують ознаки двох і більше класів слів. 

Лексико-граматичні омоніми (ЛГО) – це однакові 

за звучанням етимологічно віддалені чи неспоріднені 

слова, які мають різні лексичні значення чи виражають 

різні семантико-синтаксичні відношення або відтінки 

суб‘єктивної модальності (а
1-3

 – сполучник, частка, вигук; 

або
1-2 

– сполучник, частка; ага
1-2 

– вигук, частка; аж
1-2 

– 

частка, сполучник; ай
1-2

 – вигук, частка; але
1-3 

– сполучник, 
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вигук, частка; ба
1-3 

– вигук, частка, сполучник; бо
1-2 

– 

вигук, частка; га
1-2 

– частка, вигук; де
1-2 

– прислівник, 

частка; еге
1-2 

– частка,вигук; і
1-3 

– сполучник, частка, вигук) 

та належать до різних частин мови. У ―Словнику 

української мовиˮ в 11-ти томах вони подані в окремих 

словникових статтях з індексами, що позначають омоніми. 

На сучасному етапі мовного розвитку лексико-граматичні 

омоніми переважно сприймають як непохідні. 

О. О. Тараненко цілком виправдано зараховує до цього 

типу омоформи на зразок діти, мати – ім. і дієсл., віра – 

ім. і виг. [21, с. 403]. Такий різновид лексико-граматичних 

омонімів не розглядаємо в нашому дослідженні, тому що 

визначення їхнього частиномовного статусу не викликає 

труднощів. 

Однак не завжди легко встановити належність 

спільнозвучних службових слів до того чи іншого лексико-

граматичного класу. Лише з‘ясування їх загальнокатего-

ріальних значень у різних контекстах допоможе розв‘язати 

цю проблему. Так, омокомплекс а може бути сполучником, 

вигуком, часткою, оказіонально – іменником. Сполучник а 

можна замінити словами але, проте. Спільнозвучні вигук і 

частку не замінимо сполучниками-синонімами. Критерій 

добору синонімів серед вигуків і часток теж не дієвий у 

цьому випадку, тому доцільно акцентувати увагу на тих 

значеннях, які розкриваються в контекстах: 1. – А се ви, 

куме Максиме! А де ж ваші діти? Гнат з Олександрою 

неспокійно порушились на місці (М. Коцюбинський, ―На 

віру‖) – виражає здогад, здивування. 2. Рука Кирила 

лежала в чужій руці, і дружнє тепло пестило збоку, але 

він чув якусь нехіть. А! Знову газети… і ті розмови… знов 

чорний привид, що потребує, як жертви, крові і сил 
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(М. Коцюбинський, ―В дорозі‖) – виражає незадоволення, 

досаду. Емоційний заряд цим реченням задають вигуки. 

Вважаємо, що інтер‘єктиви мають елемент денотативного 

значення. Коли ж слово а уживається на початку речення, 

не виражаючи емоцій і волевиявлень, то виступає 

спонукальною часткою: [М а т и  Л у к а ш е в а:] Лукашу, 

гов! А де ти? (Леся Українка, ―Лісова пісня‖). Крім того, 

це слово може бути питальною часткою: – Почастуєш? А? 

– засміялась Софійка (В. Винниченко, ―Голота‖). Отже, 

сполучник а має частиномовне значення кон‘юнктивності, 

частка а – модальності, спільнозвучний вигук а – 

інтер‘єктивності. 

Подібні явища лексико-граматичної омонімії 

спостерігаємо на прикладі звукокомплексу але. Найчас-

тіше він є сполучником, що виражає протиставний зв‘язок 

між сурядними реченнями або однорідними членами 

речення, тоді визначення його частиномовної належності 

не викликає труднощів, достатньо дібрати сполучники-

синоніми та, проте, однак: Живе душа обвітрена моя, як 

подорожній на просторій площі. Я вже давно дорослий. 

Але я – дитя, яке дитям не побуло ще (В. Коротич, 

―Ластівки‖). Розмежування вигука але й однозвучної 

частки потребує вдумливого осмислення речень, тут 

важливу роль відіграють ознаки, за якими вони 

протиставляються. Якщо але можна замінити близькими за 

значенням частками, то воно теж виступає часткою: 1. – 

Дещо я розкажу по пам’яті... Але дивіться, хлопці, аби 

ніде нікому!.. Бо вам ще гірше буде. Мені вже й так, як 

кажуть, по саму зав’язку... (В. Шевчук, ―Терновий світ‖) 

(але = оце, ото). 2. – Чули, дівчата, наша панна 

віддається? Там такий гарний панич сватає, хоч води 
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напийся: чорнявий-чорнявий, а очима так і грає… Я 

бачила, як приїздив, ось вже буде день зо три…  – Але 

віддається? Забожись, Одарко! (М. Коцюбинський, ―Хо‖) 

(але = хіба, невже). Якщо але поєднується зі словами оце 

але, то виражає іронію і виступає вигуком: 1. Оце але! – 

каже хлопець. – Мали що сказати…А чи ж то я який 

дурень у церкві свистати (С. Руданський, ―Чи голосна 

церква?‖). 2. Оце але! Люди сміятимуться! Адже кожне 

знає, що не любощі їм у голові, що не пусте що зводить їх 

докупи, а неминуча потреба (М. Коцюбинський, ―На 

віру‖). У контексті це слово набуває частиномовного 

значення інтер‘єктивності. Хоча подані слова є лексико-

граматичними, а не функціональними омонімами, їх аналіз 

вважаємо доречним, бо треба чітко розмежовувати ці два 

види омонімів, які охоплені ширшим поняттям 

міжчастиномовної омонімії.  

Функціональні омоніми (ФО) – це однакові за 

звучанням етимологічно споріднені слова чи окремі 

словоформи, що належать до різних частин мови 

(авансом
1-2 

– іменник, прислівник; багато
1-2 

– прислівник, 

числівник, іменник; безкрай
1-2

 – іменник, прислівник; 

близько
1-2 

– прислівник, прийменник; боком
1-2 

– іменник, 

прислівник; бордо
1-2 

– іменник, прикметник; бродом
1-2 

– 

іменник, прислівник; горе
1-3

 – іменник, прислівник, вигук; 

десь
1-2

 – прислівник, частка; довкола
1-2 

– прислівник, 

прийменник; жаль
1-2

 – іменник, прислівник). 

Функціональні омоніми виникають у результаті 

транспозиції. В українському мовознавстві вагомий внесок 

у теорію цього явища, зокрема в проблематику 

частиномовного статусу лексико-граматичних класів слів, 

зробили І. Вихованець [6, с. 57-60], К. Городенська [8, 
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с. 51-61], А. Загнітко [12]. Як відомо, термін 

―транспозиція‖ вживають у вузькому й широкому 

розумінні. У вузькому розумінні транспозиція стосується 

переходу слова з однієї частини мови до іншої або її 

вживання у функції іншої частини мови. У широкому 

розумінні – це будь-яке переносне вживання мовної 

форми. У цьому дослідженні застосовуватимемо вузьке 

розуміння терміна ―транспозиція‖, а також будемо 

враховувати різні ступені цього явища, які описав 

І. Вихованець. На його думку, ―перехід частин мови 

реалізується синтаксично, морфологічно і семантично‖ [5, 

с. 20]. ―Це різні ступені переходу, початком якого слід 

вважати переміщення елемента в нетипову для нього 

синтаксичну позицію. Змінювана синтаксична позиція 

може набувати морфологічного закріплення (морфоло-

гічний ступінь переходу) або семантичного завершення 

(семантичний ступінь переходу)‖ [7, с. 17]. 

Аналізуючи вияви функціональної омонімії, 

спостерігаємо явище синкретизму, яке яскраво виражене в 

омопарах (омокомплексах), причому на різних рівнях 

мовної системи. На лексичному рівні – це спільність сем 

вихідної форми і транспозита, на морфологічному – збіг їх 

функціонально різних граматичних ознак. На думку 

І. Висоцької, ―морфологічний синкретизм заслуговує на 

увагу дослідників у зв‘язку з неоднозначністю структурно-

семантичних властивостей частин мови і рухомістю 

морфологічного статусу деяких слів у різних синтаксичних 

умовах‖ [4, с. 41]. 

Ураховуючи багатоманітність явищ транспозиції, а 

також різні її ступені, розподіляємо функціональні 

омоніми на регулярні та оказіональні. Функціональні 
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омоніми регулярні (ФОР) вважаємо закономірним явищем, 

що реалізується в мовленні, і поділяємо їх на: а) 

синкретично-диференційовані (с-д); б) синкретично-неди-

ференційовані (с-н) та в) синкретично-потенційні (с-п). 

Синкретично-диференційовані омоніми (с-д) – це 

етимологічно споріднені слова чи окремі словоформи 

(вихідна форма – транспозит), причому похідне слово 

(словоформа) одночасно поєднує семантико-синтаксичні 

ознаки двох частин мови (боком
1-2

 –іменник, прислівник; 

вглиб
1-2

 – прислівник, прийменник; додолу
1-2 

– прислівник, 

прийменник). Різний морфологічний статус синкретично-

диференційованих функціональних омонімів закріплений 

хоча б в одному словнику (тлумачному чи граматичному) в 

окремих словникових статтях (без індексів на позначення 

омонімів). Для визначення належності слова до певного 

лексико-граматичного класу було використано ―Словник 

української мови‖ в 11-ти томах [19], ―Великий тлумачний 

словник української мови‖ [3], ―Словник української мови‖ 

у 20-ти томах [20], ―Словник українських прийменників‖ 

[13], ―Граматичний словник української мови: Сполуч-

ники‖ [9], ―Граматичний словник української літературної 

мови. Словозміна‖ [10], ―Універсальний словник україн-

ської мови‖ [16]. 

Як відомо, належність слова до певного лексико-

граматичного класу визначають у контексті: Колись 

життя йшло вглиб (присл.) і назад, колись мертві не 

вмирали, колись чоловік достосовувався до того, що плине 

з минувшини, що мовили і робили діди й прадіди 

(П. Загребельний, ―Диво‖); Вернувшись вглиб (прийм.) 

камери, він там мовчки щось понишпорив, а тоді приніс і 

дав Андрієві три мотузяних лапті (Іван Багряний, ―Сад 
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Гетсиманський‖). Транспозит вглиб демонструє перехід із 

самостійної (повнозначної) частини мови у службову 

(неповнозначну). Якщо дотримуватися традиційного 

погляду на самостійні частини мови як такі, що 

―співвідносяться з поняттями‖, і несамостійні, які ―є 

фактично некореневими вільними морфемами, що 

використовуються переважно для вираження синтаксичних 

відношень у реченні‖ [17, с. 723], то постає питання, що 

відбувається у процесі переходу з однієї частини мови в 

іншу з такими мовними одиницями, які є носіями певного 

лексичного значення. Хоча ці слова належать до різних 

частин мови (прислівник – прийменник) і мають різні 

загальночастиномовні (категоріальні) значення (прислів-

ник – адвербіальність, а прийменник – релятивність), в 

обох випадках проявляється спільність семи, яка вказує на 

простір. Подані приклади розглядаємо як синкретично-

диференційовані функціональні омоніми. Зауважимо, що 

слова вглиб, внизу, всередину і под. у ―Словнику 

української мови‖ подано тільки як прислівники, хоча їх 

прийменниковий статус не викликає сумнівів. Він під-

тверджений у ―Словнику українських прийменників‖ [13, 

с. 47, 58, 62]. У цьому переконують і численні контексти, 

які показують, що подані слова регулярно піддаються 

процесам препозитивації, тобто набувають категоріального 

значення прийменника: Посадять дуб. І, щоб з землею 

злить, чебрець розстелять килимом духмяним. Внизу 

(присл.) Дніпро котитиме блакить, а в Києві шумітимуть 

каштани (Є. Маланюк, ―Пам‘яті Т. Осьмачки‖); Батько 

розлютувався i звелiв дочцi перейти в кiмнату внизу 

(прийм.) палацу, звiдкiль не видко було нi потоку, нi гаю 

(І. Нечуй-Левицький, ―Гетьман Іван Виговський‖). Отже, 
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фіксація мовних змін у лексикографічних працях є 

відносною. 

За нашими спостереженнями, функціональні омоніми 

можуть перебувати на різних ступенях транспозиції. 

Наведені вище похідні прийменники є виявом повної 

транспозиції. Про це свідчать такі морфолого-синтаксичні 

процеси: зміна частиномовного значення (ознаковість → 

релятивність); утрата ознак самостійної частини мови й 

синтаксичної ролі (прийменник членом речення не 

виступає). Отже, в результаті морфолого-синтаксичного 

способу словотворення (препозитивації) прислівник 

переходить у прийменник. Синкретично-диференційовані 

функціональні омоніми репрезентують повну транспози-

цію.  

Підвидом цієї групи є омографи. Синкретично-

диференційовані омографи (с-д омографи) – це 

різнонаголошувані етимологічно споріднені слова чи 

словоформи (вихідна форма – транспозит), причому 

похідне слово (словоформа) одночасно поєднує семантико-

синтаксичні ознаки двох частин мови: бíгом
1 

(іменник) – 

бігóм
2
 (прислівник), гýртом

1
 (іменник) – гуртóм

2 

(прислівник), вúпадком
1
 (іменник) – вúпáдком

2
 

(прислівник), крýгом
1 

(іменник) – кругóм
2
 (прислівник), 

загáлом
1
 (іменник) – загалóм

2 
(прислівник) та інші. 

Наведені іменники вступають у відношення міжчасти-

номовної омонімії тільки із граматичним значенням роду 

(ч.), відмінка (орудн.), можуть виконувати синтаксичні 

функції додатка, обставини: Веселим гуртом вирушили в 

путь. Попереду дід Олекса з Маринкою, за ними Юлій, 

Євген, Микола і Андрій, позаду ступали Дмитро Іванович з 

Іриною Михайлівною (Ю. Мушкетик, ―Біла тіньˮ); Над 
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гуртом збитих докупи людей стояв крик і рев 

(В. Винниченко, ―Студентˮ). Крім того, іменникові 

словоформи, на відміну від прислівників, можуть 

уживатися з прийменником: над гýртом, із гýртом. Так, 

означальні прислівники цього типу можна замінити 

іншими прислівниками-синонімами: бігóм – швидко; 

гуртóм – разом, колективно; вúпáдком – випадково, 

непередбачено; загалóм – разом, повністю; кругóм – 

навколо, звідусіль, скрізь, усюди (залежно від лексичного 

значення). 

Синкретично-диференційовані омографи наявні і 

серед запозичених слів. Так, в українській мові є іменник 

шáбаш, який уживається у двох значеннях: ―1. рел. 

Суботнє свято, відпочинок, передбачений іудаїзмом. 2. 

міф. За середньовічними повір‘ями – нічне збіговисько 

відьом, чортів, чаклунів і т. ін., яке супроводжується диким 

розгуломˮ [19, ХІ, с. 393]. Слово шáбаш – запозичення з 

мови ідиш (Schabbes – субота) [18, с. 649]. У ―Словнику 

української мовиˮ зафіксовано й субстантив шабáш із 

наголосом на другому складі зі значенням ―закінчення, 

кінець чогось (перев. роботи)ˮ [19, ХІ, с. 393]. Безперечно, 

що зрушення в семантиці похідного іменника привели до 

зміни наголосу, тим більше, що сприятливим ґрунтом для 

цього є особливості української акцентуації, яка харак-

теризується вільним (різномісним, нефіксованим) 

наголосом слів. Етапи транспозиції іменника у прислівник 

можна простежити за допомогою схеми: шáбаш (ім.) (з 

наголосом на першому складі) → шабáш (ім.) (з наголосом 

на другому складі) → шабáш (присл.). Слово шабáш 

унаслідок зміни функції підмета, додатка на предикатив 

зазнає синтаксичної адвербіалізації, що приводить до 
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незмінності деривата. Отже, в аналізованому прислівнику 

реалізуються два ступені транспозиції: синтаксичний і 

морфологічний. На думку І. Вихованця та К. Городенської, 

―найвищим ступенем переходу частин мови виступає 

семантичний ступінь, який потрібно вважати остаточним 

завершенням частиномовного переходуˮ [7, с. 27]. 

Звернувшись до контекстів, простежимо, чи відбуваються 

зміни в лексичному значенні цього слова у функції 

прислівника: 1. Незабаром йому [Максимові] за знамено 

Георгія почепили. А тут і війна – шабаш! (Панас Мирний, 

―Хіба ревуть воли, як ясла повні?ˮ). 2. [Чіпка:] – Од 

сьогодні – шабаш пити! Годі гуляти!.. Станьмо й ми 

такими, як люди... (Панас Мирний, ―Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?ˮ). У першому реченні слово шабáш вжито в не 

типовій для нього функції присудка, хоча зміни на 

семантичному рівні не простежуються. У цій ілюстрації 

воно означає ―останній момент чого-небудь, що 

відбувається в часі; кінецьˮ [19, ХІ, с. 393]. У другому 

контексті дериват шабáш можна замінити предикативним 

прислівником годі, що означає ―вистачитьˮ [19, ІІ, с. 103]. 

У цьому реченні синтаксична транспозиція привела до 

семантичних змін, бо очевидно, що кінець і годі – слова 

різні за значенням, однак, на наш погляд, вони мають 

спільну сему, яка вказує на припинення якоїсь дії. Спільна 

сема вказує на те, що ці функціональні омоніми мають 

ознаки синкретизму. Унаслідок адвербіалізації іменника 

виникає такий прислівник, що на семантичному рівні 

зберігає значення субстантива й водночас розвиває нові 

лексичні нюанси, а саме, вживається з інфінітивом із 

побажанням, наказом закінчити, припинити щось. 
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Зрушення на лексичному рівні повʼязані із синтаксичними 

й морфологічними змінами похідного слова. 

Синкретично-диференційовані омографи є прикла-

дом повної транспозиції. 

Синкретично-недиференційовані омоніми (с-н) – 

це етимологічно споріднені слова чи окремі словоформи 

(вихідна форма – транспозит), причому похідне слово 

(словоформа) одночасно поєднує семантико-синтаксичні 

ознаки двох лексико-граматичних класів та вживається у 

функції іншої частини мови. Наприклад, уживання 

іменникових словоформ самотою, світанком, серединою, 

смугою ―у знач. присл.‖ [19, ІХ, с. 47, 88, 134, 418], 

прислівників вчора, завтра ―у знач. ім.‖ [19, І, с. 793; ІІІ, 

с. 62] є підставою для виділення цієї групи 

функціональних омонімів. Різний морфологічний статус 

синкретично-недиференційованих функціональних омоні-

мів на сучасному етапі мовного розвитку ще не 

закріплений у словниках (тлумачних чи граматичних). Їх 

опис у лексикографічних працях супроводжується 

ремаркою ―у знач. іменника, прислівника, частки тощо‖. 

Для визначення їхньої вторинної частиномовної функції 

опираємося на зазначені вище словники та контексти 

здебільшого з художнього, публіцистичного та розмовного 

стилів. 

Наприклад, перехід іменникових словоформ в 

орудному відмінку однини у прислівники підтверджують 

численні контексти з художньої літератури. Пор.: 1. На 

підлозі коло грубки дотліває вихлюпнутий жовто-

червоний відблиск вогню, і від нього тягне такою 

безвихідністю, такою застиглою тугою й самотою (ім.), 

що очі принцеси самі собою наливаються чимсь гарячим-
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гарячим (В. Винниченко, ―Сонячна машинаˮ). 2. Дiд 

старiвся самотою (присл.) десь у селi на Подiллi 

(О. Забужко, ―Польові дослідження з українського сексуˮ). 

3. Можновладний Рим знає, чим карати поета, що впадає 

в неласку: карає не чашею з отруєним вином, не 

африканськими левами на арені Колізею, карає безвістю, 

самотою (ім.), забуттям, досмертним оцим вигнанням 

між криги й сніги, де нема й ніколи не буде потреби в 

поетах! (О. Гончар, ―Берег любовіˮ). 4. Одна тільки 

запізнена хмаринка, біла, прозора, самотою (присл.) 

пливла позаду, як покотиполе (С. Васильченко, ―Олив‘яний 

перстеньˮ). Як бачимо з наведених прикладів, прислівник, 

на відміну від іменника, не може мати залежних 

прикметників або займенників прикметникового типу 

відмінювання. Так, у наведених першому і третьому 

реченнях іменникові словоформи самотою можна 

замінити синонімом самотністю. У другому й четвертому 

реченнях до прислівника самотою добираємо синонім 

наодинці. Добір синонімів-прислівників є одним із дієвих 

засобів визначення частиномовного статусу транспозитів. 

Практично всі ―застигліˮ іменникові словоформи мають 

―еквівалентиˮ серед ―повноціннихˮ прислівників, 

наприклад: світанком – рано-вранці, вдосвіта, світом – 

рано-вранці, вдосвіта, силою – насильно, силоміць та ін. 

Водночас ці транспозити зберігають семантичні зв‘язки з 

мотивувальними словами, тому розглядаємо їх як 

синкретично-недиференційовані функціональні омоніми. 

Синкретично-потенційні омоніми (с-п) відрізня-

ються від двох попередніх груп тим, що ні в тлумачних, ні 

в граматичних словниках транспозитні зрушення в 

лексико-граматичній природі слів не відображені, однак 
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вони спостерігаються в багатьох контекстах, які 

здебільшого виявляються в усному мовленні. Так, 

словоформи орудного відмінка однини іменників вовком, 

звіром, звірюкою, змійкою на підставі ілюстративного 

матеріалу вважаємо синкретично-потенційними функціо-

нальними омонімами: 1. Володько вовком накинувся на все 

домашнє. На вогнi варилася каша (У. Самчук, ―Волиньˮ). 

2. Воронцов… щоразу озираючись, уважно оглядав бійців, 

що змійкою брели за ним, шелестячи листям, їх було мало 

(О. Гончар, ―Прапороносціˮ). Виділені слова вжиті в 

нетиповій для іменника синтаксичній функції обставини, 

до цих транспозитів можна дібрати прислівники-синоніми: 

вовком – жадібно, по-вовчому, змійкою – звивисто. 

Синкретично-потенційні функціональні омоніми досить 

неоднорідні. За нашими спостереженнями, високу 

здатність до зрушень у своїй лексико-граматичній природі 

мають іменники у формі орудного відмінка однини, проте 

не форма слів, а їхня семантика створює ґрунт для 

ймовірної транспозиції. Можна виділити такі тематичні 

групи цих синкретично-потенційних функціональних 

омонімів: а) назви тварин: вовком, звіром, звірюкою; б) 

назви птахів: павою, павичем; в) назви явищ природи: 

блискавкою, бурею, громом; г) назви конкретних 

предметів, які вказують на форму: валиком, віником, 

калачем; ґ) назви збірних понять: ватагою. Деякі 

іменникові словоформи зазначених тематичних груп у 

“Словнику української мови” супроводжуються 

приміткою ―у значенні іменника‖, їх класифікуємо як 

синкретично-недиференційовані функціональні омоніми, 

наприклад: їжаком, йоржиком, гадюкою, градом, горбом, 

горою, дугою, зигзагом, іксом, каменем, кільцем, клином, 
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колом, клубком, ключем тощо. Інші словоформи 

перелічених тематичних груп мають внутрішній резерв для 

розвитку функціональної омонімії. Наприклад, потен-

ційний означальний прислівник блискавкою можна 

замінити прислівниками швидко, миттєво, блискавично: 

Та думка блискавкою пронизала мозок (Ю. Мушкетик, 

―Ясаˮ); Вивiрка блискавкою майнула на друге дерево, а 

заєць сторчма кинувся у кущi (М. Стельмах, ―Щедрий 

вечірˮ); За плечима по спині блискавкою шмигнув холод 

(Б. Антоненко-Давидович, ―Смертьˮ). Водночас у всіх 

реченнях зберігається сема ―подібно до блискавки‖. 

До адвербіалізованого транспозита бурею добираємо 

синоніми навально, інтенсивно: Тiєї самої митi, як позирк 

Баянiв був особливо прихильний до Апсиха, а уста мали 

вже розтулитися й виректи сподiване, раптово вiдлетiла 

запона i до намету бурею влетiв молодший Баянiв брат 

Калегул (О. Іваненко, ―Маріяˮ); Комонники рвонули з 

копита i, пiдохочуючи себе дикими посвистами, криками 

вдоволення чи торжества, бурею налетiли на приречених, 

вправно зашторгнули на їхніх шиях аркани й потягли, 

висвистуючи та торжествуючи, у степ (Д. Міщенко, 

―Лихі літа Ойкумениˮ). Виділені слова відповідають на 

питання як?, виступають у реченнях обставинами способу 

дії, їх трактуємо як потенційні прислівники, що мають 

значення ―із великою швидкістю, силою, напруженнямˮ. 

Спільна сема ―подібно до буріˮ вказує на синкретичну 

природу цього транспозита. 

Субстантив ватагою у формі орудного відмінка 

однини відрізняється від спільнозвучного слова, яке 

―наближається до прислівникаˮ, тим, що може мати 

залежні прикметники або займенники прикметникового 
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типу відмінювання, уживатися з прийменниками: 

Зібравшись цілою ватагою, помітно піднесені духом, 

вирушаєм до дядька Романа, щоб набрати води з його 

колодязя і торкнутись поглядом Надьчиної краси 

(О. Гончар, ―Твоя зоряˮ); Прибув Палій з ватагою 

січовиків у достославний Київ і на торговиці, що на 

Подолі, скупили всю горілку, мед та вина й гульнули так, 

що весь Поділ три дні був п’яний (В. Шевчук, ―Син воліˮ). 

Синкретично-потенційний прислівник відповідає на 

питання як?, його можна замінити синонімами разом, 

гуртóм: Невдовзі ватагою прибули хлопці (М. Олійник, 

―Дочка Прометеяˮ); Вогонь через відчинені дверцята 

плити щось розказує аж десятком золотих язиків, а ти не 

відходиш від жінок, бо дуже боїшся чорних гиндиків, що 

ватагою поставали неподалік і знай чатують, 

побулькуючи булькітливими голосами, знай стережуть, 

аби напасти на полум’я твоєї червоної сорочки, бо, звісно, 

завжди кидаються на червоне (Є. Гуцало, ―Княжа гораˮ). 

Синкретично-потенційні функціональні омоніми не 

обмежуються формами орудного відмінка іменників. До 

цієї групи зараховуємо дієслівні форми і спільнозвучні з 

ними інтер‘єктиви, що виникли в результаті морфолого-

синтаксичного способу словотворення: 1. – Ви, Людо, 

жива iстота. Вам потрiбнi сiм’я, затишок, спокiй. Я не 

можу нiчого з того дати вам. Я не маю права 

розмiнюватись. Якщо це станеться, я зненавиджу i себе, i 

вас... Вибачте (дієслово) менi (В. Дрозд, ―Катастрофаˮ). 2. 

– Я зайнятий, – буркнув Гуляйвiтер. – Вибачте (вигук), я 

на хвилинку, – дуже ввiчливо, але твердо мовив Хаблак, 

переступаючи порiг (В. Дрозд, ―Катастрофаˮ). 3. Якийсь 

чоловік, що бачив усю пригоду, не витерпів і поцікавився: –
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 За що ви Господу дякуєте? Та ж ви ногу розбили! – Е-с, 

тому й дякую (дієслово), що я босий ішов. А якби личаки 

взув, то порвав би (Ю. Винничук, ―Легенди Львоваˮ). 

Тарас віддав монету за перевіз, яку давно приготував, і 

вискочив на чорний берег. – Дякую! – гукнув у темінь 

(В. Шевчук, ―Терновий світˮ). У наведених контекстах 

дієслова керують залежними словами, вигуки ж позбавлені 

такої можливості. Частиномовне значення спільнозвучних 

функціональних омонімів різне (дієслово – процесуаль-

ність, вигук – інтер‘єктивність). 

Синкретично-потенційні омоніми репрезентують 

початковий ступінь транспозиції.  

Крім регулярних функціональних омонімів, існують 

також оказіональні. Функціональні омоніми 

оказіональні (ФОО) – це етимологічно споріднені слова 

(вихідна форма – транспозит), причому похідне слово 

перебуває на початковому ступені транспозиції, який 

безпосередньо пов‘язаний із мовленням: 1. Власне, двох 

“або” не могло бути. Було лише одне “або”, після якого 

йшла чорна порожнеча. Знав це… (Іван Багряний, ―Сад 

Гетсиманськийˮ). 2. Се було те “айˮ, сполохане вранці, 

молоденьке, біляве, з ніжною лінією тіла, курносе і 

синьооке (М. Коцюбинський, ―В дорозіˮ). 3. У кожного Я є 

своє ім’я, на всіх не нагримаєш грізно, ми – це не безліч 

стандартних “я”, а безліч всесвітів різних (В. Симоненко, 

―Я…ˮ). 4. Велике “може” жило в нім [Степанові], глибока 

віра в свою долю, що досі не була до нього занадто сувора 

(В. Підмогильний, ―Містоˮ). 

За нашими спостереженнями, оказіональні 

функціональні омоніми виникають унаслідок субстан-

тивації практично всіх частин мови, за винятком 
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прикметника та дієприкметника (форми дієслова). У таких 

випадках проявляється неповна за ступенем завершення 

субстантивація, ―коли слово вживається і в своєму 

попередньому частиномовному значенні, і в значенні 

іменникаˮ [22, с. 612-613]. Саме в цьому проявляється 

мовний синкретизм. Розглядаючи субстантивацію як один 

із виявів морфолого-синтаксичного способу словотвору, 

для якого в цілому характерне спеціальне граматико-

лексичне переосмислення того чи іншого слова, І. Ковалик 

зазначає, що механізм транспозиції в іменник 

супроводжується зникненням одних граматико-

морфологічних категорій, натомість новоутворене слово 

набуває й закріплює за собою нові категорії [14, с. 110], 

тобто акцентує на зміні морфологічних характеристик 

слова. Серед морфологічних ознак домінує категорія 

відмінка – ―на всіх ступенях трансформації слів до класу 

іменників визначальним на семантико-синтаксичному 

рівні речення є значення відмінка (простежується 

найактивніша участь в оформленні формально-граматичної 

предметності)ˮ [12, с. 10]. Усі функціональні оказіональні 

омоніми набувають граматичного значення середнього 

роду. Транспозиційні процеси, виявом яких є оказіональні 

функціональні омоніми, – особливе явище, що 

проектується головно на морфологію, але насамперед 

пов‘язане із синтаксисом.  

Кожен випадок виникнення омопари чи омо-

комплексу функціональних омонімів – це індивідуальний 

―життєвий шляхˮ конкретного слова, дуже довгий, бо 

розтягнений на століття, і загадковий, бо часто приховує 

етапи ―перевтіленняˮ однієї частини мови в іншу, 

супроводжується синкретичними явищами. Цей процес 
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розглядаємо з урахуванням не тільки синтаксичної функції 

похідного слова в реченні, а й тих морфологічних, 

семантичних, інколи – графічних чи акцентуаційних 

―метаморфозˮ, яких зазнає дериват у процесі переходу з 

однієї частини мови в іншу. Хоча функціональна омонімія 

реалізується на рівні мовлення й часто супроводжується 

семантичним і граматичним синкретизмом, вона має не 

хаотичний, а системний характер. Це дає підстави 

розглядати синкретизм не тільки як особливість 

мовленнєвих одиниць, але як природну властивість мови. 
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SYNCRETISM IN THE PLANE OF FUNCTIONAL HOMONYMY 

 

Nataliya Hlibchuk 

 

The article describes the phenomenon of lexical-grammatical 

homonymy in the theoretical and practical aspects from the standpoint of the 

transition theory. The syncretic phenomena in system of the parts of speech are 

characterized. The classification of such homonyms has been developed so they 

have been divided into lexical-grammatical and functional. Syncretic 

differentiated, syncretic undifferentiated, potentially syncretic and occasional 

homonyms have been singled out within the class of functional homonyms. The 

process of the change of part of speech is analyzed taking into account not only 

the syntactic function of the derivative word, but also the morphological, 

semantic and sometimes graphic changes the derivative undergoes in the process 

of transposition. 

Key words: lexical-grammatical homonymy, functional homonyms, 

syncretism, transposition, transitivity. 
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УДК 808.3 - 801’3 

 

ПРИЧИНИ ЗМІНИ АРТИКУЛЯЦІЇ НАГОЛОШЕНИХ 

ГОЛОСНИХ ПЕРЕДНЬОГО РЯДУ 

 

Оксана Костів 

 
Розглянуто основні погляди мовознавців на причини обниження 

наголошених голосних переднього ряду. Висунуто теорію про ймовірну 

причину явища обниження – компенсаторну тенденцію в мові. 

Ключові слова: діалектний простір, обниження наголошених 

голосних переднього ряду, ядро і периферія в мовному явищі. 

 

Дослідження українського діалектного простору 

засобами лінгвогеографії впродовж тривалого часу 

привертали увагу дослідників. Лінгвістична географія, яка 

за понад столітній розвиток перетворилася з розділу 

діалектології в окрему галузь мовознавчої науки з власним 

об‘єктом і предметом дослідження, виробила свій 

понятійний апарат, засоби й методологію наукового 

пошуку  

Інтерпретація карт ІІ тому АУМ, діалектологічні 

дослідження, зібрані діалектні матеріали, а також 

відомості, які можемо почерпнути з мовознавчих праць, 

дають підставу говорити про те, що обниження 

наголошених голосних переднього ряду – одна зі 

специфічних рис вокалізму говірок південно-західного 

наріччя, ареал якої (ядро та периферія) займає значну 

частину цього діалектного масиву. Саме тому важливо 

виявити імовірні причини існування й поширення цієї риси 

6.  

Зміни в артикуляції наголошених голосних передусім 

вивчали діалектологи, які помічали обнижену артикуляцію 
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наголошених голосних. Серед причин їх обниження 

дослідники називали особливості артикуляційної бази 

української мови або ж контакти з іншими мовами.  

І. Зілинський пояснював це явище властивою мовцям 

визначеної території специфічною артикуляційною 

основою – особливим положенням органів мовлення під 

час говоріння. У зв‘язку з низьким укладом гортані 

виникає потреба ―потягати цілу масу язика назад, тобто 

веляризувати звуки‖ 4, с. 5, а наслідком цього є грубша, 

твердіша й жорсткіша вимова галичан порівняно з тоншою 

і дзвінкішою вимовою представників східних українських 

діалектних територій. Таке трактування логічно пояснює 

обниження не лише голосного переднього ряду [и], а й 

інших наголошених голосних переднього та рідше 

заднього ряду, зокрема [е]  [а], [о]  [а], а подекуди 

ширшу вимову голосного заднього ряду [а]. Але пояснення 

діалектних явищ екстралінгвальними чинниками, зокрема 

різними артикуляторно-фізіологічними факторами, не 

досить переконливе, бо залишається незрозумілою 

наявність низького укладу гортані мовців на зазначеній 

території та відсутність цього, наприклад, у представників 

північних чи східних обширів українського діалектного 

діалектного простору.  

На основі зібраних матеріалів Г. Шило висловив 

думку, що вимова [и] наближено до [е] в наголошеній 

позиції є характерною ознакою наддністрянських, 

закарпатських, гуцульських та південноволинських говірок 

і залежить передусім від позиції голосного: найчастіше 

таку вимову він спостерігав після губних і сонорних – 

|
ви

е
діти

е
, ви

е|
лекий, 

|
кре

и
вати

е
, 

|
ме

и
кати

е
; після [т], [д], [с], 
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[з] – гра
|
не

и
ц’і, 

|
пте

и
ц’і; після шиплячих – ду

|
ше

и
ти

е
, 

|
же

и
то; після велярних (задньоязикових) – вух

|
к’еi, гр’і

|
х’е 

14, с. 48-49. Ці матеріали дозволяють зробити висновок 

про те, що найбільшого обниження зазнає наголошений 

голосний [и] після [г], [к], [х]. Автор виявив також факт 

злиття в таких позиціях звукового поля фонем /и/ та /е/.  

Г. Шило припускав також, що зміни в артикуляції 

голосного [и] можуть залежати від темпу мовлення. У 

говірках північної частини Сокальського району 

Львівщини та західної частини Волині дослідник вказав як 

особливу рису те, що звук [и
е
] порівняно з [и] ―набирає на 

силі‖: тут, за даними вченого, ―майже кожен звук [и] під 

наголосом вимовляється як [и
е
] чи [е]‖ 14, с. 48-49. Це 

підтверджують карти № 17 та № 18 (автор – Л. Григорчук) 

другого тому АУМ, на яких відбито обниження голосних 

переднього ряду у сполуках [ки], [хи] та [ги]. 

Причин обниження наголошених голосних 

переднього ряду шукав А. Залеський. У монографії, 

присвяченій системі вокалізму південно-західних говірок, 

автор не лише констатує існування цієї риси на значній 

території південно-західного діалектного обширу, а й 

намагається визначити умови, за яких можуть відбуватися 

зміни. До них відносить консонантне оточення та вокальну 

асиміляцію. Найбільшого обниження, на думку А. Зале-

ського, зазнають передньоязикові [и] та [е] в наголошеній 

позиції після губних, шиплячих, сонорних, особливо після 

[р] та [л], а також у сполуках [ги], [ки], [хи]. ―Весь тягар 

пошуку механізму й причин аналізованого явища, – вважає 

А. Залеський, – треба перенести із зовнішніх чинників на 

внутрішні й досліджувати його на тлі й у зв`язку з іншими 
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фонетичними процесами, намагаючись у такий спосіб 

розкрити його внутрішні причини‖ 3, с. 25. Дослідник 

заперечує припущення попередників 3, с. 25 про 

можливість упливу на поширення риси інших мов. Ян 

Янов, наприклад, убачав у зміні артикуляції наголошених 

голосних переднього ряду румунський вплив 15. Але 

ареал обниження наголошених голосних обіймає й 

територію, яка не мала жодних контактів і можливості 

зв‘язку ні з румунською мовою, ні з іншими мовами. 

Шукаючи витоків обниження наголошених голосних 

переднього ряду, А. Залеський аналізував ―акустичну 

мобільність‖ звукової одиниці, яка виникла з континуантів 

*ы та *і, та зробив висновок, що причини обниження на 

значній території говірок південно-західного наріччя (у 

гуцульських, надбузько-волинських, західнополіських 

говірках) слід убачати в існуванні тут фонеми, що 

походить з *о в новозакритих складах.  

Артикуляційно це є звук [и
і
] – високо-передній, 

трохи зміщений до середини. Існування цього звука [и
і
] 

(<*о) стало причиною структурних змін у складі голосних 

переднього ряду; відбулося звуження полів розсіювання, 

зменшилася ―зона безпеки‖ між фонетичними 

репрезентантами всіх фонем цієї серії 3, с. 25. Мова ж 

вимагає значно більшої різниці між звуковими полями 

фонем. І саме тому, за словами автора, відбувається 

пересунення артикуляції голосного [и] (з *ы та *и) до [е] і 

виникнення [и
е
]. А. Залеський уважає, що це явище могло 

бути властиве в минулому всій території південно-

західного наріччя, констатуючи спорадичні вияви [и
і
] з *о 

в новозакритих складах на решті території (не враховуючи 
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Волині, волинсько-поліських говірок та Гуцульщини, де 

воно досі існує). 

Проте названа територія надто значна за обсягом, 

щоб можна було на основі цієї гіпотези пояснити причини 

явища обниження наголошених голосних переднього ряду. 

Т. Назарова зауважувала, що напрямок взаємозалежності 

рефлексу [и
і
] < *о в новозакритих складах та обниження 

наголошених виявів /и/ < *ы та *і принаймні для 

поліського ареалу (як і для решти українського діалектного 

простору) є протилежним: сáме обниження сприяло 

збереженню [и
і
] 9, с. 22. 

Окрім того, важко погодитися, що ці явища мали 

саме таку хронологічну послідовність виникнення. В 

українських пам‘ятках, як зазначає Г. Півторак, рефлекси 

етимологічних о, е в новозакритих складах засвідчено 

частково, починаючи з середини ХІІ століття 10, с. 6. 

Процес зміни е > і завершився в ХІІІ-ХІV столітті, а о > і – 

в ХІV-ХV 6, с. 274, 278, тобто в той час, коли процес 

злиття *і та *ы в одну фонему вже відбувся. Початок 

змішування звуків *і та *ы в пам‘ятках припадає на другу 

половину ХІ – початок ХІІ століття 1, с. 161, а 

завершився він значно пізніше. Існує й протилежна думка, 

суть якої в тому, що саме ікавізм був причиною появи в 

українській мові специфічного звука [и]. Значна кількість 

нових [і], на думку О. Ткаченка, викликала б ―загрозу 

(внаслідок переходу ще й у (ы) в і) появи незліченної 

кількості незручних омонімів, а тим самим нестерпного 

для мови фонологічного хаосу‖ 11, с. 20. 

Історики мови роблять висновки на основі даних 

пам‘яток писемності різного часу, які, своєю чергою, 

репрезентують різні діалектні території, де процеси 
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творення звука [и] та рефлексації *о в новозакритих 

складах відбувалися по-різному. Це й привело до 

неоднакових висновків. Потрібно зауважити також, що з 

погляду лінгвогеографії не можна з абсолютною точністю 

визначити часові межі явища, оскільки зміни в різних 

частинах діалектного простору відбувалися в різний час. 

Правомірнішою видається протилежна думка – на 

території говірок південно-західного наріччя в час 

виникнення фонеми /і/ з *о в новозакритих складах уже 

існувала фонема /и/ з давнього *і. У пізніший період 

імовірно в гуцульських говірках, які були мовотворчим 

осередком, у тому числі і ядром обниження наголошених 

голосних переднього ряду, голосний [і], який утворився з 

*о в новозакритих складах, потрапивши в епіцентр 

обниження, змінив свою артикуляцію й наблизився до [и]. 

Оскільки відомо, що процес ікавізму в карпатських 

говірках є відносно новим явищем, голосний [і] (<*о), 

будучи менш стабільним, ніж голосний [і], утворений з *і 

чи *ы, легко змінювався. Лабільність процесу підтверджує 

й значна кількість різних фонетичних варіантів – рефлексів 

*о на території закарпатських говірок. Це зумовило 

існування тут звука [и
і
], що виник з давнього о (ви

і
л, ти

і
к 

та ін).  

Артикуляційна зміна наголошених голосних 

переднього ряду може бути пов‘язана також з 

особливостями синтагматичної акцентуації, властивої цій 

території. На цьому наголошувала у своїх дослідженнях 

Л. Коць-Григорчук: ―Схрещення акцентуаційних особли-

востей волинсько-поліських говірок (з квантитативними 

різницями між наголошеними й ненаголошеними складами 

та накладеним на це збільшенням видихової сили 
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наголошених складів) привело до загального збільшення 

експіраторної сили наголошених складів та зменшення – 

ненаголошених. А це проявилося в нейтралізації опозиції 

наголошених /а/ – /е/ на користь /а/ й наголошених /е/ – /и/ 

на користь /е/‖ 8. Бо збільшення експіраторної сили 

наголошеного складу неминуче приводить і до зміни у 

вимові самого голосного – артикуляція стає ширшою, 

більш задньою. Щодо решти території, для якої характерна 

тенденція до обниження наголошених голосних, то 

причини цього явища можуть бути іншими.  

Серед імовірних причин виникнення обниження 

називали також вокальну асиміляцію (один ступінь 

уподібнення голосного одного складу до голосного 

іношого складу, зокрема наступного). Вокальну 

асиміляцію як явище, що спричинило обниження, 

розглядав А. Залеський 3, с. 16. У говірках 

Житомирщини, Поділля, східної Буковини відбувається 

вирівнювання артикуляції голосних переднього ряду до 

наголошених голосних [е] та [а] в наступному складі 

внаслідок досить рівномірного розподілу між складами 

наголосової сили.  

Однак асиміляція може мати і зворотний вплив: 

залежно від наступного приголосного [й] чи наголошених 

голосних [і] та [у] в наступному складі відбувається 

підвищення артикуляції [и] та [е]. Припустити, що 

причиною поширення цього явища на всю територію 

діалектного простору, де зафіксовано обниження, є 

вокальна асиміляція, не можна, бо вона діє на значно 

вужчому обширі та зумовлена не властивою йому 

специфікою синтагматичної акцентуації (рівномірний 

розподіл наголосової сили між складами). 
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Обниження наголошених голосних переднього ряду 

на решті території (Наддністрянщина, Покуття, Волинь, 

Волинське Полісся, Холмщина, Підляшшя, Буковина, крім 

південно-східної її частини) не має прямого зв‘язку з 

асимілятивними процесами в мові. 

Причиною обниження наголошених голосних, 

зокрема наголошеного [и], Ю. Шевельов уважає обнижену 

артикуляцію голосного [е], оскільки ―у зоні поширення [x] 

(широкого, більш відкритого варіанта [е]) виникла 

порожнеча на місці [е], яка відкрила шлях до пониження 

артикуляції [и]‖ 12, с. 686. Так пояснюється менша 

кількість обнижених репрезентантів наголошеного [е] 

порівняно з кількістю обнижень голосного [и]: ареал [е
а
], 

як зазначено вище, послідовно охоплює лише 

західноволинські та гуцульські говірки, тоді як обниження 

[и
е
] більшу територію (див. вище). Ю. Шевельов припускає 

існування риси з XVII ст., хоча окремі випадки – чєст 

‗чистий‘ – з XV ст.  

Лінгвогеографічний метод накладання ареалів 

приводить до ще однієї гіпотези в поясненні обниження 

артикуляції наголошених голосних переднього ряду. 

Основна територія обниження наголошених голосних 

переднього ряду (крім зони дії вокальної асиміляції) 

збігається з ареалом поширення переголосу (перезвуку), 

тобто підвищення артикуляції [а] (з *а або *j) до [е] після 

м‘яких приголосних, шиплячих та [й], що показують карти 

другого тому АУМ (пор. карти № 42-46 другого тому АУМ 

з названими вище картосхемами № 1-8, які ілюструють 

обниження наголошених голосних переднього ряду).  
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Ю. Шевельов, аналізуючи погляди О. Курило на 

ґенезу переголосу [‘а]  [‘е] після м‘яких приголосних та 

[й], констатує, що він виник на території гуцульських 

говірок, де зараз ядро цього явища 13, с. 66. О. Горбач, 

характеризуючи переголос, також зазначає, що виникло це 

явище, імовірно, на Гуцульщині, бо там змінюється всяке 

[а] після палатальних приголосних та [й] 3, с. 13. 

Оскільки тут ядро обниження /и/ збігається з ядром 

послідовного переголосу [‘а] > [‘е] після палатальних 

приголосних та [й], то можемо припустити, що переголос і 

був причиною формування на компенсаторній основі 

обниження наголошених голосних переднього ряду: збіг на 

Гуцульщині основних ареалів переголосу та обниженої 

артикуляції голосних переднього ряду дає підстави 

вважати, що підвищення артикуляції [а] в бік звуків 

переднього ряду після м‘яких приголосних компенсується 

обниженням наголошених голосних переднього ряду. У 

такий спосіб зберігається рівновага у співвідношенні 

звуків. Це може бути підставою для припущення, що 

однією з імовірних причин існування обниження є 

компенсаторна тенденція в розвитку діалектного 

мовлення. 

Отже, до основних гіпотетичних причин обниження 

наголошених голосних переднього ряду: специфічної 

артикуляційної бази мовців, тобто особливого положення 

органів мовлення під час говоріння, яке зумовлює 

потягання цілої маси язика назад (І. Зілинський); 

регресивної вокальної асиміляції, тобто уподібнення 

наголошеного голосного переднього ряду до наступного 

голосного в складі, часто голосного [а] (А. Залеський); 

особливостей синтагматичної акцентуації, що 
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зумовлюють зміну в артикуляції наголошених голосних 

(Л. Коць-Григорчук), – можемо додати як гіпотетичну ще 

одну: компенсаторну тенденцію в діалектному мовленні, 

що нагадує гіперичну зворотну трансформацію як реакцію 

на певну поширену зміну, коли підвищення артикуляції 

голосного заднього ряду [а] унаслідок переголосу [‘а] > 

[‘е] після палатальних приголосних та [й] компенсується 

обниженням наголошених голосних переднього ряду. 

Накладання ареалів позиційних виявів обниження 

наголошених голосних переднього ряду за допомогою 

визначення ізоглос різної конфігурації дало змогу виявити 

ядро обниження наголошених голосних переднього ряду та 

його периферію. На території говірок південно-західного 

наріччя існує два ядра цієї риси, що мають свою специфіку 

та особливості функціонування. Отже, для значної частини 

говірок південно-західного діалектного масиву харак-

терний процес зміни артикуляції наголошених голосних 

переднього ряду [і], [и] та [е] у бік середнього ряду та 

заднього ряду.  

Явище обниження наголошених голосних незалежно 

від консонантного оточення послідовно охоплює таку 

територію: на півночі – волинські говірки, оскільки саме 

тут обнижуються не лише голосні [и], [е] в різних 

позиціях, а також [і] (з давнього *о) – ро
|
дену, ку

|
пи

е
ў, 

об
|
ри

і
жут, 

|
ті

и
л’ко, ну

|
сели, ку

|
лес’, 

|
вебрали, рос

|
ли

е
, 

|
деви

е
ц’:а‗дивиться‘, ўмар‗умер‘, при

е
ви

|
зе

а
ш, по

|
зи

е
чиў, 

дур
|
ни

е
м. Специфічною рисою цього ядра діалектної 

просторової конструкції є те, що воно перебуває на стадії 

розпаду. Це дає змогу виявити не лише діалектні явища, 
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тобто елементи статики, але й тенденції, що репрезентують 

динаміку розпаду [7, с. 295-316].  

Паралельні форми з обниженими голосними та без 

них поширені на периферії ареалу (у наддністрянських і 

західнополіських говірках, східній частині волинських, 

спорадично на території лемківських та надсянських 

говірок). 

На півдні досліджуваної діалектної території 

епіцентр обниження (ядро явища) перебуває на території 

гуцульських та західної частини покутсько-буковинських 

говірок. Артикуляція наголошених голосних переднього 

ряду змінюється на цьому діалектному обширі послідовно 

у всіх позиціях: після задньоязикових [к], [х] та гортанного 

[г], передньоязикових [т], [д], [с], [з]; шиплячих [ж], [ч], 

[ш], губних [б], [п], [в], [м] та сонорних [л], [р], [н].  

Територія, що оточує названу, становить периферію 

діалектної просторової конструкції, яка виявляє обниження 

наголошених голосних переднього ряду. Сюди належать 

покутсько-буковинські, західноподільські, наддністрян-

ські, частково східнозакарпатські та бойківські говірки, де 

зміна голосних залежить від консонантного оточення й 

частішають випадки паралельних структур із наявністю та 

відсутністю обниження.  

Можливо, у минулому це були значні діалектотворчі 

осередки, у ядрах яких зосереджувалося не лише 

обниження, а й інші діалектні явища. А периферійні ареали 

несли інформацію про динаміку процесів їх формування як 

цілісної просторової конструкції або занепаду – 

звужування, розпаду й утрати ареалів колись живучих, 

наверствованих у такій конструкції діалектних рис. 
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CAUSES OF ARTICULATION CHANGES OF THE FRONT VOWELS IN 

STRESSED POSITION 

 

Oksana Kostiv 

 

The different points of views linguists concerning reason of articulation 

changes of the front vowels in stressed position has been analyzed in the article. 

The author has proposed new theory of such changes – compensatory tendency 

in the language. 

Key words: dialect space, changes of the front vowels in stressed 

position, nuclear and periphery in the language phenomena. 
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УДК 811.161.2’373,611 

 

СЛОВОТВІРНА СИНОНІМІЯ І ВАРІАНТНІСТЬ: 

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, НОРМА 

 

Ірина Кузьма  

 
Стаття присвячена словотвірній синонімії і варіантності як 

специфічним відношенням між словами. Виявлені в українських писемних 

джерелах XI-XXI ст. дериваційні синонімні та варіантні пари прикметників 

проаналізовано в діахронно-синхронному плані. Структурно-семантичний 

словотвірний аналіз пар поєднано з їх функційною характеристикою 

відповідно до сучасної літературної мовної норми. 

Ключові слова: словотвірне (дериваційне) значення, словотвірні 

(дериваційні) синоніми, словотвірні (дериваційні) варіанти. 

 

Лексичний склад української мови протягом століть 

поповнюється здебільшого в результаті словотворення – 

поєднання наявних у мові словотворчих ресурсів – твірних 

баз і дериваційних формантів. Необхідним атрибутом мови 

на кожному етапі її розвитку є мовна норма на всіх рівнях 

системи, отже, і процеси деривації українських 

прикметників регулюються словотвірною нормою 

відповідного періоду. Прикметникове словотворення того 

чи іншого часу нерідко характеризується варіантністю 

норми, що полягає в закріпленні тотожних чи близьких 

словотвірних значень за дериваційними моделями. 

Творення прикметників від різних частин мови може 

супроводжуватися конкурентним функціонуванням 

ад‘єктивних афіксів (переважно суфіксів). У сучасній 

лінґвістиці питання про синоніми словотвірного рівня 

дискусійне. По-перше, у поняття ―словотвірна 

(дериваційна) синонімія‖ вчені вкладають неоднаковий 

зміст, а по-друге, те саме мовне явище називають по-
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різному: ―словотвірні (дериваційні) синоніми‖, ―словотвор-

чі синоніми‖, ―морфологічні синоніми‖, ―дериваційно-

морфологічні варіанти‖, ―словотвірні (дериваційні) 

варіанти‖, ―дублети‖, ―паралельні похідні (утворення)‖, 

―спільнокореневі синоніми‖ та ін. У лінґвістичних 

дискусіях про статус однофункційних (спільнофункцій-

них) афіксів, а також спільнокореневих дериватів із такими 

афіксами виділяються опозиційні погляди в основному 

стосовно до таких питань: 

1. Що є синонімами словотвірного рівня: деривати з 

однофункційними афіксами чи самі однофункційні афікси? 

2. Що забезпечує єдність слова? Чи спільнокореневі 

деривати з синонімними афіксами – це варіювання в межах 

одного слова чи різні слова? 

Обґрунтовуючи вперше в українському мовознавстві 

теорію синонімів словотвірного рівня, І. Ковалик писав: 

―Суфікси, взяті самі по собі, без уваги на початкові основи, 

з якими вони з‘єднуються, в багатьох випадках ще не є ані 

синонімічними, ані, тим більше, омонімічними. Ці суфікси 

набувають ознак синонімії щойно в сполученні з 

початковими основами чи коренями‖ [11, с. 57]. 

Результатом синонімії афіксів є ―словотворчі синоніми – 

ряди… однозначних утворень з однаковою словотворчою 

основою, але різнозвучними суфіксами‖ [10, с. 21-22]. 

Розмежування у працях І. Ковалика двох термінів ―слово-

твірний‖ та ―словотворчий‖ – закріплення їх за різними 

науковими поняттями – привело до послідовної заміни 

терміна ―словотворчі синоніми‖ терміном ―словотвірні 

синоніми‖, бо йдеться про одиниці словотвірного рівня, а 

не про засоби процесу словотворення [13, с. 86].  



129 

 

Послідовником І. Ковалика в питанні про омоосновні 

словотвірні синоніми є В. Ґрещук, за словами якого, 

―співіснування спільнокореневих дериватів із однаковими 

словотвірними значеннями, але структурно різнотипними 

дериваційними формами спричинене асиметрією форми й 

змісту в словотворі‖, а словотвірні синоніми – це ―тотожні 

чи близькі за значенням спільнокореневі слова з 

однофункціональними, але різнозвучними формантами‖ [6, 

с. 164]. Проте, як уважає автор, важко погодитися з тим, 

що дериваційними синонімами не можуть бути й афікси: 

―Синонімія – це тип семантичних відношень мовних 

одиниць, які повністю або частково збігаються за значен-

нями. У синонімічних відношеннях можуть перебувати 

будь-які мовні одиниці, які мають значення… Оскільки в 

словотворі виділяють різні семантичні одиниці – морфеми, 

деривати, словотвірні типи, то всі вони можуть бути слово-

твірними синонімами‖ [5, с. 4]. 

Дещо вужче поняття вкладають у термін 

―словотвірна синонімія‖ К. Городенська [3, с. 11-12], і 

Т. Івасишина [7, с. 1-20], акцентуючи не на дериватах, а 

тільки на словотворчих засобах. 

Звичайно, синонімізуватися можуть будь-які двобічні 

мовні знаки [15], тому синонімія навіть у межах тільки 

словотвірної системи – явище неоднорідне. Адже 

неоднорідними в плані вираження та в плані змісту є й 

самі одиниці дериваційного рівня мови – словотвірні типи 

(дериватеми) та афіксеми. Внутрішнім наповненням 

словотвірної ―одиниці-конструкції‖ [41] – словотвірного 

типу – є словотвірне значення (―узагальнене значення, 

спільне для певного лексико-семантичного розряду слів, 

виражене за допомогою певної словотвірної форми… 
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Словотвірне значення ґрунтується на основі відношення 

однотипних похідних слів до відповідних твірних слів‖ 

[14, с. 38]). Внутрішню ж форму мінімальної словотвірної 

одиниці – афікса – становить словотворча функція, яка 

виявляється при сполученні афікса із твірною основою. 

Тому, якщо синонімія спільнокореневих дериватів 

ґрунтується переважно на спільності словотвірного і 

близькості лексичного значень (―словотвірне значення, 

закладене в системі мови й у мовленні, виявляється через 

лексичні значення слів з однаковим словотвірним 

значенням‖ [14, с. 40]), то суть синонімії афіксів полягає у 

спільності їх функцій (можливості утворити слово з 

певним словотвірним значенням; виразником дериваційної 

семантики є твірна основа + афікс). Тому синонімія 

словотворчих засобів і зумовлює синонімію дериватів 

(напр., дериваційна синонімія прикметників повоєнний – 

післявоєнний, дочасний – передчасний пов‘язана зі 

синонімією префіксів по- і після-, до- і перед-, а при-

кметників взірчатий - взористий, вечірній - вечоровий – 

зі синонімією суфіксів -ат- і -ист-, -н- і -ов-). 

Оскільки на кожному мовному рівні ―основну 

одиницю репрезентують одиниці-конструкції, а не 

мінімальні одиниці‖ [41, с. 3] (на словотвірному рівні така 

максимальна одиниця мовної системи – це словотвірний 

тип), то основна увага в цьому дослідженні закцентована 

не стільки на синонімних афіксах, скільки на дериватах, 

утворених ними: якраз похідне слово є функційним 

виразником того чи іншого словотвірного типу – єдності 

спільного частиномовного статусу твірної основи, 

спільного форманта і спільного словотвірного значення.  
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Розкриваючи суть словотвірної синонімії на 

дериватемному рівні, виходимо з концепції проф. І. Ко-

валика, що виражена моделлю дериваційної синонімної 

пари спільна твірна основа + синонімні суфікси, 

обґрунтованою на матеріалі слов‘янських іменників. Проте 

чимало дериваційних синонімних пар (рядів) української 

мови не відповідає запропонованій моделі. Це стосується і 

прикметникової системи ХІ-ХХІ ст., що й стала об‘єктом 

нашого дослідження. Так, українські прикметникові 

дериваційні синоніми різних синхронних зрізів – це не 

тільки деривати типу вільховий – вільшаний, п’янкий – 

п’янливий, блідуватий – блідавий, погідний – погожий, 

ведмедячий – ведмежий, які чітко вкладаються в межі 

теорії про словотвірні синоніми І. Ковалика. Серед 

засвідчених прикметникових пар (рядів) виявлено й такі, 

компоненти яких мотивовані та утворені по-різному: 

щербатий – щерблений, чванливий – чваньковитий, 

правдивий – справжній, терпеливий – терплячий, торохт-

ливий – торохтючий – торохкітливий, скрипучий – 

скриплячий та ін. До пар із різномотивованими 

компонентами належать і прикметники, утворені тим 

самим способом, за допомогою того самого афікса від слів, 

що вступають у словотвірні синонімні відношення: 

просвітницький – просвітительський (від просвітник – 

просвітитель), довколишній – навколишній (від довкола - 

навколо). Це відображена словотвірна синонімія. 

Отже, термін ―словотвірні синоніми‖ на рівні 

дериватів вимагає ширшого тлумачення, ніж ―ряди… 

однозначних утворень з однаковою словотворчою 

основою, але різнозвучними суфіксами‖ [10, с. 22]. 

Поєднуючи афіксо- та основоцентричний підходи до 
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вивчення словотвору, пропонуємо таке визначення терміна 

―словотвірні синоніми‖: 1. На рівні мінімальної 

словотвірної одиниці це спільнофункційні афікси (напр., 

-н- і -ськ-, -ов- і -ан- у загальновідносних і матеріально-

речовинних відносних прикметниках). 2. На рівні основної 

словотвірної одиниці це спільнокореневі деривати зі 

спільним словотвірним та близькими лексичними 

значеннями, які утворені а) за допомогою синонімних 

словотворчих засобів від спільної мотиваційної бази 

(восковий – вощаний віск) або від різноструктурних 

спільнокореневих мотиваційних баз (черепицевий – 

череп’яний  черепиця і череп); б) за допомогою того 

самого афікса від різноструктурних спільнокореневих 

мотиваційних баз (азійський – азіатський); в) різними 

способами словотворення (безтактний – нетактовний, 

тремтливий – тремтячий).  

Близьким до словотвірної синонімії явищем є 

словотвірна варіантність, яку також можна простежити на 

двох рівнях словотвірної системи – афіксемному й 

дериватемному. Морфема як двобічна мовна одиниця 

―варіюється у плані форми вираження. Морфи і є проявом 

цього варіювання... Морфема виступає як клас позиційно 

зумовлених аломорфів..., зовнішня несхожість яких 

порівняно з іншими морфами ... зумовлена фонемним 

складом сусідніх морфів, отже, тільки їх позицією в слові‖ 

[8, с. 6, 7, 9]. Напр., суфікси -ин- / -ін-, -ов- / -ев-, -оньк- /  

-еньк-, згідно зі сучасною словотвірною нормою, 

переважно сполучаються з іменними твірними основами, 

залежно від їхнього кінцевого приголосного. Крім 

позиційно зумовлених виявів морфеми, існують морфи, які 

―здатні замінити один одного в складі того ж слова чи 
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словоформи. На відміну від аломорфів, для яких 

визначальним є відношення додаткової дистрибуції, такі 

варіанти морфеми перебувають у відношенні вільного 

варіювання‖ [9, с. 1]. Наприклад, взаємозамінними при 

поєднанні з прикметниковими основами є варіантні 

суфікси -есеньк- / -ісіньк- / -усіньк-. 

Неоднозначним у сучасній дериватології є статус 

дво- і більшекомпонентних (складних) афіксів: ―...постає 

питання, чи ці новоутворені похідні суфікси є... 

варіантами, чи, може, цілком окремими самостійними 

суфіксальними величинами...‖ [12, с. 51]. Ідеться про 

співвідношення між морфемами типу -ив- / -лив-, -н- /       

-альн-, -н- / -ичн- / -ічн-, -н- / -овн-, -ат- / -нат- / -чат-. 

Оскільки вторинні афікси – це результат перерозкладу на 

стику питомої чи запозиченої твірної основи й того слово-

творчого суфікса, що став базою для нового форманта, то 

такі складні суфіксальні одиниці (―гібридні суфіксальні 

морфеми‖, ―позиційно пов‘язані варіантні відповідники‖, 

―модифікаційні варіанти‖ [4]) розглядатимемо серед 

словотвірних варіантів афіксального рівня.  

Отже, словотвірними варіантами афіксального рівня 

виступають а) позиційні варіанти морфеми (аломорфи); 

б) вільні варіанти словотворчих засобів; в) прості й 

похідні від них складні форманти, що утворюють 

деривати зі спільною (близькою) семантикою. 

Відповідно словотвірними варіантами дериватемного рівня 

є а) спільнокореневі похідні, утворені суфіксами-

варіантами трьох згаданих типів (аломорфами: 

хвильовúй – хвúлевий; вільними варіантами: дрібнісінький – 

дрібнюсінький; складними варіантами: екзистенційний – 

екзистенціальний – екзистенціональний); б) спільнокоре-
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неві похідні, у яких той самий морф поєднується з 

варіантними твірними основами (усіченою й неусі-

ченою: дифузійний – дифузний).  

Обов‘язковою умовою словотвірної варіантної пари є 

спільна лексична й словотвірна семантика її компонентів 

на одному синхронному зрізі, оскільки за моделлю 

спільна твірна основа + варіантні суфікси нерідко 

можуть утворюватися і слова-пароніми. Пор.: трансцен-

дентний – трансцендентальний (словотворчі суфікси-

варіанти -н- й -альн-) – словотвірні варіанти, але музичний – 

музикальний (словотворчі суфікси-варіанти -н- й -альн-) – 

пароніми в сучасній українській мові. Тільки двобічний, 

семантико-словотвірний та формально-структурний, дери-

ваційний аналіз прикметників уможливлює правильне 

виявлення словотвірних синонімних і варіантних пар 

(рядів) різних моделей.  

Для ґрунтовного аналізу прикметникових 

словотвірних синонімів і варіантів, зафіксованих в 

українських писемних джерелах XI – поч. XXI ст., 

найдоцільнішим видається синхронно-діахронний підхід. 

Проте незаперечна плідність такого підходу тісно межує з 

небезпекою сплутування синхронних відношень з 

історичними процесами, а інколи навіть із неможливістю 

встановити межу між ними. ―...Втручання чинника часу 

ставить лінґвістику у скрутне становище, залишаючи її на 

розгалуженні двох шляхів... Слід завжди розрізняти 1) вісь 

одночасності.., яка стосується відношень між явищами, що 

співіснують, і де виключене всяке втручання часу; 2) вісь 

послідовності.., на якій ніколи не можна розглядати 

щоразу більше, аніж одну річ, але де розташовані всі 

явища першої осі з усіма їхніми змінами‖ [15, с. 102-103]. 
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Виходячи з методологічних принципів Ф. де Сосюра, для 

забезпечення чіткої різниці між мовними одиницями, що 

перебувають у системних відношеннях одного часу (варію-

ють), й одиницями, які витісняють одна одну в хронологіч-

ній послідовності, обираємо для аналізу метод синхронних 

зрізів – одночасних площин у діахронії. 

На практиці, звичайно, залишається проблемним 

запитання, де саме варто робити ―перерізи‖ часу, а крім 

того, поняття тривалості одного синхронного зрізу дуже 

відносне. Абсолютна синхронність – це наукова 

абстракція, умовне перенесення якої ―на реальну мову 

виявляється можливим завдяки тенденції мовної системи 

до стійкості і поступовому характеру мовних змін, внаслі-

док чого синхронним... може вважатися стан мовної 

структури протягом невеликого відрізка часу‖ [16, с. 551]. 

Відповідно, за ознакою сталості – мінливості мовного 

розвитку одне десятиріччя нової української мови може 

бути рівноцінним цілому століттю староукраїнської доби. 

Тому визначення синхронних зрізів у мовному розвитку 

через призму словотвірної системи в часових проміжках 

XI-XVIII ст. і кін. XVIII – поч. XXI ст. вимагає диферен-

ційованого підходу і щодо частоти ―перерізів‖, і щодо 

тривалості одної синхронної площини.  

При аналізі дериваційної синонімії та варіантності 

прикметників, засвідчених у мові українських пам‘яток XI-

XVIII ст., із урахуванням характеру мовних змін цього 

періоду й жанрово-стильового функціонування мови, у 

роботі використано основні концепції періодизації україн-

ської мови О. Горбача [2] і Ю. Шевельова [17] та умовно 

виділено такі синхронні етапи: у староукраїнській добі – 

XI-XIII ст. і XІV-XV ст. (актова мова) та середньо-
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українську добу – XVI – середина XVIII ст. Згідно з вираз-

ними тенденціями у формуванні, функціонуванні й розпаді 

прикметникових дериваційних синонімних і варіантних 

пар (рядів) у новій українській мові (кін. XVIII – поч. 

XXI ст.), що пов‘язано з унормуванням мовної системи та 

змінами в мовній нормі під дією суспільно-політичних 

умов, із стильовим розширенням та із впливом естетики 

часу, цей період умовно поділено на відносно сталі етапи: 

кін. XVIII – перша половина XIX ст., друга половина XIX 

– поч. XX ст., середина ХХ ст., кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 

(сучасна українська мова). 

У XI-XV ст. засвідчено порівняно небагато 

словотвірних синонімних і варіантних пар прикметників, 

оскільки слів цієї частини мови взагалі, а особливо 

похідних, у пам‘ятках того часу було мало. Це 

зумовлювалося жанрово-стильовими особливостями 

релігійних й офіційно-ділових текстів. Проте більшість 

сучасних моделей дериваційної синонімії й варіантності 

має витоки ще в XI ст. Це, зокрема, деривати, утворені 

однофункційними суфіксами (суфіксом і словотворчим 

закінченням) від спільної іменникової та дієслівної основи; 

деривати, утворені тим самим афіксом або однофункційни-

ми афіксами від спільнокореневих різноструктурних 

іменникових і дієслівних основ; віддієслівні деривати, 

один із яких суфіксальний, інший – утворений морфолого-

синтаксичним способом; відприкметникові деривати з 

однофункційними префіксами. 

Наприклад, за словотвірними моделями іменникова 

(дієслівна) основа + -ьн- та іменникова (дієслівна) 

основа + -ив- (-лив-) ще в XI ст. закріпилося спільне 

найзагальніше словотвірне значення ―активний вияв 
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якісної ознаки‖. Суфікс -ив- (-лив-) у цьому випадку 

виконує свою первісну функцію, а -ьн- (уже як 

багатофункційний засіб) – одну зі вторинних: за 

походженням це формант загальновідносних 

прикметників, із часом – прикметників нейтральної 

якісності, а внаслідок частого вживання їх у переносному 

значенні -ьн- став і засобом творення ад‘єктивів, що 

активно виражають якісну ознаку (пакостныи – 

пакостивыи, немощьныи – немощьливыи). 

Набутою є й однофункційність формантів -ьн- і -ан- 

– первісно засобів творення загальновідносного (-ьн-) і 

матеріально-речовинного (-ан-) ад‘єктивів. Унаслідок роз-

ширення функційних можливостей морфеми -ьн- обидва 

суфікси стали утворювати прикметники зі словотвірним 

значенням ―виготовлений з того, що назване іменником‖ 

(кожьныи – кожаныи, оцьтьныи – оцьтяныи).  

Унаслідок еволюції первинно різних функцій 

суфіксів -ьн- і -ов- (-ев-), а саме, утворювати 

загальновідносні (для -ьн-) і присвійні (для -ов-) 

прикметники, за словотвірними моделями іменникова 

основа + -ьн- та іменникова основа + -ов- в XI ст. 

закріпилися спільні словотвірні значення ―загальна 

відносність‖, ―нейтральна якісність‖ (соудны – судовый, 

истиньный – истовыи), а в XIV-XV ст. ―присвійність‖ 

(воловьный – воловыи).  

Аналогічно неспоконвічною є синонімність морфем  

-ьн- та -ыи (-ии), які з XI ст. стали словотворчими 

засобами нейтрально якісних (извисьныи – изьвистыи) і 

присвійних (въдовичьныи – въдовичии) прикметників та ін.  

В XI-ХІV ст. типовим стало творення прикмет-

никових дериваційних синонімів і за допомогою первісно 
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однофункційних морфем, які дотепер характеризувалися 

різною валентністю: -ьн- і -ьск- – загальновідносні 

прикметники: богословный – богословський, та -ин- і -ии- – 

присвійні прикметники: въдовичин – въдовичии. У пер-

шому випадку відбулося розширення меж сполучуваності 

суфікса -ьск-, що первісно поєднувався тільки з основами 

топонімів, а в другому – семантико-дериваційна уніфікація 

твірних основ назв осіб і тварин (відповідно твірна основа 

іменника – назви істоти вже могла однаково приєднувати 

обидва афікси). 

У мові пам‘яток XIV-XV ст. словотвірні синонімні 

відношення між прикметниками, відомими з текстів XI ст., 

стають послідовнішими, чіткішими. З‘являються нові 

ад‘єктиви, які можуть співіснувати з утвореннями 

попередніх століть, виражаючи те саме словотвірне 

значення, тобто з‘являються нові словотвірні синонімні 

пари (ряди). Наприклад, виновный – виноватий (XI-

XVIII ст.) і винный (XV-XVIII ст.). Як свідчать тексти 

пам‘яток, у мові XIV-XV ст. посилюється нахил морфем до 

циклічної однофункційності: -ьн- = -ов-, -ьн- = -ьск-, тому 

й розвивається можлива однофункційність  -ов- = -ьск-; 

аналогічно -ин- = -ьн-, -ьн- = -ов-, тому й -ов- = -ин-; а 

також -ии = -ин- = -ов- = -ьн-. Раніше така циклічна 

однофункційність виявлялася тільки на рівні гетерооснов-

ному, а в XIV-XV ст. вона привела до формування, правда, 

ще поодиноких три- і більшекомпонентних омоосновних 

словотвірних синонімних рядів. Наприклад: городный – 

городовый – городскый, куний – куничий – куновий, 

владичий – владичинъ – владичний.  

В актовій мові XIV-XV ст. засвідчені й перші 

прикметникові дериваційні синоніми, мотивовані 
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прислівником. Наприклад: поспольный – посполитий, 

ныниишии – нынишный. 

До XVI ст. рідкісною була словотвірна синонімія 

прикметників з однофункційними префіксами. Вона 

зумовлювалася поки що тільки розвитком вторинних 

функцій префікса без- (відприйменникового походження), 

що вже міг виконувати функцію, тотожну з функцією 

префікса не- (із заперечної частки). Тобто префікс без- із 

первісною функцією утворювати ад‘єктиви зі словотвір-

ним значенням ―позбавлення, відсутності чогось‖ набув 

можливості утворювати ще й прикметники зі словотвір-

ними значеннями ―заперечення ознаки‖. Наприклад, 

безгарний – негарний. 

Прикметникові словотвірні варіанти в мові 

українських пам‘яток XI-XV ст. також нечисленні. Їх 

виникання пов‘язане з нечітко сформованими на ту пору 

законами сполучуваності суфіксів присвійних прикмет-

ників -ов- / -ев- / -ув-, із варіюванням суфіксів -ив- / -лив- 

унаслідок руйнування первісних обмежень морфеми -ив- 

поєднуватися тільки з іменниками *і-основ і дієсловами   

*и-класу, з утворенням похідного варіантного суфікса        

-ьск- / -овьск-, а також із варіюванням іменникових 

твірних баз колишніх *s-основ. Наприклад: Лазаровъ – 

Лазарєвъ, Василєв – Василюв, правдивий – праведливий, 

заздростивий – заздростливий, адьськый – адовьскый, 

безсловьный – безсловєсьный. 

Із XVI ст. в українській мові особливо активізується 

конкуренція прикметникових афіксів у процесі 

словотворення відіменникових та віддієслівних ад‘єктивів. 

Це час масового поповнення лексичного складу 

української мови новими прикметниками, чого й вимагало 
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функціонування української мови в широкому жанрово-

стильовому розмаїтті XVI-XVIII ст. Якщо актова мова 

XIV-XV ст. обходилася невеликою кількістю прикмет-

ників, і то переважно первісних, то мова полемічної 

літератури, інтермедій, віршів, приповідок, літописів, 

приватних листів, словників, медичних порадників XVI-

XVIII ст. особливо багата на прикметники різної 

семантики й морфемної структури. Тодішня словотвірна 

система успадкувала основні моделі дериваційної 

синонімії та варіантності з попередніх століть, збагативши 

їх новим наповненням. XVI-XVIII ст. – це, наприклад, 

кульмінаційний час паралельного функціонування 

відіменникових прикметників на -н-ий і -ов-ий в усіх 

можливих дериваційних значеннях: гробный – гробовый, 

скарбный – скарбовий, алабастрный – алабастровый, 

мигдальний – мигдаліовый (мигдалевий); час формування 

нових багатокомпонентних словотвірних синонімних рядів 

на -н-ый, -ов-ый, -ск-ий: виноградный – виноградовый – 

виноградский; -н-ий, -ов-ий, -ан-ий: бляшний – бляховий – 

бляшаний; -н-ий, -ий, -ск-ий (-зьк-ый): вражний – вражий 

– вразькый; -н-ий, -ий, -ов-ий, -ач-ий: баранний – бараний 

– барановий – баранячий; час активізації словотворчих 

можливостей рідкісних у XIV-XV ст. суфіксів -ав-, -ист-,   

-ат- (-аст-, -чат-, -част-), -оват- (-уват-), -овит-, -к-, за 

допомогою яких утворюються словотвірні синонімні якісні 

прикметники: росохатый – росоховатый, гранятый – 

гранястый – гранистий – грановитый, жолобчастый – 

жолобковатый – жолобковитый, жаристий – жаркий та 

ін. У XVI ст. ще одну вторинну функцію (утворювати якіс-

ні відіменникові прикметники) розвинув і формант -ан- 

(колись тільки афікс матеріально-речовинних прикмет-
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ників), тому й з‘явилися дериваційні синоніми барвяний – 

барвистий. 

У багатьох нових парах втілюються й інші вже відомі 

моделі дериваційної синонімії прикметників, мотивованих 

тими самими та різноструктурними спільнокореневими 

іменниками, дієсловами, прислівниками і словами різних 

частин мови: порохнавий – порохнистий, подольский – 

подолянскии, брыдкый – бридливый, ослабилый – ослаблый, 

нынишнии – ныниишии, заикуватий – заикливий та ін.  

У словотвірні синонімні відношення активно продов-

жують вступати віддієслівні деривати суфіксального та 

морфолого-синтаксичного способів творення (переважно 

старослов‘янізми): альчный – алчущий, любивий – любячий, 

проходний – проходимий. 

До відомих з XI ст. прикметникових словотвірних 

синонімів з однофункційними префіксами без- і не- в 

пам‘ятках XVI-XVIII ст. додалися ще й словотвірні 

синонімні ад‘єктиви з префіксами за- і в-, по- і при-, по- і 

на-. Наприклад: безбожний – небожний, заживаний – 

вживаний, побережний – прибережний, побожний – 

набожний. 

Активізується в цей час дериваційна варіантність 

прикметників, особливо відіменникових. Наприклад, з 

XVI ст. під впливом міжмовних контактів український 

суфікс -н- став базою для гібридного варіантного суфікса   

-алн- (-альн-), який паралельно з -н- міг приєднуватися до 

твірної основи іншомовного походження: комедійний – 

комедіялний, елекційний – елекціялний, бестійний – 

бестіяльний. Типовим стає варіювання в тій самій позиції 

морфем -ат-, -аст-, -чат-, -част-: двойчатый – 

двойчастый, попелятый – попелястый, ребратий – 
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ребрастий, крупястый – крупчастий; із попередніх століть 

успадковується паралельне функціонування простого і 

складного варіантних суфіксів -ив-, -лив-, -овлив-: 

злостывий – злостливий, уродивый – уродливый, жарт-

ливый – жартовливый. Варіювання морфем -ов-, -ев- 

зберігається тільки у відносних прикметниках: грушовый – 

грушевый, лазуровий – лазуревий. 

Словотвірна варіантність віддієслівних прикметників 

в українській мові XVI- XVIII ст. пов‘язана з варіюванням 

суфіксів -н-, -льн-, -тельн- і -уч- (-ущ-), -ач- (-ащ-). 

Наприклад: оуздавний – уздавальний, незносный – 

незносительный, будучий – будущий, волочачий – 

волочащий. Відприслівникові прикметникові дериваційні 

варіанти утворюються за допомогою суфіксів-варіантів      

-ойш- і -ейш-, -шн-, -ишн- і -ешн-: тутойший – 

тутейший, завтрашній – завтришній – завтрешній. 

Словотвірна синонімія й варіантність прикметників 

нової української мови успадкувала від попереднього 

періоду не тільки основні принципи й моделі, сформовані 

протягом XI-XVIII ст., а й багато конкретних прикмет-

никових дериваційних синонімних і варіантних пар (рядів). 

Так, у новій українській мові, як і до XIX ст., особливо 

активно реалізуються такі моделі словотвірної синонімії 

відіменникових, віддієслівних і відприкметникових 

прикметників: спільна іменникова основа + -н- і -ов-; -н- 

і -ив- (-лив-); -ат- і -ист-; -ат- (-чат-), -ист- і -уват-; -н- і   

-ськ-; -ов- і -ськ- (-івськ-); -ськ- (-цьк-) і -ий; -н- і -ий;    

-н- і -ан-; -ов- (-ев-) і -ан-; -ов- (-ев-) і -ач-; -ин- і -ач- 

(архетипний – архетиповий, оманний – оманливий, 

взірчатий (взірчастий) – взористий, жолобчатий (жолоб-

частий) – жолобкуватий, біблійний – біблійський (біблей-
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ський), банковий – банківський, парубоцький – парубочий, 

погідний – погожий, мідний – мідяний, рутовий – рутяний 

(рутвяний), тигровий – тигрячий, качиний – качачий); 

спільна дієслівна основа + -н- і -ив- (-лив-); -уч- і -лив-; 

-к- і -лив- (облесний – облесливий, брикучий – брикливий, 

п’янкий – п’янливий); віддієприкметниковий прикмет-

ник – дієслівна основа + -н-; -к-; -лив-; -уч- (видимий – 

видний, щемлячий – щемкий – щемливий, терплячий – 

терпеливий, скриплячий – скрипучий – скрипливий); 

спільна прикметникова основа + -уват- і -ав- 

(блідуватий – блідавий); а також моделі дериваційної 

синонімії прикметників, які мотивуються різними 

частинами мови: віддієслівний прикметник – відімен-

никовий прикметник (чванливий – чваньковитий); 

відіменниковий прикметник – відприслівниковий 

прикметник (правдивий – справжній). 

Серед прикметникових дериваційних синонімів з 

однофункційними префіксами типовими для нової 

української мови є пари з префіксами без- і не- 

(безграмотний – неграмотний), по- і після- (повоєнний – 

післявоєнний), якнай- і щонай- (якнайповніший – 

щонайповніший), проти- й анти- (противірусний – антиві-

русний), не- й а- (несиметричний – асиметричний). Із 

меншою активністю реалізуються інші моделі словотвірної 

синонімії прикметників, мотивованих різноструктурними 

іменниками (азійський – азіатський), різноструктурними 

дієсловами (палахкий – палахкотливий) та словами різних 

частин мови (однакий – однаковий).  

Характерною для української мови XIX-XX ст. є 

дериваційна варіантність відіменникових прикметників на 

-ат-ий, -аст-ий, -чат-ий і -част-ий (броватий – бровастий, 
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гранястий – гранчатий – гранчастий), а також на -ськ-,     

-івськ-, -инськ-, -анськ- (рабський – рабівський, тичинин-

ський – тичинівський, ніцшеанський – ніцшівський, декар-

тівський – картезіанський).  

Із початку XX ст. особливо поширюється на різні 

мовні стилі варіювання прикметників на -н-ий, -альн-ий,   

-іальн-ий, -ональн-ий, -ичн- / -ічн-ий, -ивн-ий: фізичний 

– фізикальний, атмосферний – атмосферичний, векторний 

– векторіальний, емоційний – емоціональний, меланхолій-

ний – меланхолічний, індукційний – індуктивний та ін. 

Тільки наприкінці XX ст. функціонування дериватів із 

гібридними варіантними суфіксами обмежується: у 

наукових текстах прикметники типу інтенційний, 

екзистенційний, трансцендентний, категорійний, синхрон-

ний, діахронний стали витісняти свої дериваційні варіанти 

інтенціональний, екзистенціальний та екзистенціональний, 

трансцендентальний, категоріальний, синхронічний, 

діахронічний. Зі середини XX ст. менш численними в 

українській мові стають словотвірні варіантні пари 

прикметників на -ов-ий / -ев-ий, які доти зовсім нерозме-

жовано могли поєднуватися з основами на м‘який та 

шиплячий приголосний (аркушовий – аркушевий, 

борщовий – борщевий, кінцьовий – кінцевий, крижовий – 

крижевий, стальовий – сталевий, струсьовий – струсе-

вий). Згідно зі сучасною словотвірною нормою, функційна 

й формальна сполучуваність аломорфів -ов- / -ев- певною 

мірою регламентована, хоч обмеження й далі залишаються 

відносними. Тому й модель словотвірної варіантності 

зовсім не занепала, а продовжує функціонувати: зграйовúй 

– згрáєвий, одноківшовúй – одноківшéвий, лицьовúй – 

лицевий (аломорфізм пов‘язаний із позицією наголосу). 
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Рідко словотвірна варіантність відіменникових 

прикметників нової української мови пов‘язана з 

афіксальною варіантністю -ив-, -лив-, -івлив- та -оват-,     

-уват-, -куват- (злостивий – злісливий, жартливий – 

жартівливий, пісковатий – піскуватий, вовкуватий – 

вовчкуватий). Дериваційними варіантами, що зумовлені 

варіюванням іменникової твірної основи, є прикметники із 

запозиченими твірними основами або з питомими давніми 

основами на приголосний: амбіційний – амбітний, 

бразильський – бразилійський, безслівний – безсловесний та 

ін. Словотвірна варіантність віддієслівних ад‘єктивів нової 

української мови пов‘язана найчастіше з непозиційним у 

XIX – на початку XX ст. варіюванням суфіксів -уч-, -ущ- і 

-ач-, -ащ- (болючий – болячий, сплющий – сплячий – 

сплящий) і позиційним варіюванням -н-, -льн- (розсівний – 

розсівальний, коливний – коливальний). Згідно зі сучасною 

мовною нормою, морфеми -уч- і -ач- стали позиційними 

варіантами: вибір суфікса в мотивувальних дієприкмет-

никах чітко зумовлений дієвідміною. Тому й модель 

дериваційної варіантності ад‘єктивів морфолого-

синтаксичного способу творення на -уч-ий, -ач-ий на 

початку XX ст. стала занепадати. Інколи в сучасній 

українській мові дериваційними варіантами є віддієслівні 

прикметники на -уч-, -ущ- (власне українського творення 

та старослов‘янізми): минучий – минущий, тямучий – 

тямущий.  

Словотвірна варіантність відприкметникових 

ад‘єктивів ХІХ-ХХ ст. часто пов‘язана з непозиційним 

варіюванням морфем -есеньк-, -усіньк-, -ісіньк-, -іськ-,    

-ісічк-; -уч-, -ущ-, -ач-, -ащ-; -еньк-, -оньк- (гарнесенький 

– гарнісінький – гарнюсінький, теплісінький – тепліський – 
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теплісічкий, злючий – злющий, добрячий – добрящий, 

слабенький – слабонький) і рідко – з варіюванням 

суфіксальних і безсуфіксних твірних основ (важенький – 

важкенький). 

Серед усіх словотвірних синонімних і варіантних пар 

(рядів) нової української мови засвідчено дуже мало таких, 

що нічим не відрізняються ні в плані лексичної та слово-

твірної семантики, ні стилістично. Наприклад: пискливий – 

писклявий, погожий – погідний. 

Переважно компоненти дериваційних синонімних і 

варіантних пар (рядів) активно функціонують як 

паралельні, тобто в багатьох випадках є взаємозамінними, 

хоч і відрізняються або відтінками в лексичній та 

словотвірній семантиці, або сферою чи частотою 

вживання, сполучуваністю. Наприклад: вечірній – вечоро-

вий, дівчачий – дівочий, тужливий – тужний, індукційний 

– індуктивний. 

Чимало прикметників нової української мови, 

особливо багатозначних, вступає у випадкові словотвірні 

синонімні та варіантні відношення – тільки в певному 

контексті, коли збігаються окремі семеми в їхній 

семантичній структурі, наприклад: цукровий – цукристий, 

срібний – сріблистий, фокусний – фокальний, репродукцій-

ний – репродуктивний. Такі пари в сучасних текстах 

частіше фіксуються як пароніми. Інколи один із 

компонентів пари є рідковживаним або авторським неоло-

гізмом (переважно в художньому тексті), наприклад: 

легенний – легеневий, кав’ярневий – кав’ярняний.  

Поряд з активним чи рідкісним словотвірним 

паралелізмом, що відповідає внутрішній структурі мови, у 

різностильових текстах та словниках сучасної української 
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мови засвідчене явище паралельного функціонування 

прикметників, один із яких є ненормативним. Наприклад: 

марковий – марочний, виставковий – виставочний, 

підіймальний – підйомний, пропорційний – пропорціона-

льний (не відповідають українській словотвірній нормі 

другі компоненти пар). Такі приклади свідчать, що 

дериваційну синонімію і варіантність прикметників на 

різних етапах розвитку української мови зумовлюють як 

лінгвальні, так і позалінгвальні чинники. 

Отже, окремо варто говорити про причини 

глибинних словотвірних синонімних і варіантних 

відношень, тобто про причини появи моделей дериваційної 

синонімії та варіантності, що є явищем статичним і 

пов‘язаним із внутрішніми законами мови, насамперед 

словотвірної системи, а окремо – про наповнення, 

реалізацію цих моделей – про поверхневі словотвірні 

синонімні й варіантні відношення між конкретними 

прикметниками, які більше відображають динаміку мови 

(бувають нормативними й ненормативними). Ці 

відношення часто залежні від традиції словотворення й 

дуже чутливі до позамовних впливів. Так, під впливом 

чужої мовної норми нерідко розхитується своя, зокрема 

норма української сполучуваності морфем. Особливо це 

стосується середини XX ст., коли писемні джерела 

фіксують дуже багато паралельного функціонування 

ад‘єктивів, утворених відповідно до національних 

внутрішньомовних законів, і ад‘єктивів, упроваджених 

штучно, усупереч українській словотвірній нормі. Тому 

навіть при паралельних можливостях словотвірної системи 

деривацію в сучасній українській мові повинна 

контролювати й обмежувати сучасна мовна норма, яка 
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спирається як на закони семантичної та структурної 

сполучуваності афіксів і твірних основ, так і на 

національні традиції слововживання. За паралельної 

словотвірної норми варто все ж таки надавати перевагу 

власне українським словотворчим ресурсам над 

гібридними. Адже захист словотвірної системи від 

надмірного іншомовного впливу сприятиме усталенню 

нормативних моделей на глибинному рівні, а згодом – 

традиції нормативного слововживання.  

 
Література: 

 

1. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-

граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К., 1988. – 

256 с. 

2. Горбач Олекса. Засади періодизації історії української 

літературної мови й етапи її розвитку (Резюме доповіді 

на МАУ-2) / Олекса Горбач. – Львів, 1993. – 8 с. 

3. Городенська К. Г. Словотвірна синонімія / 

К. Г. Городенська // Актуальні проблеми українського 

словотвору. Матеріали III-іх наукових читань, 

присвячених пам‘яті професора Івана Ковалика. – Івано-

Франківськ, 1995. – С. 11-12. 

4. Грищенко А. П. Прикметник в українській мові / 

А. П. Грищенко. – К., 1978. – 206 с. 

5. Ґрещук В. В. Відгук першого офіційного опонента про 

дисертацію Вербовської І. Т. ―Словотвірна синонімія і 

словотвірна варіантність прикметників української 

мови‖, подану до захисту на здобуття наукового ступеня 

канд. філол. наук: 10.02.01 / В. В. Ґрещук. – Львів, 2001. 

– 5 с. 



149 

 

6. Ґрещук Василь. Український відприкметниковий 

словотвір / Василь Ґрещук. – Івано-Франківськ, 1995. – 

208 с. 

7. Івасишина Т. А. Синонімія словотворчих афіксів: 

Автореф. дис. ... канд. філол. наук / Т. А. Івасишина. – 

К., 1999. – 20 с. 

8. Клименко Н. Ф. Основи морфеміки сучасної 

української мови / Н. Ф. Клименко. – К., 1998. – 182 с. 

9. Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А. Словотвірна 

морфеміка сучасної української мови / Н. Ф. Клименко, 

Є. А. Карпіловська. – К., 1998. – 161 с. 

10. Ковалик І. І. Питання словотворчої синонімії і 

омонімії в сфері іменників слов‘янських мов / 

І. І. Ковалик // Питання слов‘янознавства. Матеріали I 

Славістичної конференції. – Львів, 1962. – С. 5-25. 

11. Ковалик І. І. Синонімія і омонімія в межах 

словотворення / І. І. Ковалик // Доповіді та 

повідомлення ЛДУ. – 1957. – Вип. 7. – Ч. I. – С. 57-59. 

12. Ковалик І. І. Словотвір іменників у сербо-лужицьких 

мовах / І. І. Ковалик. – Львів, 1964. – 93 с. 

13. Ковалик І. І. Словотвірний чи словотворчий? / 

І. І. Ковалик // Культура слова. – Вип. 19. – К., 1981. – 

С. 86-87. 

14. Словотвір сучасної української літературної мови. – 

К., 1979. – 405 с. 

15. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Ф. де 

Сосюр. – К., 1998. – 324 с. 

16. Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000. – 750 с. 



150 

 

17. Шевельов Ю. Літературна мова / Ю. Шевельов // 

Енциклопедія українознавства. – Т. IV. – Львів, 1994. – 

С. 1361-1363. 

 

 
DERIVATIONAL SYNONYMY AND VARIATION OF ADJECTIVES: 

THEORY, HISTORY, NORM 

 

Iryna Kuz’ma 

 

This research paper is devoted to derivational synonymy and variation as 

special relations between words. The adjectival derivational synonymical and 

variant pairs in the Ukrainian written text of the XI-XXI centuries are analysed 

in this paper. This article contains structural, semantical and functional analyses 

in respects to modern literary language norm.  
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УДК 811.161.2’373.421 

 

МІСЦЕ СЛОВОТВІРНИХ СИНОНІМІВ  

У ПРАКТИЧНОМУ КУРСІ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Зоряна Мацюк 

 
Розглянуто словотвірні синоніми як вияв можливостей 

українського словотвору та багатства словотворчих ресурсів української 

мови. Привернуто увагу до особливостей семантичної та словотвірної 

структури похідних із тотожним значенням й обґрунтовано доцільність їх 

вивчення в практичному курсі української мови як іноземної. 

Ключові слова: словотвірні синоніми, українська мова як іноземна, 

словотворчі засоби мови, словотвірна структура. 

 

Синонімію словотвірного рівня української мови 

глибоко й усебічно досліджували мовознавці І. І. Ковалик 

[11, с. 5-26], Л. П. Дідківська, Л. О. Родніна [9; 17], 

К. Г. Городенська [5, с. 11-12], В. В. Ґрещук [6, с. 30-33], 

І. Т. Кузьма [13] та ін. В аспекті прикладних проблем 

навчання української мови іноземців словотвірну 

синонімію досі не вивчали. Однак, на думку професора 

Івана Ковалика, результати широкого дослідження 

словотвірної синонімії всіх частин мови всіх слов‘янських 

мов поряд із загальнотеоретичними завданнями мають ще 

й чимале практичне навчальне значення, вони можуть 

значно допомогти удосконалити методику вивчення 

слов‘янських мов [12, с. 313]. Іван Ковалик уперше 

теоретично обґрунтував словотвірну синонімію на 

матеріалі іменників і переконливо довів, що це явище 

поширене в різних слов‘янських мовах, зокрема в 

українській та польській, пор.: укр. лозник – лозняк, 
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соусник – соусниця, польськ. kolejarz – kolejowec, bieganie 

– bieganina.  

У сучасній мовознавчій науці є різні оцінки місця 

словотвірної синонімії в загальній системі мови. Професор 

Іван Ковалик стверджував, що поступове усунення 

―лексико-словотвірних дублетів та інших словотвірних 

паралелізмів або закріплення за ними вузько 

диференційованого лексико-словотвірного функціону-

вання в спеціальній групі слів‖ – це шлях до нормалізації 

словотвору [21, с. 53]. Інші дослідники функціонування 

словотвірних синонімів і варіантних пар (рядів), зміну 

активності їхнього паралельного вживання навіть при 

сталості словотвірної норми вважають ―виявом мовної 

динаміки‖ [13, с. 188].  

Дискусійним у сучасній лінгвістиці є питання 

термінологічного позначення похідних слів з одно-

функційними різнозвучними словотворчими афіксами та 

однаковою твірною основою (словотвірні синоніми, 

словотвірні варіанти, дублети, паралельні похідні 

утворення). Поділяючи думку багатьох мовознавців 

(В. В. Ґрещук, Л. П. Дідівська, Л. О. Родніна, Н. Ф. Кли-

менко, Є. А. Карпіловська) про потребу розрізняти поняття 

словотвірні синоніми та словотвірні варіанти (дублети), 

вважаємо, що задля методичної доцільності терміном 

словотвірні синоніми варто позначати спільноосновні 

різноафіксні утворення, зокрема й ті, які утворено 

синонімними суфіксами та суфіксами-дублетами. 

Можливість такого використання терміна словотвірні 

синоніми координується з думкою мовознавців про те, що 

―дериваційна варіантність слова як лінгвістична категорія 
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особливо цінна тим, що збільшує виразові можливості 

української синонімії‖ [23, с. 116]. 

У чужомовній аудиторії обидва різновиди 

спільноосновних похідних слів із семантично близькими 

чи тотожними словотворчими морфемами, узалежними від 

формальних чинників, є важливими й потребують 

коментарів щодо специфіки творення та вживання. 

Одиниці-дублети тісно пов‘язані з фонетичними явищами, 

тому можливість їхньої появи в мові легше спрогнозувати і 

простіше пояснити іноземцеві. Словотвірні синоніми 

з‘являються в мові внаслідок дії різноманітних 

лінгвальних та позалінгвальних чинників, висвітлення 

яких у чужомовній аудиторії залежить від мети й завдань 

навчання. Отже, словотвірні синоніми – це результат 

реалізації закономірних словотвірних процесів, в основі 

яких лежить синонімія словотворчих морфем, 

сполучувальні можливості твірної основи та словотворчого 

форманта. Словотвірні афіксальні синоніми – це тотожні 

чи близькі за значенням похідні слова, що мають однакову 

твірну основу й функційно однакові, але різні за звуковим 

складом словотворчі морфеми. Вони виявляються в межах 

однієї частини мови, тому що лише в таких межах їх 

споріднює словотвірне значення. Наприклад, словотвір-

ними афіксальними синонімами вважають ряди різно-

звучних суфіксів -ик, -ник, -чик (-щик), -тель, -ильник    

(-ільник), -ець, -анець, -лець, -ар, -ок, -ач, -ич, -ч, -аль,       

-тай, -ак, -ца, -ун, -ист (-іст) у сучасній українській 

літературній мові у сфері іменникового суфіксального 

словотвору агентивних дериватів із спільним словотвірним 

значенням [21, с. 47]. У системі прикметників найчастіше в 

синонімні словотвірні відношення вступають деривати, 
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утворені за допомогою суфіксів -н- і -ов-, -н- і -ив- (-лив-), 

-аст- і -ист-, які здавна могли виконувати тотожні або 

близькі функції навіть при однаковій сполучуваності [13, 

с. 77]. 

Упродовж усього періоду розвитку словотвірна 

система української мови мала відповідний ―запас 

міцності‖: однотипні словотвірні значення виражали за 

допомогою багатьох різних формантів, що створювало 

передумови для конкурентного функціонування 

словотворчих засобів [1, с. 193].  

У сучасній українській мові словотвірна синонімія 

поширена в системі різних частин мови. За 

спостереженнями мовознавців, словотвірні синоніми 

широко виявляються серед іменників, прикметників, 

дієслів, прислівників і спорадично – серед займенників, 

прийменників та часток.  

Синонімні відношення охоплюють префіксальні та 

суфіксальні деривати, наприклад: 

іменники: лад → безлад // нелад; історія → 

передісторія // праісторія;мудрий → мудрець // мудрак // 

мудрій // мудрагель // мудрий (ім.); густий → густість // 

густота // густина // густизна;  

прикметники: моральний → аморальний // 

неморальний; густий → загустий // надгустий; солодкий 

→ солодкуватий // солодкавий; малий → малесенький // 

малесечкий // малісінький // малюсінький; багатий → 

багатющий // пребагатий; 

дієслова: стояти → вистояти // протистояти (у 

часовому значенні); йти → надійти // прийти (у значенні 

цілеспрямованого руху); блідий → блідніти // бліднути; 
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хитрий → хитрити // хитрувати; форма → оформлювати 

// оформляти; 

прислівники: сліпий → сліпо // сліпма тощо. 

Суфікси мають значно вищий ступінь синонімії 

порівняно з префіксами. Така їхня семантична ознака 

значно ускладнює вивчення валентності суфіксів порів-

няно з префіксами. Окрім того, вона й досі ще мало 

висвітлена [10, с. 90]. 

Вибір афікса з ряду синонімних уважають 

найважчою частиною завдання на шляху творення 

похідного слова. Так, мовознавець І. Г. Милославський 

пропонує укласти повний перелік афіксів, із якими може 

поєднуватися певна основа, або повний перелік основ, із 

якими може поєднуватися певний афікс, зауважуючи, що 

жодного з цих переліків немає, а створити їх – справа 

надто трудомістка, та й сам список був би надто 

громіздким, тобто мало придатним для використання [14, 

с. 42-43]. 

У практичному курсі мови як іноземної словотвір 

постає на рівні похідного слова [15, с. 71-87]. Специфікою 

похідних афіксальних слів є бінарність словотвірної 

структури, тобто наявність твірної основи і словотворчого 

форманта. Саме взаємодія базової і формувальної частини 

в дериваційних процесах як одиниць словотвірної системи 

визначає фактичні засади номінації [7]. Знання 

формальних словотворчих засобів у різних їх семантико-

словотвірних виявах та закономірностей поєднання з 

відповідним типом твірної основи стають визначальними 

для вироблення стійких навичок розпізнавати і творити 

мовні одиниці за наявними в мові словотвірними 

моделями, допомагають іноземному слухачеві не 
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розгубитися перед проблемою вибору словотворчих 

суфіксів чи префіксів, зокрема збагнути суть синонімії 

словотворчих формантів та похідних слів. На важливість 

знань правил сполучуваності морфем, зокрема для 

практики навчання російської мови як іноземної, указує 

І. Г. Милославський [14, с. 42-43].  

Аналізуючи підручники, призначені для вивчення 

української мови в польськомовній аудиторії [24, с. 194], 

зауважуємо завдання, пов‘язані зі знанням прикметни-

кових суфіксів та моделей творення прикметників від 

іменникових основ, наприклад:  

Від наведених іменників утворіть прикметники і 

складіть із ними словосполучення: 

розпач, діло, перехрестя, людина, зневага, ганьба, 

дійсність, наклеп, скрута, ворог, помилка. 

У межах одного завдання потрібні знання різних 

прикметникових суфіксів та вміння їх поєднувати з різним 

типом основ, пор.: розпач → розпач-лив(ий), зневага → 

зневаж-лив(ий); діло → діл-ов(ий), помилка → помилк-

ов(ий); наклеп → наклеп-ницьк(ий); ворог → ворож-Ø(ий); 

перехрестя → перехрес-н(ий), скрута → скрут-н(ий), а 

також навички утворювати прикметники від тих самих 

іменникових основ за допомогою різних суфіксів, напр.: 

людина → люд-н(ий), люд-ськ(ий), люд-ян(ий). При цьому 

словотвірним синонімом до прикметника людний ―те саме, 

що багатолюдний‖ [2, с. 499] може бути похідне слово 

людяний, яке рідко вживають зі значенням ―багато-

людний‖.  

Методисти радять об‘єктом вивчення в процесі 

практичного навчання мови як іноземної обирати слова ―з 

прозорою і зрозумілою словотвірною структурою‖, за 
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моделлю яких слухачі зможуть творити нові слова й у 

такий спосіб розширювати свій словниковий запас, а 

синоніми в активну мовленнєву практику іноземних 

слухачів уводити обережно, вибірково [18, с. 86].  

Допомогти іноземному слухачеві вибрати 

словотворчий формант (суфікс, префікс) із ряду 

семантично близьких для творення похідного слова або 

укласти ряд словотвірних синонімів зі слів, що мають у 

своїй структурі синонімні морфеми та однакові твірні 

основи, можуть знання чинників, які перешкоджають або 

сприяють поєднанню в одному похідному слові твірної 

основи і словотворчого форманта. На основі узагальнення 

розрізнених лексико-семантичних груп слів установлюють 

два основні чинники – формальний і семантичний.  

Формальними ознаками визнають тип 

наголошування твірного слова, характер кінцевого звука 

твірної основи, кількість складів у ній тощо. В українській 

мові функційно однотипними словотворчими морфемами з 

чіткими формальними правилами використання вважають 

прикметникові позиційні суфікси -н- та -льн-. Ця 

формальна ознака стає визначальною для іноземного 

слухача у виборі словотворчого форманта для творення 

прикметників від іменникових (власних чи запозичених) 

основ. Прикметниковий суфікс -н- та його звуковий 

варіант -льн- приєднуються відповідно до основи іменника 

на приголосний та голосний, пор.: лінгвістик(а) → 

лінгвістич-ний, але лінгва → лінгва-льний. Слова, у яких 

виділяють суфікси -альн- (-яльн-), -ональн-, треба 

пропонувати слухачам для запам‘ятовування, наприклад, 

гімназіальний (гімназичний), категоріальний, конфіден-

ціальний, потенціальний, церемоніальний, функціональний. 
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Паралельні до них похідні прикметники з суфіксом -н- 

утворено за моделлю „основа іменника на приголосний + 

суфікс -н-‖, пор.: гімназіальний // гімназичний // гімна-

зійний, категоріальний // категорійний, конфіденціальний 

// конфіденційний, потенціальний // потенційний, церемо-

ніальний // церемонійний, функціональний // функційний. 

Фокусуючи проблеми фонетики й морфонології, 

лексики й семантики, морфології й синтаксису, словотвір 

здатен забезпечити комплексний підхід до оцінки мовних 

одиниць та явищ. У результаті спостережень за слово-

твірними процесами можна: 

а) установити обмежене вживання слів церемонійний, 

функційний попри твердження науковців, що більш 

властивими українській мові стають деривати із суфіксом  

-н-, які поступово замінюють прикметники з гібридними 

суфіксами -альн-, -іальн-, -ональн-, -іональн-, а також        

-ичн-, -ічн-, -іозн-, пор.: конфіденціальний (рідко) – 

конфіденційний, а також ароматичний – ароматний, 

синонімічний – синонімний, амбіціозний – амбітний, 

граціозний – граційний;  

б) виявити паралельне активне вживання 

прикметників потенціальний і потенційний як похідних від 

іменника потенція (від лат. potentia – сила) – ―прихована 

можливість, здатність, що може виявитись за певних умов; 

достатність сил для якої-небудь діяльності‖ [19, с. 541] та 

потенціал (від лат. potentia – сила) – ―1. Можливості, 

наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані‖ 

[19, с. 541], напр.: Потенційні (потенціальні) можли-

вості; Потенційні (потенціальні) споживачі [20, с. 402-

403], і єдино можливий словотвірний варіант 

потенціальний як похідне від іменника потенціал у 
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стійкому словосполученні потенціальна енергія або 

потенційний для окреслення можливості слова бути 

утвореним за певним словотвірним типом чи слова, яке 

існує у мовленні, але ще не ввійшло в мову – потенційне 

слово: наслід, руйнач, знедуховніти, небовид, 

обережник [22, с. 473-474]; 

в) уточнити формально-семантичний зв‘язок між 

твірним словом та похідними словотвірними синонімами, 

що позначається на семантиці деривата, можливостях 

творення, функціонування та особливостях словотвірної 

структури, пор.: потенція → потенці-альн(ий) і потенціал 

→ потенціаль-н(ий). Визнане у словотвірній системі 

української мови явище множинності словотвірної 

мотивації можна ілюструвати конкретними 

прикладами, які підтверджують мотиваційний зв’язок 

похідного слова з кількома твірними; засвідчити 

відсутність потенційних похідних прикметників від 

слова потенція в значенні “2. Здатність чоловіка 

здійснювати статевий акт і мати потомство” [2, с. 902], 

зазначивши одночасно відсутність і цього значення в 

словниках радянської доби; 

г) поповнити словниковий запас слухачів новими 

словами, які з‘являються в мовленні. Наприклад, 

прикметник гімназійний, який фіксує Нова лексична 

картотека Інституту української мови НАН України (НК) 

та орфографічний словник [16, с. 149], відсутній у 

Словнику української мови; 

ґ) по-новому оцінити ступінь активності вживання 

словотвірних синонімів за умови появи нових чи 

активізації ―забутих‖ словотвірних паралелей, пор.: 

гімнази′чний ―Прикм. до гімназист і гімназія‖ [2, с. 182], і 
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гімназіальний (гімназіальний [4, с. 75]) ―Прикм. до 

гімназія‖ [2, с. 182], і гімназійний (засвідчено лише в 

Орфографічному словнику української мови, тому 

семантику лексеми та лексичну валентність подаємо, 

покликаючись на праці мовознавців: Гімназійна братва 

[13, с. 133]. Очевидно, йдеться про мотиваційний зв‘язок з 

іменником гімназія). Прикметник гімнази′чний відповідно 

є полімотивованим утворенням, бо перебуває у відношенні 

словотвірної похідності з іменниками гімназія та 

гімназист. Словотвірну мотивацію іменником гімназист 

підтверджують похідні слова однотипної структури, пор.: 

юрист → юрид-ичний з можливим усіченням твірної 

основи або артист → артист-ичний – процес 

словотворення від іменників з суфіксом -ист не 

супроводжують морфонологічні зміни; 

д) артикулювати сучасні тенденції щодо уникнення 

збігу голосних звуків через використання суфікса -яльн-, 

пор.: парафіяльний / матеріяльний / соціяльний, але 

ідеальний; 

е) розрізнити явища словотвірного та лексичного 

рівнів мови – синонімію дериватів та паронімію лексем. 

Привернувши увагу іноземного слухача до існування 

паралельних суфіксальних утворень, важливо навчити їх 

відрізняти слова, які мають тотожне значення, тобто є 

словотвірними синонімами, від співзвучних похідних слів, 

що виявляють суттєві відмінності в значенні, тобто є 

паронімами. Наприклад, паронімний ряд утворюють 

прикметники ароматний // ароматичний, які мають 

спільний корінь аромат-, але відрізняються суфіксами -н- 

і -ичн-. Близькість звучання та написання, зумовлена 

єдністю кореневої частини, позначилася на їхній 
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семантиці: вони відрізняються семами ―мати аромат‖ і 

―надавати аромату‖. Іноземному слухачеві нелегко 

вживати ці лексеми для означення якості, наприклад, 

фруктів, овочів, квітів, рідин, речовин, пор.: ароматичні 

овочі, рослина, рідина, речовина, але ароматний напій, 

страва, кава, плід, яблуко, дим [8, с. 19]. Семантичний 

паралелізм, який закладають синонімні словотворчі 

морфеми, приєднуючись до тієї самої твірної основи, 

відсутній. Отже, похідні прикметники ароматний і 

ароматичний із суфіксами -н- і -ичн- не є словотвірними 

синонімами, оскільки не допускають взаємозаміни. У 

практиці навчання іноземних студентів такі деривати 

вимагають особливої уваги та постійної роботи зі 

словниками. Спільнокореневе слово ароматизований має 

іншу мотиваційну базу, формально й семантично пов‘язане 

з дієсловом ароматизувати, утворене типово за схемою 

пасивних дієприкметників і не становить труднощів щодо 

розуміння його змісту та особливостей вживання; 

Коли неможливо словотвірну активність морфем 

регламентувати правилами, важливу роль у процесі 

творення нових слів та вибору словотворчого форманта з 

ряду синонімних відіграє семантичний чинник. Треба 

навчити іноземного слухача визначати значення твірних 

основ та відчувати відтінки синонімних словотворчих 

морфем. Наприклад, прикметники зі значенням ―неповний 

вияв ознаки‖ можуть утворюватися лише від 

прикметників, які називають ознаку, що здатна об‘єктивно 

виявлятися неповною мірою: білий → біл-явий // біл-

уватий // біл-астий / біл-ястий. Відомо, що префікс без- 

виражає первинне значення ―позбавлення, відсутності 

чогось‖, а префікс не- має здатність утворювати слова із 
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значенням ―заперечення‖, пор.: безчесний // нечесний. 

Однак у сучасній українській мові навіть носієві мови 

відчути цю різницю буває непросто, бо префікс без- набув 

нового значення ―заперечення‖, пор.: гарний → негарний і 

славний → безславний [3, с. 136].  

У деяких випадках важко вибрати один із двох 

синонімних засобів без уточнення значення похідного 

слова. Лише семантика твірної основи здатна визначити 

участь префікса без- чи не- у словотворчому процесі, пор.: 

безголосий ―який позбавлений голосу‖ (мотивувальний 

іменник називає те, що відсутнє) і неголосний ―протилежне 

до голосний‖ (мотивувальний прикметник називає ознаку, 

яку заперечує префікс не-). 

Існують різні думки щодо впливу стилістичних 

факторів на вибір словотворчих морфем із ряду 

синонімних. І. Г. Милославський вважає, що навіть дуже 

подрібнена формально-семантична класифікація не дає 

вичерпних результатів, а залучення інших чинників, 

зокрема стилістичних, лише ускладнить визначення 

правил сполучуваності морфем [14, с. 46]. На нашу думку, 

саме стилістичні особливості словотворчого форманта 

регламентують доцільність використання в мовленні 

дериватів на -ота, -ина, -изна, -ство, які мають розмовне 

забарвлення, чи похідних на -ість, що мають книжний 

характер [7, с. 158], із ряду спільноосновних відприкмет-

никових слів сучасної української мови зі словотвірним 

значенням ―абстрагована ознака‖, пор.: добрість // 

доброта, давність // давнина, убогість // убозтво, 

жовтина // жовтизна, голубінь // голубизна. Знання 

семантико-словотвірної структури спільнокореневих 

деад‘єктивів на -інь, -ість, -ота, -ина, -изна, -Ø 
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допоможуть іноземному слухачеві зрозуміти тенденцію до 

функціонально-стилістичного розмежування словотвірних 

синонімів у спільних значеннях [6, с. 33].  

Очевидно, кількість чинників, які впливають на 

словотворчу активність твірної основи та словотворчого 

форманта, можна збільшити, але тоді треба визнати, що всі 

вони діють лише в обмежених групах похідних слів і 

творення похідного слова чи вибір словотворчого 

форманта нереально регламентувати будь-якими 

правилами. У такому разі проблему словотвірної 

похідності, питання сумісності твірної основи і 

словотворчого форманта треба розв‘язувати в кожному 

конкретному випадку.  

Словотвірні синоніми є об‘єктивним фактом мови, 

свідчать про багатство виражальних засобів і значною 

мірою виражають національну специфіку української 

мови. Не враховувати їх у практиці навчання української 

мови як іноземної означає збіднювати словниковий запас 

слухачів, позбавляти їх можливості відчути прагматичний 

бік мовних одиниць на рівні словотвірної структури слова, 

функціонально-стилістичні особливості та специфіку 

лексичного значення спільноосновних дериватів, а також 

здатності забезпечити реалізацію мовних норм сучасної 

української мови. Важливо лише виробити методичні 

принципи їх вивчення, визначити критерії відбору та 

закономірності подання в практичному курсі української 

мови як іноземної. 
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THE LOCATION OF DERIVATIVE SYNONYMS IN PRACTICAL 

COURSE UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Zorjana Matsyuk 

 

The author of research considers derivative synonyms as an expression 

of possibilities of Ukrainian word-formation and riches of derivative resources 

of Ukrainian, also appeals to the peculiarities of semantic and wordforming 

structure of derivative words with identical meaning, and substantiates the 

expediency of their learning in practical teaching Ukrainian as a foreign 

language. 

Key words: derivative synonyms, Ukrainian as a foreign language, 

derivation means of language, wordforming structure. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ 

ПРЕДИКАТІВ ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ 

ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ 

 

Галина Кутня 

 

У статті розглянуто окремі поліпредикатні модифікації синтаксем із 

значенням процесу у зв‘язку з їх формально-синтаксичними ролями. 

Проаналізовано такі предикати в первинній та вторинній функціях, що на 

формально-граматичному рівні відповідає головним та другорядним 

(інфінітивному додатку, неузгодженому означенню, обставині мети) 

членам речення.  

Ключові слова: предикати процесу, структурно-семантичні 

модифікації, формально-синтаксичні функції. 

 

У сучасних граматичних дослідженнях речення 

розглядають як багатоаспектну мовну одиницю, 

розмежовуючи формально-синтаксичний, семантико-

синтаксичний та комунікативний рівні його організації. 

Семантико-синтаксичний аспект на сьогодні виокремився 

в окремий напрям, який оперує системою понять, що 

знайшли своє теоретичне обґрунтування в працях багатьох 

лінгвістів. Вагомого значення в аналізі синтаксичної 

семантики набуло вчення про предикати – центральні 

одиниці семантико-синтаксичної структури речення. В 

українському мовознавстві проблеми предикатних значень 

та функцій порушувало чимало мовознавців, серед яких 

Й. Андерш, І. Вихованець, М. Вінтонів, А. Загнітко, 

Н. Іваницька, О. Леута, Т. Масицька, О. Межов, 

М. Мірченко, Н. Ніколаєва, В. Ожоган, І. Пасічник, 

Г. Пірус, Г. Ситар, В. Тимкова. Однак, хоча на сьогодні 
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виділено та проаналізовано основні типи таких одиниць, 

досі потребують висвітлення окремі питання про 

семантико-синтаксичні особливості структур, які 

формують предикати зі значенням процесу, модифікації 

таких речень та співвідношення з їх формально-

граматичними та комунікативними ознаками. 

Предикати процесу – один із типів предикатних 

синтаксем, які відтворюють неконтрольовані ситуації, 

пов‘язані з кількісними та якісними змінами суб‘єкта: 

Дерева зеленішають. Люди багатшають. Дівчина 

звеселіла. Ранок яснішав. Кінь зістарівся. Гроші 

знецінюються. Вагомими ознаками таких одиниць, 

оскільки їх морфологічне вираження стосується дієслів, 

наділених семою ―розвиток‖, є часові семантичні ознаки, 

такі, як динамічність, часова локалізованість, фазовість, а 

також некерованість із боку суб‘єкта. У пропонованій 

статті проаналізовано окремі структурно-семантичні 

поліпредикатні модифікації предикатів процесу, які 

відображаються на їх формально-граматичних функціях як 

членів речення: 1) фазова модифікація, 2) модальна 

модифікація, 3) транспозиції предикатів у субстанційну, 

означальну та обставинну позиції; також до огляду 

залучаємо речення з дуплексивом – подвійним присудком. 

На формальному рівні типовою позицією предикатів 

процесу, як і більшості таких одиниць, є функція присудка. 

Залежно від типу семантико-граматичних модифікацій, 

речення з аналізованими синтаксемами поділяють на два 

типи: 1) структури, у яких ці одиниці виступають 

предикатами першого рангу (є первинними); 2) структури, 

у яких вони виступають предикатами другого рангу (є 

вторинними). Такі ускладнення відображаються на 
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синтаксичних зв‘язках і функціях у формально простому 

реченні. До першого типу належать речення, у яких 

предикатна функція реалізується присудком у двоскладних 

чи головним членом речення в односкладних структурах, 

до другого – структури, де предикат виконує роль 

другорядного члена речення.  

Аналізовані предикати в основній, тобто первинній, 

функції часто детермінуються фазовими словами, які 

інформують про початковий чи (значно рідше) кінцевий 

етап процесу. Таку фазову оцінку отримують лише форми 

дієслів недоконаного виду: Вуста при цьому ворушилися, 

бо в ньому починали народжуватися слова (В. Шевчук). 

Олесина зоря почала згасати на небі (І. Нечуй-

Левицький). Звичайні норми починають старіти 

(Л. Костенко). На голому місці почало дихати колективне, 

стало оживати, набиратися сили, як і раніш 

(Ю. Яновський). Починало дніти (М. Коцюбинський). І я 

почав на очах в усіх худнути і танути (В. Шевчук). 

Завелися відразу якісь неполадки та клопоти: нивка 

перестала родити (Л. Яновська). Такі фазові детермінанти 

вважаємо аналітичними модифікаторами предикативної 

ситуації. Синтетичні засоби – префікси – також 

моделюють процесні дієслова за фазовими значеннями, 

але, на відміну від слів, змінюють і внутрішньочасові 

ознаки процесу (спрефіксовані дієслова доконаного виду 

засвідчують результативність процесу), порівн: Його добрі 

карі очі раптом стали сивіти (В. Симоненко) ~ Очі 

раптом посивіли. 

Роль фазового модифікатора може виконувати слово 

―узятися‖. Це відбувається внаслідок його десемантизації. 

Втрачаючи конкретне значення дії, дієслово зберігає сему 
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―активності‖. Сполучаючись із процесуальними дієслова-

ми у формі недоконаного виду, це слово наділяє всю 

структуру ознакою образності: І наче на її очах, узявся 

рости горох, і поп’ялася квасоля… (Ю. Яновський). І 

засвистіло у дротах, і вщухло. Узяло світати (П. Тичина). 

Образна і стилістична маркованість речень досягається 

сполучуваністю фазово-модальних детермінантів із 

суб‘єктами, що апріорі є пасивними носіями процесу – 

назвами рослин і навколишнього середовища. 

Сполучуваність предикатів із фазовими одиницями 

зумовлена аспектуальними особливостями процесів – 

динамічністю, часовою локалізованістю і, безумовно, 

фазовістю. Аналізовані детермінанти модифікують зміст 

денотативної ситуації: зазначені часові властивості 

виступають пріоритетними в оцінці предиката й 

висловлювання. Зокрема, активізується часова 

локалізованість: структури з фазовими детермінантами 

вирізняються перцептивністю, актуальністю. Фазові слова 

в поєднанні з дієсловами на означення стану змінюють 

характер предикатної ситуації щодо показника статичності 

– остання набуває ознаки динамічності: Верхівка 

недалекого дерева раптом почала горіти (В. Шевчук). 

Такі структури перебувають у ―кореферентних співвідно-

шеннях‖ [3] із тими реченнями, де фазовий характер 

дієслівного предиката формують синтетичні засоби – 

префікси, порівн.: Зорі почали блищати ↔ Зорі 

заблищали. Модифікаційні співвідношення на основі 

кореляції синтетизму / аналітизму притаманні не лише 

предикатам стану і процесу, а й предикатам якості та 

процесу, порівн.: По тих розмовах очі дівчинки ставали 

ще хмурнішими (М. Коцюбинський) ↔ Жінки й дівчатка, 
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слухаючи байку, хмурнішали (Остап Вишня); В хаті стає 

темніше (В. Шевчук) ↔ В хаті темнішає. Зв‘язкові 

компоненти ставати / стати, робитися / зробитися не 

цілком асемантичні: окрім граматичних показників, вони 

містять елемент кількісно-якісної семантики.  

Корелятивні співвідношення між формально-

семантичними моделями ―процес‖ ↔ ―якість + динамічний 

зв‘язковий модифікатор‖ досягаються і за допомогою 

дієслівних зв‘язок лишитися, залишитися, зостатися: І 

самі вони [люди] ледве живі позалишались (Остап Вишня) 

→ Люди вижили; Село залишилось цілим → Село 

вціліло; Вона зосталася вдовою → Вона овдовіла. 

Наведені структурно-семантичні модифікації – фазова і 

кількісно-якісна – репрезентують дериваційну систему 

предикатних значень і засвідчують місце предикатів 

процесу в цій системі. Такі явища відображаються на 

семантико-синтаксичних зв‘язках у реченні. Фазові 

ускладнення відбуваються, як відомо, шляхом поєднання 

компонентів із граматичним та номінативним значеннями, 

які формують синтаксично цілісний компонент – 

складений дієслівний присудок. Граматикалізована єдність 

релятивного дієслова з процесним виступає семантичною 

та формально-граматичною завершеністю присудкової 

функції. А що фазове слово виступає носієм граматичного 

значення, то йому належить роль первинного предиката, 

інфінітивна ж форма процесного предиката виступає 

вторинною синтаксемою. Отже, фазові структурно-

семантичні модифікації ―процесу‖ зумовлюють і 

транспозицію предикатного слова з первинної семантико-

синтаксичної позиції у вторинну. 
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Ускладнення предикатів процесу, супроводжувані 

переміщенням аналізованих одиниць у вторинні позиції, 

зумовлюють і модальні слова. Речення з останніми 

виступають не лише похідними у структурному плані, а й 

у змістовому. Оскільки суб‘єкт предиката процесу не 

наділений ознакою активності, сполучуваність із модаль-

ними компонентами вказує на високий ступінь експресив-

ності процесу: …За те, що завтра хоче зеленіть, за те, 

що вчора встигло оддзвеніти (Л. Костенко). Ті, що 

народжуються раз на століття, умерти можуть кожен 

день (Л. Костенко). Цікаво, що предикатні дієслова, які 

відображають процеси внутрішнього світу людей, часто 

наділені негативними конотаціями. У таких реченнях 

модальний компонент ускладнений запереченням, що 

надає денотативній ситуації відтінку протистояння: Висока 

думка в’юнитись не вміє (Л. Костенко). Я не хочу вдуріть 

і живцем озвіріть (І. Франко). І та мелодія не може 

заніміти (Леся Українка). Модальний компонент при 

предикатах процесу може мати й незатрачене лексичне 

значення: І довго ви так думаєте пліснявіти в своєму 

барлозі? (Ю. Логвин). У такому випадку нейтралізація 

часових ознак процесу особливо виразна. При затраті 

часової локалізованості та динамічності у предикаті 

розвиваються субстанційні, а саме об‘єктні, ознаки: 

(думаєте що? пліснявіти). 

Поліпредикатні модифікації також пов‘язані з 

подвійним, чи дуплексивним, присудком [2, c. 88]. У таких 

реченнях суб‘єктна синтаксема виступає носієм кількох 

референтних значень, що зумовлено її подвійним зв‘язком 

із предикатами. Такі зв‘язки притаманні лише суб‘єктам, 

які позначають конкретні назви, причому здебільшого 
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людей: Жінки втомились бути не прекрасними 

(Л. Костенко). Діти померли малесенькими (Л. Яновська). 

Він помирав спокійний (О. Довженко). У подвійному 

присудку процесні дієслова, що стосуються сфери 

фізіологічних та емоційно-психологічних змін, виступають 

предикатами першого рангу, оскільки вони містять 

граматичні показники часу і способу. Ці первинні 

предикати є невласне зв‘язками, тому що їх лексичне 

значення не зазнало асемантизації. Предикативні 

прикметники в типових для іменникових компонентів 

формах – називному чи орудному відмінках – найчастіше є 

становими ознаками референтів ситуації. Такі предикати 

виступають ознаковими словами другого рангу.  

Дуплексивного характеру може набувати модель 

―процесне дієслово + прийменниково-відмінкова форма‖: 

Квітували сади в якійсь тривозі (М. Кравців). Її очі горіли 

в незбагненному бажанні (М. Йогансен). Вторинний 

предикат у цьому разі має обставинну семантику (способу 

дії), відтак його предикатна позиція, а на формально-

синтаксичному і присудкова функція визначаються 

нечітко.  

На окрему увагу також заслуговують речення, у яких 

функцію первинного предиката виконує слово ―рости‖ 

(―виростати‖). Процесуальна форма такого дієслова надає 

властивостям, якими наділені істоти й предмети, значення 

тривалості, постійності, а також указує на динамічність 

вияву базової ознаки: Виростають нехрещені козацькії 

діти (Т. Шевченко). Кошенята виросли сильними 

(В. Забіла). З одного боку, такі дієслова зберігають своє 

лексичне значення, з іншого – в них окреслюється чітко 
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зв‘язкова функція, що дає підстави розглядати їх на 

формальному рівні у складі іменного присудка. 

У семантико-синтаксичних структурах предикати 

процесу можуть транспонуватись у позицію вторинних 

предикатних слів як з обставинною семантикою, так і з 

означальною, що відображено відповідними синтаксич-

ними функціями на формальному рівні.  

1. Нашарування обставинної семантики притаманне 

окремим дієсловам, що стосуються емоційно-

психологічної та фізіологічної сфер. Відповідно носіями 

таких предикатів є назви осіб або ж персоніфікованих 

предметів: Додому він вертавсь умирати, але в мистецтві 

він ще не воскресав (Л. Костенко). На землю упав [Дніпро] 

лютувать і стогнать (М. Вінграновський). Первинними 

ознаковими словами у структурно-модифікованих 

реченнях виступають звичайно предикати фізичної дії (у 

прикладах – вертався, упав). Переміщення процесних 

дієслів у вторинну позицію обставинного компонента 

супроводжується втратою ознак предикатних і набуттям 

цільової семантики. У формально-граматичному плані такі 

предикати функціонують як обставини мети. Отримане 

цільове значення надає всій структурі емоційної та 

стилістичної маркованості. У процесно-обставинній 

синтаксемі при цьому зазначаємо категорійну семантичну 

ознаку, що характерна не для предикатів процесу, а для 

предикатів дії – ―усвідомлений характер із боку носія‖.  

Функцію первинного предиката можуть виконувати 

дієслівні слова лишитися, залишитися, зостатися. 

Незважаючи на асемантичність, такі компоненти, крім 

граматичних параметрів, указують на те, що істоти 

продовжують бути носіями тієї станової ознаки, що була 
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їм притаманна раніше: І він зостався ще терпіти та 

жити, усім чужий, поміж чужих людей (Л. Яновська). → 

Порівн.: Окрім того, мати продовжує страждати від 

тепла атомного спалаху, і її волосся раптом геть випадає 

(І. Драч). На відміну від зв‘язкової функції у складеному 

іменному присудку при предикатах якості (Зосталася 

вдовою. Залишився національно свідомим), у позиції при 

дієслівному предикаті лексична семантика таких 

компонентів менш затрачена. На це вказує обставинний 

відтінок мети у вторинному предикаті: зостався з якою 

метою? ~ щоб терпіти та жити.  

Нейтралізацією предикатного значення процесу 

марковані також дієслівні форми дієприслівника. Набуття 

обставинної семантики в такому разі супроводжується 

нейтралізацією аспектуально-темпоральних ознак, а на 

формальному рівні – утратою граматичних значень часу і 

способу, парадигми дієвідмінювання: Як усе розцвітає, 

оновлюючись, у цьому світі! (Є. Гуцало). Сніг, розтаючи 

вдень, вночі твердів, перетворюючись поступово на кригу 

(О. Сизоненко). Зашепотіли ліси, оживши після дощу 

(Ю. Щербак). Він заусміхався, коли той, зніяковівши, 

почав для чогось поправляти ремінь (Л. Первомайський). 

Розвиток обставинних значень у таких одиницях 

пов‘язаний із означальною семантикою способу дії.  

2. Структурно-семантичні ускладнення структур із 

предикатами процесу зумовлені також ―переміщенням‖ 

предикатів у неприслівні атрибутивні семантико-

синтаксичні позиції. ―Найпростішим перетворенням 

компонента у морфологізований прикметник є 

транспозиція семантичного предиката з формально-

синтаксичної позиції присудка (аналітичного чи 
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синтетичного дієслова) і набуття предикатом проміжної 

між семантико-синтаксичними і формально-синтаксич-

ними функціями функції атрибута‖, – зазначає 

І. Вихованець [2, c. 158], також [1, c. 15]. Нейтралізація 

предикатної функції процесної синтаксеми пов‘язана з 

окремою дієслівною формою – активним дієприкметни-

ком, утвореним відповідними суфіксами (-уч-, -ач-, -л-). 

Морфологічні ознаки прикметника в останньому 

приховують первинну функцію предиката: Пожовклі ліси 

сумно шуміли → Ліси пожовкли + Ліси шуміли. 

Нейтралізація предиката в атрибутивній позиції можлива, 

якщо носіями процесу виступають іменники з конкретним 

значенням (різних тематичних груп): Посивілий професор. 

Озвірілий буйвол. Обважніла гілка. Збанкрутіла 

організація. Зеленіючий берег. При транспозиції 

категорійне значення процесу якісно модифікується: такі 

аспектуальні значення ―процесу‖, як часова 

локалізованість, динамічність, фазовість, затрачаються. 

Між суб‘єктом і предикатом розвиваються атрибутивні 

відношення, засвідчені на формальному рівні функціями:  

а) означення → Ти десь живеш на призабутім березі 

моїх змілілих пам’ятей (В. Стус). На ґанку стояла 

загорьована, аж потемніла на виду, Юстинина мати… 

(В. Шевчук). Панночка рукою тую квіточку зів’ялу кинула 

додолу (Леся Українка); 

б) іменного компонента у складі присудка → 

Фотокартка була вигоріла й бліда від давності 

(О. Микитенко).  

Морфологізація атрибутивної ознаки процесних 

дієслів пов‘язана з їх основним лексико-граматичним 

параметром – абсолютивністю, що корелює з формально-
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граматичним значенням неперехідності дії: як відомо, 

утворення активних дієприкметників минулого часу 

можливе лише від неперехідних дієслів доконаного виду. 

Відтак можемо стверджувати, що така форма 

дієприкметника спеціалізована для одиниць процесу, які 

транспонувалися в позицію вторинних предикатів з 

означальною семантикою. 

Менш поширена в мові транспозиція в атрибутивну 

позицію предиката, вираженого дієсловом у формі 

інфінітива: У кого стане сил стерпіти вогонь очей його 

палких? (О. Олесь). Таке переміщення можливе лише для 

окремих периферійних одиниць на позначення емоційно-

психологічної сфери людей (які межують із предикатами 

дії та стану). У цьому разі інфінітивна форма також 

виступає показником вторинності предиката. За втратою 

категорійних показників процесу не ―вимальовується‖ 

чіткого значення атрибута, адже категорійні значення 

роду, числа, відмінка відсутні. На формальному рівні такі 

компоненти виступають у функції неузгодженого 

означення. 

Поліпредикатні модифікації, що стосуються 

переміщення ―процесів‖ у вторинну позицію, можуть бути 

пов‘язані з каузативними відношеннями між окремими 

предикативними ситуаціями: Раптом вона прочитала 

щось, що примусило її моментально покинути газету й 

почервоніти від зусилля не виявити почуття жаху 

(М. Йогансен). Ось той лік, який допоможе відрізаному не 

загинути, як гине кожна відрізана частка, а 

зарубцюватися й вижити (В. Шевчук). Виділені 

предикати стосуються різних суб‘єктів, дія одного з них 

каузує процес іншого, порівн.: Щось примусило ~ Вона 
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почервоніла. Лік допоможе ~ Відрізане не загине, 

зарубцюється, виживе). У формальній площині така 

вторинна позиція предиката процесу засвідчена 

синтаксичною функцією непрямого додатка. 

Складними у структурно-семантичному плані 

виступають речення, у яких ―процес‖ має синтаксичну 

функцію підмета. Обов‘язковою граматичною формою 

такого члена речення, як відомо, виступає інфінітив: 

В’янути – втрачати свіжість. Збагатіти – стати 

багатим. Формально-синтаксичну позицію підмета 

можуть виконувати всі функціонально-семантичні групи 

аналізованих предикатів. Будь-яке лексикографічне 

тлумачення процесного дієслова відповідає моделі речень 

з інфінітивним підметом. Такі речення є поліпредикатними 

(предикат процесу + інший тип предиката), вони 

перебувають між собою в кореферентних співвідношеннях 

[3, с. 105] і стосуються одного віртуального суб‘єкта, 

такого, який може бути носієм цих предикатних ознак. 

Ранг предиката в таких випадках визначає порядок 

розташування синтаксем: препозитивний компонент 

виступає первинним, постпозитивний – вторинним. Така 

транспозиція для ―процесів‖ є неспецифічною. 

Наведені структурно-семантичні поліпредикатні 

модифікації, пов‘язані з транспозиційними переміщеннями 

предикатів процесу, засвідчують, що для останніх 

вторинна семантико-синтаксична позиція у формально-

синтаксичній площині співвідноситься з функціями 

залежних компонентів. Вторинність предиката сигналізує 

про нейтралізацію категорійних ознак процесу – 

насамперед часових. Залежно від ―нової‖ синтаксичної 

позиції ступінь нейтралізації ознак динамічності, часової 
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локалізованості та фазовості може бути різним. Найбільш 

виражену втрату властивостей предиката засвідчують 

позиції підмета та додатка, адже вони є типовими для 

субстанціальних синтаксем. Виявлені параметри 

предикатів процесів у проекції на семантичний і 

формальний рівні указують на особливе місце цих одиниць 

у системі синтаксичних величин і засвідчують зв‘язок 

формально-граматичних вимірів синтаксичних категорій із 

їх семантико-граматичними ознаками.  

 

Література: 

 

1. Вихованець І. Р. Морфологічні категорії? Словотвірні? 

Чи граматичні міжрівневі? / І. Р. Вихованець // Актуальні 

проблеми українського словотвору / За ред. В. Ґрещука. – 

Івано-Франківськ: ―Плай‖, 2002. – С. 13-18. 

2. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису / 

І. Р. Вихованець. – К.: Наукова думка, 1992. – 222 с. 

3. Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в 

системі синтаксичних одиниць / Н. В. Гуйванюк. – Чернівці: 

Рута, 1999. – 336 с.  

4. Іваницька Н. Б. Функціонально-семантичні параметри 

абсолютивних дієслів української мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т укр. мови / 

Н. Б. Іваницька. – К., 2000. – 20 с. 

 

 

 

 

 

 



180 

 

STRUCTURAL AND SEMANTIC MODIFICATIONS OF PREDICATES OF 

TIME IN CONNECTION WITH THEIR FORMAL AND SYNTACTIC 

FUNCTIONS IN MODERN UKRAINIAN LANGUAGE 

 

Halyna Kutnia 

 

Particular polypredicative modifications of syntaxemes of process are 

examined in the article in view of their formal and syntactic functions. They are 

analyzed in light of their primary and secondary functions, which are 

represented as main and subordinate parts (infinitive object, indefinite attribute, 

and adverbial modifier of purpose) of a sentence with relation to grammatical 

level. 

Key words: predicates of process, structural and semantic modifications, 

formal and syntactic functions. 
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УДК 811.161.2’367 

 

СИНКРЕТИЧНІ СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ 

МІЖ КОМПОНЕНТАМИ  

ІМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ 

 

Надія Тишківська 
 

У статті розглянуто різновиди іменникових словосполучень в 

українській мові та причини перехідних явищ у смислових відношеннях 

між компонентами.  

Ключові слова: іменникові словосполучення, атрибутивні, об‘єктні, 

обставинні смислові відношення; синкретизм, еліпс. 

 

Одним із критеріїв класифікації словосполучень є їх 

поділ за морфологічним вираженням головного слова, що 

зумовлює як цілком конкретні й обов‘язкові зв‘язки із 

залежними словами, так і певні обмеження. 

Іменник у синтаксичній системі сучасної української 

мови своєю семантико-синтаксичною валентністю 

спрямований на утворення підрядних словосполучень. При 

цьому в ролі стрижневих слів в іменникових 

словосполученнях функціонують і назви конкретних 

предметів (крона дерева, дерев’яний стіл), і опредмечені 

назви дій, процесів, станів, ознак тощо (навчання на 

стаціонарі, радість від зустрічі). Зваживши на засоби 

вираження залежного слова, серед субстантивних 

словосполучень можна виділити:  

 ад‘єктивно-субстантивні (вишневий сад); 

 субстантивно-субстантивні (казка бабусі); 

 субстантивно-інфінітивні (бажання творити); 

 субстантивно-адвербіальні (кава по-віденськи).  
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Зауважимо, що лише в першому випадку залежне 

слово виконує типову для себе синтаксичну функцію – 

означення. 

За способом підрядного зв‘язку традиційно 

виділяють:  

а) іменникові словосполучення, компоненти яких 

поєднані підрядним зв‘язком узгодження (у ролі залежного 

слова при цьому виступають: прикметники – вишневий 

сад; дієприкметники – пожовтіле листя; порядкові 

числівники – перший космонавт; займенники прикметни-

кового типу – мій друг; кількісні числівники в непрямих 

відмінках – двох яблук); 

б) іменникові словосполучення, компоненти яких 

поєднані зв‘язком керування (при керуванні залежними 

словами є насамперед іменники з прийменниками і без них 

у формі Р., Д., О., М. відмінків: прибуття поїзда, допомога 

батькам, дівчина з лялькою, дерево в полі; а також 

займенники іменникового типу та будь-яка субстанти-

вована частина мови: дума про тебе, зустріч з 

майбутнім); 

в) іменникові словосполучення, компоненти яких 

поєднані способом прилягання (у ролі залежного слова 

прислівник – двері ліворуч та інфінітив – вміння 

вишивати). 

Таке розмаїття формальних ознак як головного, так і 

(особливо) залежного слова в іменникових словосполу-

ченнях впливає на їх семантичну своєрідність. ―Річ у тому, 

що іменниковим словосполученням притаманні атрибу-

тивні відношення, які бувають двох різновидів: власне-

атрибутивні і невласне-атрибутивні‖  [3, с. 13]. 
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При власне-атрибутивних відношеннях (підрядний 

зв'язок узгодження) опорне слово називає предмет, а 

залежне (прикметник, дієприкметник, займенник, 

числівник) – ознаку. Залежний компонент у такого типу 

словосполученнях завжди є означенням: зоряна ніч, кожен 

виступ, друга година. 

У системі невласне-атрибутивних відношень 

(підрядний зв'язок керування та прилягання) спостерігаємо 

перехідні семантичні процеси, коли семантика 

компонентів словосполучення взаємодіє з семантикою 

відношень. Так, словосполучення, побудовані за схемою 

―іменник + іменник‖ , можуть виражати атрибутивні й 

об‘єктні (бутерброд який? з чим? з ковбасою ) чи 

атрибутивні й обставинні (поїздка яка? куди? на море) 

відношення; а за схемою ―іменник + прислівник‖  – 

атрибутивні й обставинні відношення (дорога яка? куди? 

ліворуч). 

Поєднання двох, а інколи трьох (вечірка яка? де? у 

кого? у друзів) значень створює значні труднощі при 

синтаксичному розборі. Однак ―відмовлятися від аналізу 

реально наявних перехідних явищ значить завчасу 

обмежити предмет дослідження лише окремими фактами, 

які вирвані з системи мови і відображають типові мовні 

категорії, але не охоплюють системи мовних явищ‖  [1, 

с. 15].  

Основна умова появи синкретичних смислових 

відношень – невластива залежним компонентам 

синтаксична функція. Наприклад, типовою для іменника в 

непрямому відмінку є роль додатка, для прислівника – 

роль обставини. Виконуючи невластиву певній частині 

мови функцію, слово набуває нових структурно-
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семантичних ознак, частково втрачаючи старі. Так 

з‘являються в синтаксисі перехідні явища. 

Для синкретичних членів речення характерне 

хитання у смислових відношеннях, посилення ознак то 

одного, то іншого члена речення, а в деяких випадках 

приблизна їх рівновага. Так, у словосполученнях, 

побудованих за схемою ―іменник + іменник у Р. відмінку‖  

(родовий відмінок – найпоширеніша форма залежного 

слова; він, на думку І. Р. Вихованця, ―є своєрідним 

передступенем остаточної морфологізованої ад‘єктивації 

залежних від опорного іменника слів‖  [4, с. 188]), 

залежний компонент виконує насамперед синтаксичну 

роль означення. Це буває, коли: 

а) головне слово називає предмет, а залежне – особу, 

якій цей предмет належить: шапка батька, автограф 

письменника; 

б) головне слово називає особу, а залежне – заклад 

або колектив, до якого ця особа має стосунок: голова села, 

викладач університету; 

в) головне слово називає сукупність предметів, а 

залежне – предмети, з яких ця сукупність складається: 

група студентів, рій бджіл; 

г) головне слово називає опредмечену ознаку, а 

залежне – істоту чи предмет, яким властива ця ознака: 

скромність дівчини, зелень лісів. 

У більшості з наведених і подібних прикладів 

можлива заміна залежного іменника спільнокореневим 

прикметником, тобто заміна члена речення з нетиповим 

морфологічним вираженням членом речення, що має 

типову форму: скромність дівчини – дівоча скромність, 

зелень лісів – лісова зелень. При цьому семантика 
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кореферентних словосполучень зазвичай збігається. Усе це 

засвідчує, на нашу думку, перевагу атрибутивних 

смислових значень над об‘єктними. Але тільки перевагу, 

бо цілком імовірними є й об‘єктні відношення: скромність 

(кого?) дівчини, зелень (чого?) лісів. 

Зауважмо також, що в більшості наведених прикладів 

стрижневі іменники означають назви конкретних 

предметів. 

Якщо ж головне слово – віддієслівний іменник, що 

називає опредмечену дію, а залежне слово у родовому 

відмінку – назва виконавця дії (стрибок спортсмена, 

розпорядження декана), то перевагу має об‘єктне 

значення. Причина цього захована, мабуть, у семантиці не 

тільки залежного, але й головного компонента 

іменникового словосполучення, адже віддієслівний 

іменник суміщає значення предметності зі значенням дії. 

Як показує аналіз фактичного матеріалу, віддієслівні 

іменники – неоднорідні щодо ступеня збереження 

дієслівності, тому частка поєднуваних ознак (атрибутив-

ного та об‘єктного значення) в залежному компоненті 

словосполучення різна. Наприклад, віддієслівні іменники, 

співвідносні з перехідними дієсловами (пор.: захищати 

Вітчизну – захист Вітчизни, читати книжку – читання 

книжки, перевіряти зошити – перевірка зошитів), 

зберігають із твірними тісніші зв‘язки, що зумовлює 

перевагу об‘єктного значення над атрибутивним. 

Поєднання опорних іменників з прислівниками та 

іменниками в непрямих відмінках із прийменникам та без 

них може суміщати атрибутивне й обставинне значення: 

квіти восени (які? коли?), гуркіт угорі (який? де? ), дерева 

в лісі (які? де?), праця упродовж року (яка? коли?).  
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На атрибутивні значення можуть накладатися: 

 просторові: двері на балконі (які? куди?), місто біля 

моря (яке? де?); 

 часові: день учора (який? коли?), робота зранку 

(яка? з якого часу?); 

 міри і ступеня: путівка на місяць (яка? наскільки?), 

стук тричі (який? скільки?); 

 мети: боротьба за свободу (яка? з якою метою?), 

змагання на приз (яке? з якою метою?); 

 причини: пропуск через хворобу (який? з якої 

причини?). 

У таких випадках однією з причин синкретизму є 

еліпсис дієслівної форми. Так, у реченні: Дорога до лісу 

була знайома – словоформа до лісу суміщає два значення: 

атрибутивне й обставинне (дорога яка? куди?). Первинне 

значення цієї словоформи – обставинне, при регулярній 

залежності від дієслова. Пор.: Дорога вела до лісу й була 

знайома. За відсутності дієслова його функції якоюсь 

мірою перебирає на себе іменник дорога. Як вважає 

В. В. Бабайцева, ―при еліпсисі якогось члена речення, 

вираженого дієслівною формою, та частина, що 

залишається, бере на себе функцію пропущеної, 

зберігаючи і свою первинну функцію. У результаті в 

словоформі поєднується старе значення з новим‖  [2, с. 96]. 

Пор. також: двері на балкон – двері, які ведуть на балкон; 

місто біля моря – місто, розташоване біля моря; робота 

зранку – робота виконувалася зранку тощо. 

Коли словоформа з об‘єктно-обставинним значенням 

опиняється в позиції неузгодженого означення 

(постпозиція щодо іменника), вона може суміщати 

семантику означення, обставини, додатка. Таке багатство 
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відтінків маємо, наприклад, у прикладах: Тепер я знаю: 

радість – то дорога (яка? куди? до чого?) до яблунь, що в 

Стопчатові цвітуть (Д. Павличко); вечірка (яка? де? у 

кого) у друзів удалася на славу; Кордон (який? де? між 

чим?) між Московією і Україною позначився намистом 

запінених білим цвітом кущів калини (Р. Іваничук). 

Отже, в основі виникнення синкретизму лежить 

кілька причин: 

а) нетипова синтаксична функція залежних 

іменникових словоформ та прислівників, що спричиняє 

невласне-атрибутивні  відношення; 

б) використання в ролі головного слова не тільки 

конкретних, але й абстрактних іменників, зокрема 

віддієслівних; 

в) мовна аналогія (гілка бузку – бузкова гілка); 

г) еліпсис середньої ланки складніших структур 

(людина, у якої є борода – людина з бородою; будинок 

побудований із цегли – будинок із цегли). 

Під час аналізу синкретичних членів речення 

абсолютна категоричність неможлива, оскільки саме 

відсутність чітких розмежувань дає змогу виразити 

напівтони з багатьма відтінками у значенні. Вивчення 

синкретичних явищ дозволяє зробити точнішу, гнучкішу 

класифікацію мовних явищ, наявних у системі мови й 

мовлення; допомагає уникнути категоричних кваліфікацій-

них трактувань перехідних явищ; сприяє уточненню 

поняття типових членів речення; пояснює причини 

синкретизму. 
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ПРО СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА “ГУЦУЛЬСЬКА 

ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ 

ХУДОЖНІЙ МОВІ” 

 

Василь Ґрещук 

 
У статті подано історію лексикографічного опрацювання 

гуцульської діалектної лексики, обумовлено потребу створення словника 

―Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові‖, визначено 

основні завдання словника й побудову словникової статті.  

Ключові слова: гуцульська діалектна лексика, лексикографія, 

діалектний словник, діалектизм, художня мова. 

 

Гуцульська діалектна лексика неодноразово була 

предметом лексикографічного опрацювання. Перші 

словнички гуцульських діалектних слів зазвичай містили 

етнографічні праці про гуцулів. Так, Іван Вагилевич у 

своєму нарисі ―Hucuły mieszkańcy wschodniego wzgórza 

Karpat‖ [15], що вперше опублікований у чеському 

перекладі в 1838-1839 рр., подає збірку специфічних слів, 

уживаних на Гуцульщині. Понад 30 гуцульських 

діалектних слів із поясненням їх значень наводить також 

С. Витвицький у своєму історико-етнографічному нарисі 

―Rys historyczny o Hucułach‖ (1863 р.) [16]. 

У січневому випуску львівського часопису ―Правда‖ 

за 1879 р. Іларій Огоновський опублікував словничок 

―Слова з Гуцульщини‖ [8], що містить 131 реєстрове 

слово, більшість із яких є специфічними гуцульськими 

діалектизмами. За селекцією лексем, докладністю їх 

пояснень це був один із кращих українських діалектних 

словників 70-80-их рр. ХІХ ст. 
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Ян Ґреґорович у 1880 р. опублікував ―Słownik 

wyrazów huculskich‖ [12], у якому подано 723 специфічні 

гуцульські слова, через рік цей словник із уточненнями 

семантики деяких слів і доповненням реєстру до 879 

лексем під назвою ―Słownik huculski dla ułatwenia rozmowy 

z ludem [11]‖ автор уключив до свого путівника для 

туристів по Гуцульщині. 

Словничок із 163 специфічних гуцульських слів 

містить етнографічний нарис ―Z kraju Huculów‖ (1901 р.) 

Юзефа Шнайдера [14]. У ньому українські слова передано 

польською графікою, вони пояснені польськими 

відповідниками або описово. 

Капітальну працю Володимира Шухевича 

―Гуцульщина‖ (1908 р.) завершує ―Словарець‖ до всіх її 

п‘яти томів [9], який уклав автор. Він фіксує за алфавітним 

порядком 1228 слів із поясненням їх семантики або 

відсиланням до сторінки відповідного тому, на якій подано 

докладний опис поняття, позначеного словом.  

517 словникових статей, заголовними словами яких 

стали гуцульські лексичні діалектизми, подав Володимир 

Гнатюк до ―Народних оповідань про опришків‖, що він 

видав 1910 р. [1]. Значення слів у них розкрито через 

літературні відповідники або описово, іноді з ширшими 

тлумачними поясненнями. 

Ще один словничок гуцульських діалектних слів із їх 

літературними відповідниками, який містить понад 1000 

лексем, опублікував діалектолог Броніслав Кобилянський 

у своїй праці ―Гуцульський говір і його відношення до 

говору Покуття‖ (1928 р.) [6]. 

Детальний аналіз лексикографічного дослідження 

гуцульського діалекту впродовж ХІХ – поч. ХХ ст. 
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здійснив Й. Дзендзелівський, який дійшов такого 

висновку: ―І незважаючи на те, що ці словники укладали 

не фахівці-філологи і що загальний лексикографічний їх 

рівень часто не є високий (відсутні граматична і 

стилістична розробка реєстрових слів, локалізація, 

ілюстративний матеріал тощо), проте вони в цілому дають 

порівняно докладну уяву про лексико-семантичну систему 

гуцульського діалекту і характеризуються тими ж 

ознаками, що й українська діалектна лексикографія ХІХ – 

поч. ХХ ст. взагалі‖ [5, с. 42]. 

У другій половині ХХ ст. починається збирання 

матеріалів до різних діалектних словників і їх укладання. 

Робота над створенням повного академічного 

Словника гуцульських говірок ведеться в Інституті 

українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України у 

Львові. Тут укладено картотеку гуцульських лексичних 

діалектизмів, яка постійно поповнюється новими 

матеріалами. На основі цієї картотеки в 1999 р. з ініціативи 

й під керівництвом проф. Я. Закревської опубліковано 

короткий науково-популярний словник шкільного типу 

―Гуцульські говірки‖ обсягом понад п‘ять із половиною 

тисяч діалектизмів. Він ―призначений для вчителів, які 

працюють у діалектному оточенні, для учнів, яким він 

полегшить засвоєння норм української літературної мови, 

для всіх, хто хоче ознайомитися з діалектним розмаїттям 

української мови, одночасно він полегшить читання творів 

художньої літератури, у яких автори використовують 

гуцульський говір із стилістичною метою, а також 

користування давніми і сучасними фольклорними й 

етнографічними матеріалами з Гуцульщини‖ [4, с. 5]. 

Призначення словника відбилося на принципах 
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формування реєстру гуцульських діалектизмів та їх 

лексикографічного опрацювання: аж ніяк не кожна 

словникова стаття містить контекстну ілюстрацію, 

указівку на локалізацію тощо. 

Ґрунтовнішим і значно більшим за кількістю 

словникових статей (близько 7000) став ―Гуцульський 

словник‖ Я. Янова, матеріали до якого він, а також 

С. Грабець та Ф. Левандовський збирали ще в 20-30-х рр. 

минулого століття, а первісний машинописний варіант 

словника вже після смерті автора доопрацьовував і 

опублікував у 2001 р. його учень Януш Ріґер [13]. Як 

справедливо зазначив упорядник і видавець словника 

Я. Янова, ―його значення підсилює те, що матеріал до 

нього зібрано перед кількадесятьма роками, що 

спричинило його історичну вартість. Треба теж мати на 

увазі й те, що в час, коли Я. Янів збирав матеріали до свого 

словника, карпатологічні дослідження були щойно в 

зародку, отож його дослідження можна вважати 

піонерськими‖ [13, с. XV]. 

Однак лексикографічне опрацювання гуцульської 

діалектної лексики як лексико-семантичної системи 

діалекту, що, як зазначалось, триває й має завершитися 

створенням повного академічного словника гуцульських 

говірок, не виключає необхідності лексикографічного 

дослідження окремих аспектів гуцульського діалектного 

лексикону, які випадають із поля зору за традиційної 

лексикографічної репрезентації діалектної лексики. Для 

української діалектології, історії української літературної 

мови, історії української літератури важливе значення має, 

наприклад, якою мірою і як гуцульський говір 

заманіфестовано в мові художньої літератури, який 
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сегмент гуцульської діалектної лексики нею освоєно, які 

семантичні й тематичні групи діалектизмів найбільш 

репрезентативні в українській художній мові і т. ін. Тому в 

Прикарпатському національному університеті ім. В. Сте-

фаника розпочато роботу над створенням словника 

―Гуцульська діалектна лексика в українській художній 

мові‖ (далі – Словник). Словник задумано як лексикогра-

фічну працю, у якій буде зібрано й опрацьовано 

гуцульську діалектну лексику, використану в мові 

української художньої літератури ХІХ-ХХІ ст. 

Необхідність і важливість такого Словника визначається 

кількома чинниками. Гуцульський діалект має давню 

традицію використання в художній літературі й найліпше в 

ній заманіфестований, отже існує потреба в довідникові, 

який допоміг би читачеві творів на гуцульську тематику 

з‘ясувати семантику діалектизмів, адже навіть 

одинадцятитомний тлумачний словник української мови та 

наступні повніші словники, за незначними винятками, не 

подають діалектної лексики, а наявні словники 

гуцульського говору [4; 13] охоплюють не всю діалектну 

лексику, до того ж вони малодоступні. Потреба такого 

Словника зумовлена також значущістю для сучасної 

україністики відомостей про сегмент гуцульського 

діалектного лексикону, освоєного художньою мовою, про 

найбільш репрезентативні семантичні й тематичні групи 

діалектизмів, про особливості й специфіку використання 

різними авторами в художніх текстах гуцульської 

говіркової лексики, про взаємодію української 

літературної мови й гуцульського діалекту, про введення 

діалектизмів у художній текст як різновид контакту між 

діалектною й літературною формами української мови. 
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Нарешті, планований Словник стане неоціненним 

джерелом при створенні повного гуцульського словника. 

Основою реєстру Словника та його ілюстративних 

матеріалів є спеціально укладена картотека гуцульських 

лексичних діалектизмів на базі художніх текстів понад 100 

авторів, починаючи від Ю. Федьковича і закінчуючи 

сучасними письменниками
1
. Відбір та ідентифікацію слів 

як гуцульських для реєстру здійснено з урахуванням 

позанормативності слів, ужитих у художніх текстах, 

відсутності таких лексем у словниках літературної мови 

або подання з поміткою діал., фіксації їх у словниках 

гуцульського говору, а також результатів науково-

лінґвістичного вивчення гуцульської діалектної лексики. 

При цьому до реєстру ввійшли як специфічно гуцульські 

слова, так і слова, які поширені, поряд із гуцульським, у 

інших південно-західних говорах. 

У художніх текстах на гуцульську тематику вжито 

чимало онімної лексики, яку не можна віднести до 

діалектної, хоч в основі низки власних назв лежать 

гуцульські діалектні слова, пор. гора Ґоґодзи, присілок 

Чертіж тощо. ―З іншого боку, такі назви населених 

пунктів, як Жаб‘є, Криворівня, Космач, Косів, Микуличин, 

Яблуниця, Кути та ін., гір Говерла, Піп Іван, Ґрофа, річок 

Прут, Черемош, інша ономастична лексика виступають 

своєрідними лінґвальними маркерами гуцульськості. З 

огляду на характер Словника, онімна лексика, засвідчена в 

художній мові, теж буде залучена до лексикографічного 

опрацювання‖ [2, с. 44]. 

                                                 
1 Про принципи формування картотеки гуцульських лексичних діалектизмів та 

перелік авторів і їхніх художніх творів див. нашу публікацію [2, с. 42-45]. 
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За своїм характером праця ―Гуцульська діалектна 

лексика в українській художній мові‖ буде тлумачним 

словником особливого призначення. Тлумачення 

реєстрової лексеми відбиватиме не весь обсяг її семантики 

як компонента лексико-семантичної системи гуцульського 

діалекту, а тільки той, який абсорбовано художньою 

мовою. Наскільки нам відомо, це буде першим словником 

одного діалекту в художній мові, який відповість, окрім 

іншого, й на питання, які гуцульські діалектні слова й у 

яких значеннях є затребуваними в художніх цілях.  

Одним із важливих завдань створення Словника є 

з‘ясування семантики діалектизмів. Специфіка такого 

словника в ділянці визначення семантики діалектного 

слова вимагає доповнення, розширення й поглиблення 

прийомів і способів репрезентації значень слів, 

застосованих у традиційних тлумачних і діалектних 

словниках, низкою додаткових супровідних компонентів. 

Вони дадуть змогу відповісти не тільки на те, який сегмент 

гуцульського лексикону освоєний художньою мовою, які 

його семантичні групи виявились найбільш репрезента-

тивними, які семантеми актуалізовані і яка їхня 

частотність у художніх текстах, а й на питання про ступінь 

семантичної інкорпорації лексичних гуцулізмів у 

семантичну сферу художньої мови, про художню 

значущість діалектномаркованої лексеми в тексті і її 

когнітивно-культурний зміст та етнографічно-специфічну 

своєрідність. 

Словникова стаття заявленого словника покликана 

передовсім установити значення гуцульського діалек-

тизму. Основою його визначення є контекст, більший чи 

менший сегмент тексту художнього твору, в якому 
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використано діалектне слово. Художні контексти з погляду 

самодостатності їх щодо визначення семантики діалек-

тизму бувають різними. У тих випадках, коли введене в 

мову літературного твору діалектне слово доповнює 

авторське з‘ясування його семантики, цього може бути 

цілком достатньо для повноцінного тлумачення семантики 

діалектизму. Так, І. Франко в оповіданні ―Як Юра 

Шикманюк брів Черемош‖ до гуцульського діалектизму 

бер подає в примітці таке роз‘яснення: ―Бером 

називається в Гуцульщині велика з поруччям кладка, по 

якій можуть переходити не лише люди, а й коні‖. Як 

можна побачити, описове значення семантики діалектизму 

включає не тільки характеристику денотата шляхом 

указівки на його визначальні, характерні, найсуттєвіші 

ознаки, а й додаткові прагмалінгвістичні й етнографічно-

культурні компоненти, які сукупно уможливлюють 

рецепцію цього діалектного слова як репрезентанта й 

маркера певного кванта гуцульськості. 

Деякі художні тексти не в позатекстових примітках, а 

у власній структурі містять цілі розгорнуті описи денотата 

діалектного слова. У повісті Г. Хоткевича ―Довбуш‖ є 

низка гуцульських діалектних слів, семантику яких легко 

визначити на основі авторських дескрипцій, напр.: ―При 

серединній стіні стоїть у петлях верклюг – то є стовп, 

що може крутитися на своїй осі. Від нього йде роздвоєне 

коліно, і в тих вилках ходить кужба чи берфела – досить 

груба, витесана з дерева пластина з дірками. Вона, як то 

кажуть гуцули, заклєбучена, має на кінці клєбуку, крюк, 

що на нього вішається котел. Таким чином: перше, коли 

треба котел зовсім вивести зі сфери дії вогню – 

повертається верклюг, і котел опиниться збоку, друге, 
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коли треба зоставити котел над вогнем, але зміцнити 

силу і місце удару полум’я – берфела посувається між 

двома вершками у продовбаній частині плеча, третє, коли 

треба на довший період часу дати сильніший чи менший 

вилив вогню – берфелу підтягують або спускають на одну-

дві дірки, і котел стає вище або нижче над вогнем‖. У 

цьому описі верклюга і його частин – кужби, берфели, 

клєбуки – подано набір семантичних ознак, достатній для 

визначення семантики зазначених слів. 

Однак більшість контекстів не містять інформації, 

необхідної для визначення семантики слова. Для людини, 

не ознайомленої з гуцульською діалектною лексикою, 

фрагмент тексту з ―Тіней забутих предків‖ 

М. Коцюбинського ―Витягалось найкраще лудіння 

(одежа), нові крашениці, писані кептарі, череси і табівки, 

багато набивані цвяхом, дротяні запаски, черлені хустки 

шовкові і навіть пишна та білосніжна ґуґля, яку мати 

обережно несла на ціпку через плече. Іван теж дістав нову 

кресаню і довгу дзьобню, що била його по ногах‖ у ділянці 

семантики слів крашениці, кептарі, череси, табівки, ґуґля, 

кресаня, дзьобня залишається незрозумілим. Авторське 

пояснення гуцульського діалектного слова лудіння 

[лу́дин'и
е
] через нормативний синонім одежа лише в 

загальних рисах натякає на ―одіжну‖ семантику зазначених 

слів без зазначення диференційних ознак кожного з них, на 

підставі яких тільки й можна її встановити. 

Для більшості з таких слів їх семантику подають 

гуцульські діалектні словники, зокрема Я. Янова [13] та за 

редакцією Я. Закревської [4], пор.: крашениці ―широкі, 

сукняні червоні штани, які зазвичай одягають на портянці‖ 

[13]; ―сукняні штани червоного кольору‖ [4]; кептар 
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―короткий кожушок без рукавів‖ [13]; ―хутряна безрукавка 

(перев. з орнаментом)‖ [4]; черес ―ремінь‖ [13]; ―широкий 

шкіряний пояс з кишеньками і пряжками, перев. 

оздоблений‖ [4]; табівка ―шкіряна сумка, оздоблена 

латунними ґудзичками‖ [13]; ―оздоблена орнаментом 

невелика шкіряна сумка, яку носять через плече‖ [4]; ґуґля 

―накидка з капюшоном на дощ; біла пелерина з сукна, яку 

надягає молодий і молода перед шлюбом‖ [13]; ―верхній 

одяг без рукавів у вигляді накидки з капюшоном, 

виготовлений з білого домотканого сукна; використо-

вувався переважно як весільний одяг молодої [4]‖; кресаня 

―фетровий, повстяний капелюх‖ [13]; ―чоловічий фетровий 

капелюх з прикрасами‖ [4]; дзьобня ―торба з вовняної 

пряжі‖ [13]; ―невеличка торба з вовняної тканини, полотна 

чи шкіри, яку носили через плече‖ [4]. 

Словникові статті діалектних слів у наведених 

словниках послужать основою для з‘ясування значень 

діалектизмів у художніх текстах. 

Серед гуцульських діалектних слів, використаних в 

українській художній літературі, виділяються дві групи 

діалектизмів, так звані протиставні, для яких в інших 

говорах, як і в нормативній мові, є літературний 

відповідник (габа – хвиля, ватра – вогнище), та непроти-

ставні, тобто такі, що не мають тотожних однослівних 

аналогів у нормативній мові. Сюди належать слова на 

позначення специфічних реалій, поширених лише на 

певній території, а отже, номінація їх має локальний 

характер, обмежена територією самої Гуцульщини або ще 

й деяких суміжних із нею земель, напр.: дараба, колиба, 

кашиця тощо. 
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Репрезентація семантики обох типів діалектизмів у 

Словнику буде неоднаковою. Лексикографи цілком 

справедливо вказують: ―Практика словникової роботи дає 

підстави вважати, що для розуміння значень стилістично 

маркованих, діалектних [виділення наше – В. Ґ.] полісе-

мантичних слів, фразеологізмів, які є ніби вторинними 

найменуваннями предметів, явищ, дій, ознак і т. д., цілком 

достатньо назвати відповідний, більш уживаний, більш 

поширений синонім‖ [7, с. 94]. Значення всіх протиставних 

діалектизмів розкриватиметься тотожним за значенням 

нормативним загальновідомим словом. Напр.: курмей 

―шнур, мотузка‖, боришка ―картопля‖, котюга ―собака‖, 

путерія ―сила‖, фіґлявий ―хитрий‖, уритний ―прикрий, 

вередливий‖, штрикати ―стрибати, скакати‖, токмитися 

―домовлятися‖, корньити ―будити‖, банно ―сумно‖, вере 

―справді‖ і т. д. 

Семантику гуцульських непротиставних діалектних 

лексем буде репрезентовано описово окресленням пучка 

семантичних диференційних ознак, напр.: бесаги ―дві 

торби, з‘єднані одним полотнищем, що їх носять 

перекинутими через плече‖; ґєрдан ―жіноча прикраса з 

бісеру у вигляді стрічки, якою прикрашають шию‖; 

заворітниця ―одна з кількох жердин у розсувному 

перелазі, воротах, у вуличці між плотами на межі двох 

посілостей, яка висувається під час переходу‖; обертин 

―відсилання насланих чарів на того, хто їх послав‖ тощо. 

Серед непротиставних діалектизмів виділяються 

передовсім етнографізми. Опис семантики таких 

діалектних слів повинен уключати не тільки денотативно-

сигніфікативну репрезентацію, а й необхідну культурно-

етнографічну, адже одним із важливих завдань Словника є 
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осягнути сегмент мовної картини світу гуцулів, 

лексематично заманіфестований у художній мові. У 

зв‘язку з цим подача семантики тих етнографізмів, 

денотати яких посідають особливе місце в життєдіяльності 

гуцулів і виступають знаковими для їхньої культури в 

широкому сенсі цього слова, потребує враховувати 

зазначені компоненти. 

Щодо деяких гуцульських діалектних лінгво-

культурем, що позначають реалії, які уможливлюють 

пізнання гуцульського світобачення, світовідчуття, 

світосприймання, гуцульських звичаїв і вірувань, 

матеріальної й духовної культури, у їх семантичній 

характеристиці необхідно відбити ці культурно-значущі 

компоненти. Так, гориста місцевість, де проживають 

гуцули, зумовила певні особливості структурування 

пізнавально-номінативної діяльності. Для пересічного 

носія української мови, не горянина, номен гора охоплює 

будь-яку гору, незалежно від її розміру, характеру 

заліснення та інших ознак. Для гуцула такі ознаки важливі 

в його життєдіяльності, світосприйманні, наслідком чого 

постала низка найменувань гір, семантика яких 

розрізняється деякими компонентами. Крім загальнопо-

ширеної лексеми гора, в українській художній мові 

поширені ще такі гуцульські діалектні слова, як кичера, що 

може позначати будь-яку гору або стрімку гору, порослу 

лісом, крім вершини; маґура ―мала гора‖; малява ―гора, яка 

за формою нагадує стіг; стіжкувата гора‖; рокита ―гора, 

що відлунює‖; китиця ―гора з лісистою вершиною‖: Та-ци 

мож таки рівнєти гори з рівнинов?.. Таже в нас вийдеш на 

кечіру – кіко оком сєгнеш – усе гори... (Г. Хоткевич, 

―Довбуш‖); Опередь моїх очій, єк би из земні, виросли 
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зверхє на кичєрі дідові хати (П. Шекерик-Доників); Та лиш 

їмості то сказали, а з-проміж соснових лісів із магури 

вихилилася на дорогу і заглядає горда, висока палата, вся 

закосичена квітками та біло-червоними хоругвами, як 

тота дівка, що йде до шлюбу (Марко Черемшина, 

―Верховина‖); Та помалу-помалу обі їмості роз’яснилися, 

розлебеділися, розспівалися попід кичерами, попід 

малявами (Марко Черемшина, ―Верховина‖); І голос 

відоб’єсь ділами долами, Плаєм по рокиті... І підуть до 

церкви в неділеньку рано Сльозою умиті (Ю. Федькович, 

―Дикі думи‖). 

У Словнику семантика діалектних лексем, які 

виступають своєрідними маркерами гуцульськості, 

повинна дати повне уявлення про природне середовище, у 

якому живуть гуцули, предмети матеріальної культури, 

про їхню духовність, звичаї, віру й вірування тощо. Через 

опис семантики таких лексем користувач словника має 

отримати максимум інформації, яка не лише чітко 

окреслює сферу денотації та референції діалектизму, а й 

міститиме релевантні функціонально-прагматичні компо-

ненти, відповідні дискурсні ―прив‘язування‖. При цьому 

треба мати на увазі ще й те, що деякі діалектизми 

вживаються не на всій території Гуцульщини, а значення 

окремих загальногуцульських діалектних слів у різних 

місцях гуцульського краю можуть мати певні відмінності, 

часом суттєві, що обов‘язково має відбитися в семантичній 

характеристиці. Підставою для адекватної семантизації 

зазначених лексем будуть контексти, у яких вони 

заманіфестовані. Так, гуцульське діалектне слово мольфар 

у повісті С. Пушика ―Перо Золотого Птаха‖ має значення 

―знахар, чарівник, ворожбит, який магічними діями 
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відвертає градові хмари‖, пор.: ―Про Григора Нечесаного з-

під Максимця, що майже на межі із Закарпаттям, лісник 

Зеленчук розказував: мольфар, градівник, градобур, 

бурівник, хмарник, тобто відвертає градові хмари. З 

кочергою та віником стоїть на городі, й хмара обходить 

село, висипає град на ліси, на скелі, у дебрі. Інший такий 

“чародій” чув, я, з білою лілеєю стояв на “розі хати, й 

град боявся падати на поле...‖ Значно ширший 

семантичний обсяг демонструє діалектизм мольфар у 

повісті М. Коцюбинського ―Тіні забутих предків‖. Про 

Юру-мольфара письменник пише: ―Він був могутній, 

потужний, все знав. Од його слова гинула зразу худоба, 

сохла й чорніла, як дим, людина, він міг послати смерть і 

життя, розігнать хмару і сперти град, вогнем чорного 

ока спопелить ворогів і запалити в жіночому серці 

кохання. Він був земним богом, той Юра, що хотів 

Палагни, що простягав на неї руки, в яких тримає світові 

сили‖. Зрозуміло, словник повинен ураховувати таку 

індивідуально-авторську художню репрезентацію семан-

тики діалектизму. Лексикографічне опрацювання зазначе-

них семантичних особливостей знайде відображення у 

своєрідній полісемії гуцульського діалектного слова в 

українській художній мові.  

У Словнику буде лексикографічно опрацьовано 

також той сегмент гуцульської діалектної фраземіки, який 

використано в мові української художньої літератури. 

Гуцульськими діалектними фраземами є стійкі сполучення 

слів, які вживаються на Гуцульщині або й на прилеглих до 

неї теренах, а не в усьому ареалі української мови, 

незалежно від того чи мають вони структурно-семантичні 

відповідники в літературній мові. При цьому терито-
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ріальна обмеженість функціонування фраземи може 

зумовлюватися структурно-семантичними особливостями 

всієї фраземи або лише лексико-граматичним (-ими) 

компонентом (-ами) її, пор.: на пни в’єнути ―раптово 

втрачати здоров‘я‖, упасти в лежу ―захворіти‖, сміятися 

на кутні ―плакати‖ тощо. 

Отже, Словник зафіксує лексикографічно 

опрацьований сегмент гуцульської діалектної лексики і 

фраземіки, яку використано в українській художній мові. У 

художніх текстах ця лексика виконує специфічні функції 

відтворення гуцульського колориту, забезпечення 

художньої переконливості й етнографічної достовірності в 

змалюванні гуцульського світу, у відображенні 

матеріальної й духовної культури гуцулів. ―Значення 

Словника полягає передусім у тому, що він дасть змогу 

встановити сегмент гуцульського лексикону, 

абсорбованого мовою белетристики, та на якісно вищому 

рівні виявляти закономірності взаємодії літературної мови 

й гуцульських говірок у ділянці лексики. Словник матиме і 

практичне значення: він стане у нагоді кожному читачеві 

творів на гуцульську тематику. Нарешті, його з успіхом 

можна буде використати при укладанні повного 

гуцульського діалектного словника, і не тільки в 

окресленні в ньому діалектних слів, вжитих у художній 

літературі, розкритті їх значень та наведенні відповідного 

ілюстративного матеріалу, а й у розширенні його реєстру‖ 

[3, с. 76]. Укладання Словника відкриває перспективу й 

послужить взірцем для створення аналогічного 

лексикографічного опрацювання гуцульської діалектної 

лексики в мові польської художньої літератури, адже її 

використано в багатьох польськомовних художніх текстах. 
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Це передовсім ―На високій полонині‖ С. Вінценза, а також 

твори Ю. Коженьовського, Ю. Турчинського, Ю. Роґаша, 

В. Заґурського, Є. Ритарда, Й. Вітліна, Й. Бєняша, 

Е. Єндрікєвіча, О. Баумґардтена та ін. Укладання словника 

―Гуцульська діалектна лексика в польській художній мові‖ 

стало б добрим доповненням до нашого Словника. 

Сердечно запрошуємо польських колег до співпраці.  
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vocabulary, dues to the need to create a dictionary ―Hutsul dialect vocabulary of 

Ukrainian artistic language‖, the main tasks of vocabulary and building a 

dictionary entry. 
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УДК 811.161.2 

 

РОБОТА І. ФРАНКА НАД СЛОВОМ 

 

Ірина Ощипко 

 
У статті докладно проаналізовано роботу Івана Франка над словом, 

простежено авторські виправлення лексичного складу художніх творів, 

найбільш вагомі для вдосконалення їх стилістичної вартості. 

Ключові слова: виправлення мови та стилю, лексичний склад, 

діалектне слово, літературне слово, текстологічне дослідження. 

 

У багатьох працях І. Франко висловлював думки про 

художню літературу, про творчість різних письменників, 

про мову їхніх творів. Учений указував на необхідність 

знання народної мови, рекомендував студіювати її як живу 

рослину [7, т. 16, с. 336, 337], критикував І. Могиль-

ницького, який надавав перевагу церковній мові над 

народною [7, т. 16, с. 151], робив зауваження і щодо 

―підчищеної, сальонової української мови‖  Х. Алчевської, 

мови ―без плястики, без того багатства лексікона і зворотів, 

яке надає авторам безпосереднє підслухування простого 

народа‖  [4, с. 18]. Письменник, на думку І. Франка, має 

промовляти до народу, тому ―мусить уживати мови тої 

найбільшої маси, а до того мови, виробленої найбільшим 

числом талановитих та популярних письменників‖  [7, 

т. 16, с. 337]. Як зразок такої мови для західноукраїнських 

письменників І. Франко рекомендував мову творів 

наддніпрянських прозаїків та поетів, творчість яких високо 

цінив. 

Теоретичні твердження Франка – ученого і критика – 

та практична діяльність Франка-письменника йшли в 

одному напрямі. З цілого ряду об‘єктивних причин у 
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ранніх творах Каменяр використовував такі мовні засоби, 

які не вживались у мові Наддніпрянської України. Тому, 

готуючи свої твори до перевидання, письменник, ―не 

тикаючи основної думки, підправляв мову‖  [3, с. 95], ―дбав 

про те, щоб мова... переробки, не тратячи основного 

характеру галицько-руського наріччя, все-таки не разила і 

українців і наближувалася до спільної Галичанам і 

Українцям літературної мови української... ‖  [6, с. 153]. 

І. Франко був вимогливим до мови й стилю як 

редактор ―Літературно-наукового вісника‖ , і, як сам писав, 

―не пропустив не то одної статті, але навіть одного рядка, 

не прочитавши його вперед у рукописі і не виправивши, де 

треба‖  [7, т. 18, с. 410]. Він дуже багато працював над 

мовою своїх творів, які готував до перевидання. У 

передмові до другого видання повісті ―Захар Беркут‖  її 

автор писав: ―Випускаючи в світ ―Захара Беркута‖  другим 

виданням двадцять літ по виході першого видання, я 

обмежаюсь на виправленню язика відповідно того 

поступу, який зробила наша літературна мова протягом 

сих двадцятьох літ‖  [7, т. 6, с. 490]. Вивчення перших та 

наступних видань творів Франка розкриває творчу 

лабораторію письменника. Виправлення мови та стилю 

свідчить про невтомну працю автора, про високу 

вимогливість до себе, про розуміння того, що українська 

мова мусить бути єдиною для всього народу. 

Для виявлення мовних змін використано перше, 

друге чи третє видання прозових творів І. Франка, які до 

друку готував сам автор. 

Зміни, що здійснював письменник у мові своїх 

творів, стосувалися фонетики, граматики [2] та лексики. 
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Найбільш вагомими для вдосконалення стилістичної 

вартості художнього твору є виправлення його лексичного 

складу. І. Франко дбав про те, щоб кожне слово мало ―силу 

й пластику‖ , щоб ―простими словами викликати глибоке 

враження‖ . Готуючи твори до перевидання, автор у 

багатьох із них додавав окремі слова чи словосполучення, 

що уточнювали думку, доповнювали зміст речення, 

яскраво та образно відтворювали характер героїв. Так, 

змальовуючи образ возного в оповіданні ―Сам собі винен‖ , 

письменник доповнює текст словами, які всесторонньо та 

емоційно характеризують офіційну особу. Наприклад:  

Цілу тоту довгу хрію 

прокричав хриплим голо-

сом возний судовий, що 

заразом повнив службу 

ліцитатора (С. с. в.). 

 Отсе все викрикуючи 

захриплим горівчаним голо-

сом вичитував із подов-

гастого піваркуша паперу, 

возний судовий, що заразом 

сповнював службу запри-

сяглого ліцитатора. 

Додані означення ―горівчаний‖  (= п‘яний), ―запри-

сяглий‖  яскраво характеризують тогочасних панських 

слуг. Словосполучення ―вичитував із подовгастого 

піваркуша паперу‖  теж доповнює цей образ: возний надає 

собі важності тим, що він грамотний. Або:  

Виставлений на публічну 

продаж ґрунт... для 

заспокоєння віритель-

ності Мортка Шіндера в 

сумі 40 ринських (С. с. в.). 

 Виставлений на публічну 

продаж ґрунт... для за-

спокоєння вірительності 

Мортка Шіндера в сумі 40 

ринських і коштів екзеку-

ційних. 

Щоб повніше, яскравіше показати ненажерливу 

натуру Мортка, письменник указує, що той вимагає від 
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бідного селянина не тільки позичених грошей, а й грошей, 

витрачених на судовий процес. 

Деякі доповнення роблять текст більш емоційним, 

експресивним: 

Лиш ми не мовчи, – то 

тямси (Л. ч.). 

 Лиш ми не мовчи, то й ти 

будеш знати, по чому 

локоть борщу. 

І. Франко дбав про те, щоб кожне слово в тексті жило 

повнокровним життям, щоб воно виконувало відповідну 

семантико-стилістичну функцію. Тому плеонастичні 

словосполучення чи маловиразні слова в наступних 

виданнях автор вилучав. Наприклад: 

– Га! – сказав Микола і 

замовк, тільки грубі 

пекучі сльози покотилися 

долі єго блідого, замуче-

ного, порохом припалого 

обличчя (С. с. в.). 

 – Га! – сказав Микола і 

замовк, тільки грубі пекучі 

сльози покотилися по його 

блідому, замученому, поро-

хом припалому лиці. 

Словосполучення ―сльози покотилися‖  не потребує 

уточнення прислівником ―долі‖ . 

У діалогічній мові письменник знімає авторські 

слова, які послаблюють динаміку розмови. Діалог із 

мінімумом ремарок або навіть без них – це нова 

франківська форма діалогу. Наприклад:  

– А на котру годину 

завтра має приїхати 

комісія? – питає адво-

кат. 

– На десяту рано (Л. п.). 

 – А на котру годину завтра 

має приїхати комісія? 

– На десяту рано. 

Оповідання І. Франка писані про робітників і селян. 

Між першим та другим чи третім виданням минуло 
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близько 20 років. За цей час змінювалися умови життя. 

Письменник дбав про те, щоб його твори відбивали 

життєві умови, щоб читач знаходив у них те, чим сам жив. 

Тому часто в повторному виданні окремі лексеми замінені 

новими, з іншим значенням. Якщо в першому виданні 

оповідання ―Добрий заробок‖  (1881) мітли продавали по 

―штири крейцарі‖  і ―заробковий податок‖  становив 5 

ринських, то в другому (1902) за мітли одержували 

―півчверта (= три з половиною) крейцара‖ , а податок 

платили 15 ринських. Так ―поліпшувалось‖  життя народу; 

на це не міг не звернути уваги письменник-реаліст. 

Заміна слова новою лексемою зумовлювалася й 

конкретними обставинами. Наприклад: 

Вона бачить себе в огряд-

ній, чистенькій світлиці, 

з вікнами до сонця, з 

цвітучими фуксіями і 

георгініями на вікнах 

(В. Т.). 

 Вона бачить себе в опрят-

ній, чистенькій світлиці, з 

вікнами до сонця, з цвітучи-

ми фуксіями і азаліями на 

вікнах (В. Т.). 

У цьому реченні прикметник ―огрядний‖ , який має 

значення ―дебелий, міцний поставою; кремезний‖ , а тому 

може бути означенням до назви особи, замінено на 

діалектне слово ―опрятний‖ , що означає ―прибраний‖  і 

логічно поєднується з іменником ―кімната‖ . У другій 

редакції іменник ―георгінія‖  (―жоржина‖ ) замінено на 

―азалія‖ , бо й справді ―жоржина‖  – квітка городня, 

―азалія‖  ж – кімнатна. 

Виправлення нерідко зумовлювалося бажанням 

конкретніше передати описуване: 

Один тілько хлопчина 

майже чудом переховався 

 Один тільки хлопчина 

майже чудом переховався 
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за комином і розказав 

відтак про убийство 

(С. с. в.). 

за комином і розказав 

відтак про різню. 

У другому виданні виразніше передано вчинений у 

корчмі злочин, указано на спосіб, яким убито сім‘ю. 

Заміна лексем пояснюється й потребою уточнити 

думку. Наприклад: 

Він принявся робити з 

ним хатню гімнастику, 

щоб призвичаїти єго до 

прецизії і скорости в 

рухах (Граб). 

 Він узявся робити з ним 

хатню гімнастику, щоб 

призвичаїти єго до прецизії 

і грації в рухах. 

Словом ―грація‖  автор підкреслює завдання, яке 

поставив собі вчитель: із вайлуватого сільського хлопця 

виховати культурного, з витонченими рухами юнака. 

Деякі виправлення спрямовані на загострення 

соціального змісту. Наприклад: 

Куме присяжний, ану-ко, 

возьміть но єго (Хл. к.). 

 Пане присяжний, нате вам 

оту черешеньку, та добре 

його. 

Суспільно-політичне слово ―пан‖ , яке замінило 

побутове ―кум‖ , чітко вказує на офіційні стосунки між 

селянами та ―людьми закону‖ . 

Змін такого типу в прозових творах І. Франка чимало. 

Проте значно більше виправлень припадає на зміну слів їх 

синонімами, що сприяє удосконаленню художньо-

виразової функції слова. Наприклад: 

И три жиночи голови 

схилилися до земли, 

красніючи (Л. ч., І і 

ІІ ред.). 

 І три жіночі голови 

схилилися до землі 

червоніючи (ІІІ ред.), 

рум’яніючи (VI ред.). 
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Особливо багато виправлень – це заміна діалектного 

синоніма літературним. Наприклад: прецінь – проте, 

встид – сором, опісля – потому (Граб), йно – ледве (Хл. к.), 

пестрі – барвисті (Л. ч.) та ін. 

Заміну діалектних слів літературними письменник 

завжди проводив з урахуванням їх валентності; до одного 

й того ж діалектизму добирав якнайточніший відповідник 

із літературної мови: красна голова – вродлива голова, 

красний лук – гарний лук (Л. к.), лишня крутанина – 

непотрібна плутанина, лишнє фарисейство – звичайне 

фарисейство (Ч.). 

Звичайно І. Франко вилучав з тексту не всі 

діалектизми. Так, в оповіданні ―Хлопська комісія‖  

іменники ―газда, газдиня‖  9 разів замінено на ―господар, 

господиня‖ , а 9 разів залишено, хоча розповідь увесь час 

веде персонаж. Очевидно, це зроблено для урізнома-

нітнення тексту, тому ці слова слід розглядати як 

синоніми. 

Сам письменник не засуджував використання 

діалектизмів зі стилістичними настановами, а навіть писав 

про потребу вживати діалектні слова, що надають мові 

особливої принади [7, т. 17, с. 265]. 

У повторних виданнях творів Каменяра трапляються 

випадки заміни літературного слова його діалектним 

синонімом (переважно в мовленні персонажів). Наприклад: 

Хвилю я стояв під 

піддашем, оглядаючись 

довкола (Сл). 

 Хвилю я стояв під 

піддашем, роззираючися 

довкола. 

У цьому ж оповіданні є чимало діалектизмів, що 

характеризують мовлення героїв: видіти, повідай, гріб 

(= могила), слабість (= хвороба) та ін. 
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Уводить автор замість літературного слова діалектне 

й тоді, коли воно сприяє більш точній, виразній передачі 

думки: 

Пошукування тревали 

дальше... (Два пр.) 

 Шандарі шукали, парцува-

ли дальше... 

Ампліфікований діалектизм ―парцувати‖  (= пильно 

шукати, пояснення І. Франка. – І. О.) увиразнює думку, 

сприяє емоційності. 

До цього ж типу виправлень належить і заміна 

літературного слова арготизмом, що сприяє типізуванню 

мовлення злодія. Наприклад: 

Заведуть на дідівню, вда-

рять там чи не вдарять, 

та й по всій історії (Хл. 

к.). 

 Заведуть на дідівню, кобз-

нуть там чи не кобзнуть, 

та й по всій історії. 

Виділене слово доповнює в цьому оповіданні інші 

арготизми: ―яндруси‖  – злодії, ―бухацька компанія‖  – 

злодійська компанія, ―дідівня‖  – вартівня поліційна та ін., 

якими, проте, письменник не зловживає, а використовує їх 

у міру потреби. 

Теоретичні висловлювання І. Франка і його мовна 

практика свідчать про те, що він не поділяв пуританських 

поглядів щодо вживання іншомовних за походженням слів. 

Якщо такі слова були доречні, письменник використовував 

їх: комісія, процес (Л. п.), циліндр, театр, доктор 

філософії (В. Т.) та ін. Іноді навіть українське слово 

заміняв екзотичним для характеристики мовленнєвих 

партій героїв. Наприклад: 

Моя баба там жила з 

твоєю мамою, знаєш? 

(В. с.) 

 Моя балабуста [євр. 

жінка] там жила з твоєю 

мамою, знаєш? 
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У другому виданні оповідання ―Сам собі винен‖  для 

типізування мовлення возного письменник уводить 

полонізм: 

Хто дасть більше? – 

повторив він. 

 Хто да вєнци? – повторив 

своїм русько-польським, 

нібито урядовим жаргоном 

возний. 

Проте частіше І. Франко заміняв запозичене слово 

українським, бо ―сама ціль літератури – служити народові 

– вимагає, щоб вона була для нього зрозумілою‖  [7, т. 16, 

с. 13]. Усунення невживаних у народній мові іншомовних 

слів наближувало твори до читача. Наприклад: спацір – 

прохід (Як пан), заінтересувався – зацікавився (Граб), 

наметний – пристрасний (Ч.), грандіозна – величезна, 

случай – випадок (В. с.) та ін. 

Одну й ту ж лексему залежно від контексту автор 

заміняв різними відповідниками: огромний маєток – 

великий маєток, огромна булава – здоровенна булава, 

огромні плями крові – широкі плями крові (В. с.). 

Оскільки низку виправлень спрямовано на художнє 

довершення тексту, на уточнення думки, то письменник 

здебільшого користується синонімними замінами. 

Наприклад, стилістично нейтральне слово замінює 

синонімом, словом експресивним:  

Та ви з жінкою лісок 

березини до міста 

принесли! (Д. з.) 

 Чи ви на продаж лісок 

березини з бабою до міста 

принесли? 

Словом ―баба‖  у другому виданні передано 

зневажливе ставлення пана до селян. 

– Еге, я, – відказую, 

облизуючись після удару 

 – Еге, я, – відйойкнув, 

облизуючись після удару. 
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(Куди). 

Емоційно забарвлене слово ―відйойкнути‖  вказує на 

спосіб мовлення. 

Не перестануть звони-

ти? – гукнув щосили 

патер (Ч.). 

 Не перестануть звонити? 

– ревнув щосили патер. 

Метафоричне дієслово ―ревнути‖  передає більшу 

силу голосу й одночасно характеризує героя. 

Для підсилення яскравості вислову письменник 

нерідко одне емоційно забарвлене слово замінює іншим, 

виразнішим синонімом. Наприклад: 

Приходимо до міста, – всі 

… на нас очі повитріщу-

вали (Д. з.). 

 Приходимо до міста, – всі 

… на нас очі повивалюва-

ли. 

Дієслово ―повивалювати‖  має відтінок вульгарності; 

ним і передано ставлення мовця до ненависних панів. 

Ся розмова глибоко 

кольнула Бориса (Граб). 

 Ся розмова глибоко 

шпигнула Бориса. 

І в першому, і в другому виданні твору слова вжиті 

метафорично, проте дієслово ―шпигнути‖  яскравіше, 

сильніше передає гостроту психічного болю. Інколи 

нейтральний іменник автор заміняв словотвірним 

синонімом з негативним забарвленням, чим передавав 

ставлення робітників до їхнього ―принципала‖ . Наприклад: 

… Син’му Борух 

скапцанів зовсім… (П.) 

 … Синище’му Борух 

скапцанів зовсім… 

Більшість виправлень – це заміна слова синонімом 

відповіднішим із погляду змісту в даному контексті. 

Наприклад: 

1. Жінки кричать: “Ми з 

коцюбами підемо і тим 

 Жінки кричать: “Ми з 

коцюбами підемо і тим 
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панським слугам голови 

поскидаємо!”  (Л. п.) 

панським слугам голови 

поскіпаємо!”  

Дієслово ―поскіпати‖ , що означає ―порозбивати‖ , 

сильніше передає ненависть селян до панів, указує на 

спосіб розправи з останніми, дуже реалістично відтворює 

події. 

2. Поволі шкандибаючи 

горі селом, візок онучкарів 

чимраз, то більше напов-

нювався платнянками 

(В. с.). 

 Поволі їдучи горі селом, 

візок онучкарів чимраз, то 

більше наповнювався плат-

нянками. 

У першій редакції слово ―шкандибати‖ , що означає 

―ледве йти‖ , було вжито не зовсім удало, бо стосувалося 

до назви предмета. Це ж дієслово в іншому місці при 

підметі – назві істоти замінено словом ―іти‖ :  

3. Іцкова конячка 

шкандибає нога поза ногу 

м’якою “польською”  до-

рогою… (В. с.) 

 Іцкова конячка йде нога 

поза ногу м’якою “польсь-

кою”  дорогою… 

У плеонастичному сполученні ―шкандибає нога поза 

ногу‖  дуже доречно замінено дієслово ―шкандибати‖  на 

―іти‖ . 

4. Він [Герман] сів і казав 

поганяти коні (В. с.). 

 Він [Герман] сів і велів 

поганяти коні. 

Дієслово ―веліти‖  сильніше, чіткіше вказує на волю, 

наказ мовця. 

5. Та найрухливіше спить 

ота старуха – колись 

порядна газдиня в селі 

(Ріп.). 

 Та найрухливіше спить ота 

бабуся – колись чільна 

газдиня в селі. 
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Прикметником ―чільна‖  письменник підкреслює не 

тільки порядність, а й заможність жінки, її першість у селі. 

Водночас автор змінив зневажливе слово ―старуха‖  на 

позитивно забарвлене ―бабуся‖ , чим висловив і своє 

ставлення до бідної жінки-робітниці, та діалектне слово 

―газдиня‖  на літературне ―господиня‖ . 

Замін, зумовлених удосконаленням змісту, в 

повторних виданнях творів І. Франка багато, наприклад: 

неприступний – непривітний, судиш – міркуєш (Ріп.), 

обширна – простора (Сл.), жаркий день – парний день, 

жарке проміння – гаряче проміння, крик роздавсь – крик 

лунав (С. с. в.).  

Частина синонімних замін пояснюється намаганням 

письменника урізноманітнити текст, уникнути повторення 

того самого слова: 

– Ото, – гадаю собі, – 

якийсь добрий пан, навіть 

не каже спускати з ціни… 

Прецінь хоть раз мені 

добрий заробок трафився 

(Д. з.). 

 – Ото, – гадаю собі, – 

якийсь лепський пан, 

навіть не каже спускати з 

ціни… Прецінь хоть раз 

мені добрий заробок 

трафився. 

Щоб не повторювати означення ―добрий‖ , Каменяр 

заміняє його прикметником ―лепський‖ , який не став 

нормою для сучасної української мови, проте його 

вживали сучасники Франка – Панас Мирний, Леся 

Українка та ін. 

Про урізноманітнення тексту письменник дбає 

постійно, що видно з цілої низки його творів першого та 

інших видань: 

Не злякався пан… так 

йому було любо на души, 

 Не злякався пан… так йому 

було любо на души, як коли 
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як коли би з тим мо-

лодцем знався від най-

меншої дитини… Війшов 

пан в товаристві незна-

ного молодця… – Але 

представ собі, яке то 

мусить бути життє! – 

сказав молодець (Як пан). 

би з тим молодим чоло-

віком знався від найменшої 

дитини… Війшов пан в то-

варистві незнаного паруб-

ка… – Але представ собі, 

яке то мусить бути житє! 

– сказав молодець. 

Деякі заміни можна вважати не зовсім удалими. 

Наприклад: 

– Слава тобі господи, що 

хоть я спасен (Два пр.). 

 – Слава тобі господи, що 

хоч я цілий. 

Із тексту відомо, що Семен урятувався від жандармів 

і з того був задоволений. Отже, слово ―спасен‖ , хоч і 

діалектизм, більше підходить за змістом. 

… Віз тимчасом пімкне 

дальше… (В. с.) 

 … Віз тимчасом побіжить 

дальше… 

Слово ―пімкнути‖  виражає переміщення з великою 

швидкістю, чого не передає дієслово ―побігти‖ , яке, крім 

того, лексично не поєднується з іменником ―віз‖ . 

Такі зміни у творах І. Франка поодинокі. 

Вивчення текстів різних видань прозових творів 

І. Франка дає підстави стверджувати, що письменник 

удосконалював мову творів, не змінюючи їх змісту. А 

―поетичність твору… значною мірою залежить від мовних 

засобів письменника, бо залежно від того, якою мовою 

написано твір, він може вийти безнадійно сірим і сухим 

або ж, навпаки, свіжим, соковитим, яскравим‖  [1, с. 98]. 

Письменник підходив до виправлень як активний 

борець за єдину українську літературну мову, як справжній 

художник слова, що проникає в глибину явищ об‘єктивної 
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дійсності й намагається все передати найточнішим 

яскравим словом. 

Значна частина виправлень у прозових творах – це 

заміни лексико-стилістичного характеру: 1) доповнення 

тексту одним-двома словами для уточнення висловлю-

вання, для надання йому емоційності, експресивності; 

2) усунення плеонастичних висловів чи маловиразних слів; 

3) заміна одних слів іншими, що була зумовлена потребою 

соціального загострення змісту твору, невідповідністю 

новим умовам життя чи уточненням подій у творі; 

4) лексико-синонімні заміни, спрямовані на художнє 

довершення тексту, на поліпшення стилістичної вартості; 

5) заміна запозичених та діалектних слів українськими 

літературними, викликана детальним ознайомленням 

автора з мовою наддніпрянських письменників, а також 

тими зрушеннями, що відбулися в українській мові 

Галичини на початку ХХ ст. 

Автор замінював слова різних частин мови, проте 

переважно дієслова та прикметники. Це свідчить про 

особливо дбайливе ставлення майстра слова до розкриття 

дій, процесів і про намагання якнайточніше охарактери-

зувати предмети. 

Результати текстологічного дослідження художньої 

спадщини І. Франка допоможуть глибше зрозуміти 

становлення української літературної мови в колишній 

Галичині, бо на творчості Каменяра ―в мініатюрі 

повторилося те, що в великім розмірі бачимо на галицько-

руській літературі‖  [5, с. 95]. 
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Умовні скорочення: 

 

―Boa constrictor‖  – В. с., 

―Борис Граб‖  – Граб., 

―Вільгельм Телль‖  – В. Т., 

―Два приятелі‖  – Два пр., 

―Добрий заробок‖  – Д. з., 

―Куди діваються старі роки‖  

– Куди... 
―Лесишина челядь‖  – Л. ч., 

 ―Ліси і пасовиська‖  – Л. п., 

―Полуйка‖  – П., 

―Ріпник‖  – Ріп., 

―Сам собі винен‖  – С. с. в., 

―Слимак‖  – Сл., 

―Хлопська комісія‖  – Хл. к., 

―Чума‖  – Ч., 
―Як пан собі біди шукав‖  – 

Як пан. 
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THE IVAN FRANKO’S WORK OVER THE WORD 

 

Iryna Oshchypko 

 

The paper analyzes in detail the work of Ivan Franko over the word, 

traces author‘s corrections of lexical structure of fiction, the most important to 

improve their stylistic value. 

Key words: correction of language and style, lexical structure, dialect 

word, literary word, textual research. 
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УДК 811.161.2'06'373 

 

СЛОВА З МІЖНАРОДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

дендро-, ксило- В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Ірина Кочан 

 
У статті детально розглянуто специфіку компонентів дендро-, 

ксило- в науковій термінології сучасної української мови. Виявлено 

динаміку слів із цими терміноелементами та тенденцію до гармонійного 

поєднання з національними словами. 

Ключові слова: термінологія, міжнародний компонент, 

терміноелементи, термінотворення. 

 

Слова з міжнародними компонентами греко-

латинського походження займають чільне місце в будь-

якій терміносистемі. Наукова лексика української мови 

нараховує кілька сотень таких терміноелементів. Їх 

уважають ключем до термінології. 

У зарубіжній лінгвістиці констатацію й пояснення 

греко-латинських коренів наукових слів здійснили 

К. Вернер (Німеччина), В. Флад, А. Хеллер, Д. Соунсон 

(Англія), М. Юшманов (Росія). В Україні словничок 

інтернаціональних компонентів греко-латинського 

походження уклали І. Гнатишева та Т. Кияк. 

Лексику з окремими термінолементами досліджували 

А. Москаленко (супер-, ультра-, гіпер-, мікро-, міні-), 

Л. Пацера (електро-), Г. Півторак (філ-...-філ-); О. Сербен-

ська (фото-); М. Сташко (бібліо-); Н. Титаренко (авто-), 

Г. Чернецька (гідро-, макро-, мікро-, міні-, мульти-, термо-, 

турбо-) тощо. 

На сучасному етапі міжнародні терміноелементи є 

одним із продуктивних засобів творення термінів, бо 

короткі грецькі та латинські основи, виконуючи функцію 
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терміноелементів, нерідко позначають ознаки, які в 

українській мові вимагають громіздких конструкцій 

складних слів та словосполучень. Окремі інтернаціональні 

запозичення здебільшого не перекладають національною 

мовою однослівними формами. Тому в перекладі завжди є 

небезпека неточності, невідповідності поняттю. 

Непрозорість основи, уникнення завдяки цьому асоціацій, 

двозначного трактування також сприяє перевазі 

міжнародних слів. Лише деякі запозичення з такими 

терміноелементами мають у мові точні відповідники, напр. 

біографія – життєпис, бібліотека – книгозбірня, однак 

уживання їх нерідко обмежується певними стилями.  

Кожна національна мова має стільки підмов, скільки 

є галузей знань. Існують підмови фізики, математики, 

географії, астрономії, хімії, мистецтва, медицини тощо. 

―Усередині підмов спеціальну лексику поділяють на 

термінологічні поля та мікрополя, де окремі слова 

пов‘язані одне з одним тематично, поняттєво й 

лінгвістично. Тематичний зв‘язок відбувається завдяки 

предметним знанням, на підставі яких і для точнішого 

викладу яких створюють одиниці спеціальної лексики. 

Поняттєвий зв‘язок особливо необхідний для термінів, за 

допомогою яких членується і стає доступною для 

сприйняття певна галузь знань (пізнання). Лінгвістичний 

зв‘язок супроводжує тематичний й поняттєвий, тому що, 

не називаючи поняття, неможливо пояснити, що це таке, і 

зробити явище, яке відкрив один учений, надбанням 

усього людства‖ [17, с. 9]. Термінологічні поля можна 

досліджувати також, вивчаючи парадигматичні та 

синтагматичні відношення між термінами.  
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Як відомо, парадигматичні та синтагматичні 

відношення між словами чи термінами вказують на їх 

системність, зокрема парадигматичні – на ознаки, за 

якими терміни об‘єднуються в певні групи, класи 

(значення, синонімія, антонімія, гіперо-гіпонімія, ієрархія 

одиниць), та синтагматичні – на сполучуваність термінів 

або їх коренів.  

У цій статті зосереджено увагу на термінах із 

компонентами дендро- і ксило-, що можуть уживатися як у 

пре-, так і постпозиції. Вони мають подібне значення, але 

різний спектр уживання. Тому метою розвідки є з‘ясувати 

їх системну організацію, дослідити прояви статики і 

динаміки, проаналізувати закономірності фіксації слів із 

міжнародними компонентами у словниках різних типів 

(тлумачних, іншомовних слів, орфографічних, терміноло-

гічних, перекладних).  

Дендр(о)-...-дендр 

Терміноелемент дендр(о)- походить від грецького 

слова έ, що означає ―дерево‖. Як зазначено у 

―Великому тлумачному словнику сучасної української 

мови‖ (2001), дендр(о)- – перша частина складних слів, що 

відповідає слову дерево, напр., дендрологія, дендропарк [4, 

с. 214]. 

Терміни з цим елементом з‘явилися наприкінці ХΙХ – 

на поч. ХХ ст. Одними з перших словників, які 

зафіксували такі слова, були ―Энциклопедический 

словарь‖ Ф. Брокгауза та І. Єфрона (1893), та ―Словарь 

великоруського языка‖ В. Даля. У першому словнику 

уміщено 7 слів із дендр(о)-: дендритическоеразветвление, 

дендриты, дендрология, дендрометрия, дендрометръ, 

дендроскопъ, дендрофория; у другому – 6 слів: дендритъ, 
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дендритовый, дендритный, дендролитъ, дендрология, 

дендрометръ. 

―Словарик‖ В. Доманицького (1906) не подає слів із 

компонентом дендр(о)-. 

―Словник чужих слів‖ З. Кузелі (1918) фіксує чотири 

слова (дендріти, дендроліт, дендрольогія, дендрометрія) 

[8, c. 25]. Чотири слова подано у ―Словнику чужомовних 

слів, виразів і приповідок, що вживаються в українській 

мові‖ О. Скалозуба (1933): дендрографія, дендроліт, 

дендрольогія, дендрометрія [13, c. 85], а у виданні 1932 р. 

додано ще слово дендрометр [3, с. 135]. 

―Словник української мови― в одинадцяти томах 

фіксує 8 слів із цим компонентом: дендрарій, дендрит, 

дендритний, дендролог, дендрологічний, дендрологія, 

дендропарк, дендрофлора [16, т. 2, c. 242]. 

―Словник іншомовних слів‖ (1974) – шість: 

дендрарій, дендрити, дендроїдний, дендрологія, 

дендрометрія, дендропарк[14, с. 201], а видання 1985 року 

– сім: дендрарій, дендрити, дендро..., дендрологія, 

дендрометрія, ...дендрон, дендропарк [15, с. 242]. 

―Великий тлумачний словник сучасної української 

мови‖ (2001) подає сім лексем: дендролог, дендрологічний, 

дендрологія, дендрометрія, дендропарк, дендрохроноло-

гічний, дендрохронологія [4, с. 214]. 

Словники наукової термінології містять такі слова: 

дендробіонт, дендробіос, дендрографічний, дендрографія, 

дендродохіотоксикоз, дендрокліматологія, дендрологічний, 

дендрологія, дендрометричний, дендрометрія, дендропарк, 

дендрофаза, дендрофіл, дендрофільний, дендрофомоз [10, 

т. 2, с. 156]; дендроїдний, дендрометр, дендрометрія [10, 

т. 3, с. 157]. Усього 18 термінів. 
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Із часом кількість термінів зростає. Найбільше їх 

фіксують спеціальні термінологічні словники: лісівничої, 

ботанічної, біологічної, хімічної, музичної термінологій. 

Слова з цим терміноелементом називають: 

1) науки та наукові галузі: дендрографія, 

дендрокліматологія, дендрометрія, дендрологія, 

дендрохронологія. Напр.: дендрографія – наука, що описує 

породи дерев, ―деревоопис‖ [13, c. 84]; дендрологія – 

розділ ботаніки, який вивчає деревні та кущові рослини [4, 

c. 214]; наука про будову і годівлю ріжних дерев [13, c. 85]; 

2) сукупність деревних рослин: дендрарій, 

дендрофлора, дендропарк. Напр.: дендрарій – частина 

території ботанічного саду або увесь сад, де вирощують 

деревні рослини [15, с. 242]; дендропарк – парк 

ландшафтного типу, що його створюють на базі природних 

ділянок лісу і штучного дендрарію [там само]; 

3) осіб за професією: дендрограф, дендролог. 

Напр.: дендрограф – особа, що описує дерева та їх породи, 

людина, що займається дендрографією; дендролог – 

описувач дерев, досвідчений лісовод [3, c. 135]; 

4) прилади: дендрометр, дендроскоп. Напр.: 

дендрометр – деревомір, прилад для вимірювашшя висоти 

й об‘єму дерева [3, с. 135]; дендроскоп – прилад для 

визначення меж обпилювання гілок дерева, для надання 

вершині потрібної форми [там само]; 

5) процеси, стадії: дендроутворення, дендромет-

рія, дендрофаза. Напр.: (ботанічні терміни); дендрометрія 

– деревоміряння; матеріальна оцінка лісу; визначення 

запасу й приросту деревини в лісах [4, c. 214]; 

6) матеріали: дендрит, дендроліт; дендрити – 

деревоподібні агрегати кристалів [15, с. 242]; камінь з 
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природним відбитком дерева [3, c. 135]; дендроліт – 

викопне кам‘яне дерево [3, с. 135]; 

7) хвороби дерев: дендродохіотоксикоз, дендро-

фомоз. Напр.: дендрофомоз – грибкова хвороба, яка 

уражає дерево [3, c. 135]; 

8) складники нервової системи дерев: дендрит, 

дендроплазма, дендроцит. Напр.: дендрит – гілкуваті 

паростки нервових клітин, що проводять нервовий імпульс 

до клітини [14, c. 199]; дендроплазма – цитоплазма 

дендритів і неврона [18, т. 1, с. 369]. 

Окремі слова мають значення: ритуального дійства: 

дендрофорії – процесія на честь різних божеств з дерев-

ними гілками в руках; методу: дендрохронологія – метод 

визначення віку дерева, дерев‘яних виробів за деревними 

кільцями [4, c. 214]; стосунок до того, на що вказує 

основа: дендрохронологічний [там само]. 

Усі слова однозначні, полісемія зафіксована у слові 

дендрит: 1) деревоподібні агрегати кристалів; 2) кристали 

деревоподібної форми, 3) відгалуження нервових клітин, 

що проводять нервовий імпульс до клітини [14, с. 199]. 

Деякі терміни змінили своє значення. Порівняймо: 

дендрометрія – наука про міряння дерев (літа, височінь, 

об‘єм, густота) [13, c. 85]; і деревоміряння – матеріальна 

оцінка лісу; визначення запасу й приросту деревини в лісах 

[4, c. 214]. 

Серед зафіксованих слів 35 іменників та 9 

прикметників (дендритовий, дендритний, дендрографіч-

ний, дендроїдний, дендрологічний, дендрометричний, 

дендрофільний, дендрохронологічний). Слів інших частин 

мови не виявлено. 
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Більшість слів із цим компонентом є інтернаціональ-

ними, порівняймо: у російській мові – дендрарий, 

дендриты, дендроклиматология, дендрология, дендромет-

рия, дендрохронология; у польській – dendrarium, 

dendrografia, dendrolog, dendrologia, dendrynowy, dendryty; 

в англійській – dendrite, dendrometer, dendrophilous, 

dendrobium, dendrologi, dendrologic, dendrochronologi, 

dendrochronological, dendrochronologist, dendrologist, 

dendroid, у французькій – dendrite, dendritіque. 

Найчастіше грецький корінь дендр(о)- поєднується з 

г р е ц ь к и м и основами: дендробіонт, дендробіос, 

дендрограф, дендрографія, дендрогіфіди, дендрограма, 

дендроліт, дендролог, дендрологія, дендрометр, 

дендрометрія, дендроплазма, дендроскоп, дендрофаза, 

дендрофіл, дендрофорії, дендроцит, більшість із яких 

також є терміноелементами; з л а т и н с ь к и м и: 

дендропарк, дендрофлора, дендрофомоз. Виявлено лише 1 

слово з українською основою – дендроутворення. 

Може поєднуватися і з двома компонентами 

одночасно: дендро + клімато + логія, дендро + хроно + 

логія. 

П. Штепа пропонує такі національні відповідники до 

слів на дендр(о)-: дендрологія – деревознавство, 

дендрографія – деревоопис [19, с. 84]. 

Компонент -дендр(о) вживається й у постпозиції: 

лепідендрон, рододендрон, рододендроновий, секвойяденд-

рон, телодендрон, телодендрії, філодендрон. Слова з цим 

терміноелементом позначають: 

1) різні види дерев та рослин: амодендрон, 

рододендрон, лепідендрон, секвоядендрон, філодендрон. 

Напр.: секвоядендрон – рід вічнозелених хвойних 
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деревних рослин родини таксодієвих. Поширені в Західній 

частині Америки. Інша назва – мамонтове дерево [15, 

с. 749]; рододендрон – рід вічнозелених, рідше – 

листопадних рослин з квітками різного забарвлення 

чагарникових рослин родини вересових [4, c. 1038]; 

філодендрон – рід кущових, деревних і ліанових рослин 

родини ароїдних [15, с. 878];  

2) складники нервової системи: телодендрії, 

телодендрон. Напр.: телодендрії – найтонші кінцеві 

гілочки відростка нервової клітини [18, т. 2, с. 302]. 

Слова з компонентом дендр(о-) входять до різних 

терміносистем: біологічної, ботанічної, хімічної, медичної. 

Найчисельнішою є група ботанічних термінів: 

дендрограма, дендрогіфіди, дендрарій, дендроклімато-

логія, дендрофаза, дендропарк, дендрофлора, дендрохроно-

логія та ін. До складу біологічної терміносистеми 

належать слова: дендрит, дендроутворення, дендробіоз, 

дендрограф, дендрографія, дендрографічний, дендролог, 

дендрологія, дендрологічний, дендрофаза, дендрофіл, 

дендрофомоз, дендрофільний. 

У термінології лісівництва використовують слова: 

дендрарій, дендрологія, дендролог, дендрометр, 

дендрометрія, дендрометричний, дендрологічний, дендро-

парк, дендрокліматологія, дендроскоп, дендрохронологія; у 

медичній: дендродохіотоксикоз, дендрофомоз; у ветери-

нарній: дендрит, дендроплазма, дендроцит тощо. Заува-

жимо, що препозиційний терміноелемент чітко окреслює 

сферу ботаніки й лісівництва, а постпозиційний відіграє 

роль класифікатора понять. 

Кcил(о)-...-ксил 
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Терміноелемент -ксил(о)- грецького походження й 

позначає ―зрубане дерево‖, ―деревину‖. Він може 

вживатися як у препозиції, так і в постпозиції. 

―Словарик‖ В. Доманицького не має слів з цим 

компонентом. У ―Правописному словнику‖ Г. Голоскевича 

(1977) є лише два слова: ксилограф і ксилографія [5, 

с. 188]. ―Словник чужомовних слів‖ І. Бойкова (1932) 

подає такі лексеми: ксилограф – гравер на дереві; 

ксилографія – 1) виготовлення гравер на дереві; 2) 

друкування дерев‘яними вирізаними дошками; ксилоліт – 

штучний будівельний матеріал з цементу й тирси: 

ксилолітовий – зроблений з ксилоліту; ксилологія – наука 

про дерева; ксилометр – прилад визначати об‘єм 

дерев‘яних вишняків на підставі їх питомої ваги [3, с. 227]. 

―Словник чужомовних слів…‖ О. Скалозуба подає: 

ксилограф, ксилографія, ксилофон [13, с. 195]. 

У сучасній українській мові слів із цим компонентом 

небагато. Здебільшого це терміни. ―Словник української 

мови‖ подає їх шість: ксилема, ксилографічний, 

ксилографія, ксилол, ксилоліт, ксилофон [16, т. 4, с. 380], із 

них три прості, три складні. Словники іншомовних слів 

1974 і 1985 років видання подають такі терміни: ксилема, 

ксилідини, ксиліл, ксиліт (прості) і ксилограф, ксилографія, 

ксилоліт, ксилометр, ксилофон, ксилопаги(складні). 

―Великий тлумачний словник‖ містить: ксилема, ксилем, 

ксиліт, ксилографічний, ксилографія, ксилол, ксилоліт, 

ксилофон [4, с. 470] – 8 слів. У спеціальних словниках: 

ксилан, ксиленол, ксилоза, ксилен, ксилоліт [10, т. 2, с. 114]. 

―Російсько-український технічний словник‖ (1961) 

зафіксував слова: ксилан, ксилідин, ксиліл, ксилограф, 

ксилографічний, ксилографія, ксилоза, ксилол, ксилолін, 
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ксилоліновий, ксиліновий, ксилоліт, ксилолітовий, 

ксилометр [12, с. 206]. 

Вони увійшли в термінологічний фонд української 

мови наприкінці XIX – на початку ХХ ст. Терміни з 

ксил(о)- зафіксовані в ―Энциклопедическом словаре‖ 

Ф. Брокгауза та І. Єфрона (1895): ксиланъ, ксилема, 

ксилілендіаміни, ксилографія, ксилоза, ксилолітъ, 

ксилометръ [т. 16, с. 909].  

Словники наукової термінології містять такі лексеми 

з компонентом ксил(о)-: ксилогравюра, ксилогравюрний, 

ксилограф, ксилографічний, ксилографія, ксилон, 

ксилоримба, ксилофон [10, т. 1, с. 214]; ксилема, ксилемний, 

ксиленол, ксиленоловий, ксилідин, ксиліл, ксилілен, ксиліт, 

ксилобіонт, ксилоза, ксилозний, ксилол, ксилолдіол, 

ксилоліт, ксилосульфокислота, ксилольний, ксилома, 

ксиломіцет, ксилоподій, ксилострома, ксилофаг, ксилофіт, 

ксилохінон [10, т. 2, с. 250]; ксилема, ксилен, ксилограф, 

ксилографічний, ксилографія, ксилолін, ксилоліновий, 

ксилоліт, ксилолітовий, ксилометр [10, т. 3, с. 289]. Більше 

термінів фіксують спеціальні словники. 

Слова з цим компонентом позначають: 

1)  хімічні сполуки, речовини: ксилідини, 

ксилін,ксилол, ксиленол, ксилолдіол, ксилолсульфокислота, 

ксилострома, ксилохінол. Напр.: ксилідини – органічні 

сполуки, тверді або рідкі безбарвні речовини із запахом 

аніліну [15, c. 468]; ксиліл – тверді кристали білого 

кольору, які використовують як брузантну вибухову 

речовину [14, c. 374]; ксилол – близький до бензолу 

ароматичний вуглеводень, що застосовують як розчинник 

у виробництві пластифікаторів, синтетичного волокна 

тощо [16, т. 4, с. 380]; 
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2)  організми, що живуть у деревині: ксилобіонт, 

ксилокопи, ксилопаразит, ксилофаг. Напр.: ксилофаг – 

біологічно відокремлена група комах, які розвиваються у 

тканинах стовбурів, коренів, гілок [2, с. 418]; 

3)  зображення чи запис: ксилографія, ксилогравюра; 

ксилографія – гравюра на дереві [14, c. 374]; 

4)  музичні інструменти: ксилоримба, ксилофон. 

Напр.: ксилоримба – ударний музичний інструмент, 

різновид ксилофона [21, с. 104]; ксилофон – ударний 

музичний інструмент, що складається з низки дібраних у 

певному порядку дерев‘яних пластинок, по яких ударяють 

дерев‘яними молоточками [14, с. 375]; 

5)  матеріал, сировину: ксилема, ксилоліт. Напр.: 

ксилема – тканини рослин, інша назва – деревина [14, 

c. 374]; ксилоліт – штучний будівельний матеріал, суміш 

магнезіального в‘яжучого матеріалу, тирси й деревного 

борошна з деякими домішками [там само]; 

6)  рослини: ксиломіцети, ксилофіт. Напр.: 

ксиломіцети – гриби, що ростуть на деревах; ксилофіти 

– рослини, що ростуть на деревах; 

7)  комахи: ксилокопи – види комах родини 

бджолиних, які будують гнізда у мертвій трухлявій 

деревині [2, с. 301]; 

8)  пухлини: ксилома, ксилоризома; 

9)  стосунок до того, на що вказує основа: 

ксилографічний – стосунок до ксилографії [4, c. 470]. 

Окремі терміни позначають науки: ксилологія; 

людей за професією чи виконуваною роботою: ксилограф 

– гравер, різьбяр на дереві [14, c. 375]; прилади: 

ксилометр – прилад для визначення об‘єму тіл 

неправильної форми (гол. чином деревини) [15, c. 468]; 
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процеси: ксилографія – ручний спосіб виготовлення 

образотворчих форм високого друку гравіруванням 

малюнка на дереві [14, с. 375]. 

Полісемія зафіксована лише у слові ксилографія – 1) 

гравіювання на дереві; 2) гравюра на дереві; 3) відбиток з 

гравюри на дереві [15, c. 469], яке розширило своє 

значення. Порівняймо: ксилографія – 1) друкування 

деревляними буквами, 2) мистецтво різьблення на дереві 

[13, c. 195]. 

Деякі слова з компонентом ксил(о)- мають синоніми 

в сучасній українській мові: ксилема – деревина, 

ксилограф – дереворитувач, ксилографія – дереворит, 

ксилологія – деревознавство, ксилометр – деревомір. 

Компонент зберігає кореневий статус, бо легко 

поєднується з афіксами: ксил(ем)а. 

У синонімні відношення вступають і терміни: 

ксилозид – ксилогідролаза і ксилобіоза; аміноксилоли – 

ксилідини. 

У синтагматичні відношення вступають терміни: 

ксилема (вторинна, первинна, екзархна, ендархна); 

ксиленоловий (синій, оранжевий). 

Терміноелемент ксил(о)- поєднується з 

г р е ц ь к и м и основами: ксилобіоза, ксилобіонт, 

ксилограф, ксилографія, ксилоліт, ксилологія, ксилома, 

ксилометр, ксиломіцет, ксилопаразит, ксилоподій, 

ксилострома, ксилотека, ксилотомія, ксилофаг, ксилофіт, 

ксилофон; л а т и н с ь к и м и: ксилол, ксиленол, ксилітол, 

ф р а н ц у з ь к о ю: ксилогравюра. 

Усього виявлено 41 слово. З них 33 іменники і 8 

прикметників (ксилогравюрний, ксилографічний, ксилем-
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ний, ксиліновий, ксилозний, ксилоліновий, ксилолітовий, 

ксилольний). 

Слова з цим терміноелементом функціонують у 

польській мові: ksylograf, ksylografia, ksylograficzny, 

ksylografować, ksylolit, ksylolitowy; у чеській мові: xylofon, 

xylografie, хоч деякі набувають суто національного 

забарвлення, напр: ксилографія – 1) (про мистецтво) 

dřevoryteckiý; 2) dřevoryt (гравюра). 

П. Штепа пропонує такі еквіваленти до іншомовних 

термінів: ксилема – деревина, ксилограф – дереворитувач 

(гравер); ксилологія – деревознавство [18, с. 166]. 

Терміноелемент ксил(о)- може вживається, як 

правило, усередині слова: аміноксиломи, нітроксилоли, 

фотоксилографія, гідроксил, літоксилон, цантоксилум, 

піроксилін, тринітроксилоли, діадельгідксилон тощо. 

Частинка ксил- указує на вміст целюлози. Напр.: 

піроксилін – вибухова речовина; складний ефір целюлози 

й азотної кислоти [14, с. 522]. Однак у деяких випадках 

може бути й суто омонімний збіг, напр.: гідроксил – це 

гідро(ген) + окси(ген). Одновалентна група ОН входить до 

складу багатьох хімічних сполук, напр..: води, лугів, 

спиртів [14, с. 195]. 

Це терміни мистецтва, ботаніки, лісівництва, хімії, 

техніки, екології, зоології. Тобто терміноелемент указує, 

що слова з ним позначають поняття, пов‘язані з деревом, 

деревиною. 

Сьогодні сперечаються з приводу того, чи потрібні 

такі запозичення українській мові, чи не варто замінювати 

їх на суто національні відповідники. 
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Так є у 

наших 

словниках 

Так є у П. Штепи Пропонуємо 

Дендр(о)- 

Дендрологія 

дендрогра

фія 

Дерево (Ш) 

Деревознавство 

(Ш) 

Деревоопис (Ш) 

Дендр(о)- 

Дендрологія, 

деревознавство 

Дендрографія, 

опис дерев 

Ксил(о)- 

Ксилема 

Ксилологія 

Ксилограф 

 

-ксил 

 

Деревина (Ш) 

Деревознавство 

(Ш) 

Дереворитувач 

целюлоза 

 

Ксилема, деревина 

Ксилологія, 

деревинознавство 

Ксилограф 

-ксил 

 

Частина таких слів уже відійшла в минуле. Натомість 

з‘являються нові лексеми з цими компонентами, 

поповнюючи ті чи інші терміносистеми. Мова живе, 

розвивається… 

 
Умовні скорочення: 

 

СМК – слова з міжнародними компонентами 

Ш – П. Штепа 
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THE WORDS WITH INTERNATIONAL COMPONENTS дендро-, ксило-  

IN MODERN UKRAINIAN LANGUAGE 

 

Iryna Коchаn  

 

The specific components дендро-, ксило- in scientific terminology of 

modern Ukrainian language was detally discussed in the article. The dynamics of 

these words with terminological elements and their tendency to harmony with 

national terms was revealed. 

Key words: terminology, international component, terminological elements, 
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ПРО ДЕЯКІ НЕВІДКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

ТЕРМІНОЗНАВСТВА 

 

Володимир Пілецький 

 
Статтю присвячено актуальним проблемам сучасного українського 

термінознавства, серед яких виокремлено збереження й розвиток 

національномовних термінотворчих традицій, творення термінів із 

самобутньою внутрішньою формою, роль і місце росіянізмів, англіцизмів 

та інтернаціоналізмів у різних терміносистемах сучасної української 

літературної мови. 

Ключові слова: національномовна термінотворча традиція, термін із 

самобутньою внутрішньою формою, росіянізм, англіцизм, 

інтернаціоналізм. 

 

Сучасні проблеми українського термінотвору 

якнайтісніше пов‘язані з мовною свідомістю активних 

термінотворців і термінокористувачів, в основі якої лежить 

успадкований від часів колишнього Радянського Союзу 

принцип злиття мов, спроектований на термінологію як 

імператив: ―Із двох чи більше термінів вибирати 

найближчий до російської мови‖. Усвідомлення  думки 

про те, що  українська термінологія має бути українською 

за духом, натрапляє на величезні, насамперед психологічні 

пороги, які важко переступати навіть тим упорядникам, які 

активно намагаються дерусифікувати національне 

словництво, насамперед найменування науково-технічних 

понять. У процесі наукових дебатів уже в часи 

незалежності нашої держави виокремилася низка 

першочергових завдань термінного назовництва. 

Передусім можна виділити декілька взаємопов‘язаних і 

взаємопереплетених проблем, що, як свідчать дані 
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дискусій останнього десятиліття, належать до нагальних. 

Це термінотворчі традиції і сучасність, творення нових 

термінів із самобутньою  внутрішньою формою, роль і 

місце росіянізмів, англіцизмів та інтернаціоналізмів у 

сучасних українських терміносистемах тощо. Сучасним 

підходам українських термінознавців і терміноко-

ристувачів до перелічених питань і присвячено ці роздуми.  

Термінотворчі традиції 

Знання термінотворчих традицій необхідні не  тільки 

для відновлення історичної справедливості – реабілітації 

репресованих українських термінів та їхніх творців. 

Глибоко розуміти основні принципи й засади творення 

назв спеціальних понять насамперед означає шукати гідні 

відповіді на глобалізаційні виклики національним мовам. 

Для успішного функціювання їм необхідно врятувати 

питомі риси на всіх рівнях, у тому числі й лексичному, 

який найлегше піддається різноманітним впливам з боку 

різних мов. Особливої ваги набуває термінологічне 

слівництво, яке визначає провідні тенденції розвитку 

лексичного складу національної мови. 

Надто спрощений підхід до традицій терміно-

творення в новій українській літературній мові дає змогу 

виділити народницький (друга половина ХІХ – перша 

третина ХХ століття) і русифікаторський (30-80-ті роки 

ХХ століття) напрями. У незалежній Україні є прихиль-

ники й одного, і другого. Таке трактування можливе хіба 

що як загальна схема, але реальне життя назв спеціальних 

понять набагато різноманітніше. Безперечно, просвіт-

ницькі ідеали другої половини ХІХ століття передбачали 

пристосування досягнень науки до способу мислення 

споживачів її продукту. Популяризувати досягнення науки 
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серед українського селянства можна було тільки 

доступною для нього мовою. Звідси і прагнення творити 

терміни в народному дусі, що означало переосмислення 

значень загальновживаних слів і кування нових 

найменувань за зразками, що існували в народному 

мовленні. Незрозумілі потенційному користувачеві 

позичені слова необхідно було замінити національними 

відповідниками з прозорою внутрішньою формою. 

Однак уже діячі НТШ, які наприкінці ХІХ століття 

бажали не тільки популяризувати досягнення науки, а й 

творити її засобами рідної мови, розуміли, що наукова 

мова не може замикатися рамками тільки національної 

мови. Якщо проаналізувати, наприклад, матеріали одного з 

перших укладачів спеціальних термінних словників 

В. Левицького, то можна помітити, що значна частина 

термінів із грецькою й латинською мовними основами, що 

вже на кінець ХІХ століття поширилися в 

західноєвропейських мовах, залишилася в українській 

частині його перекладних лексикографічних праць 

неперекладеною, що дає підстави стверджувати, що в 

пуристичних питаннях автор був досить-таки 

поміркований. 

20-ті роки двадцятого століття подають нам зразки 

теж різних ступенів пуристичної тенденції, інколи навіть 

радикальної. Наприклад, у термінологічних додатках до 

своєї книги ―Міцність матеріалів‖ (Прага, 1924) її автор 

С. Риндик категорично стверджував: ―Я стою на тім, що 

повна українізація української наукової термінології була б 

ідеальним розвязком справи. Українська термінологія 

повинна бути справді українською. Утворювати ж одні 

терміни з українських корінів, а другі позичати з инших 



244 

 

мов, що значить перш за все – робити непослідовно. Опріч 

того, з такою роботою звязується повна неможливість 

провести якусь більш-менш оправдану межу між 

термінами, що їх треба утворювати, і термінами, що їх 

позичати‖ (Попередні уваги, ІІІ). Учений не тільки 

запропонував національні відповідники до багатьох 

міжнародних і російських термінів (бігун – полюс, вирлиця 

– турбіна, вібло – циліндр, відбочина – компонента, 

від’ісок – координата, відлука – сегмент, лучиріжок – 

діагональ, вичинка – обработка, гонок – шатун, вітряниця 

– кривошип та багато інших), а й прокоментував мотиви 

вибору суттєвих ознак іменованих понять для творення 

національних термінів із прозорою внутрішньою формою. 

І не стільки конкретні назви, як реалізація на практиці 

принципу ―від поняття до його найменування‖ нас 

цікавить сьогодні. Ось, наприклад, як прокоментував 

дослідник вибір українського відповідника до російського 

терміна подшипник, відкидаючи запропонований тогочас-

ний український аналог підчіпок (про його український 

переклад цієї назви окремі представники, до речі, 

сперечаються й досі, віддаючи перевагу іншій, як у 

С. Риндика, назві, – валниця): ―Ложисько – Lager, 

подшипник). Ця частина машин служить для опору для 

валів та осей. Останні лежать в ложиськах і крутяться в 

них. Ту частину валу чи оси, що приходиться в ложиську, 

звемо шийкою. Ложисько може підпирати вал знизу, згори, 

з гузіря, себто може бути під валом, над ним (вагонові 

ложиська) і в кінці (вертикальні турбини). Звідси видно, 

що назва ―підчіпок‖, яку прийняла термінологічна комісія 

М. Ш. (Міністерства шляхів – В. П.), не відповідає суті 

речі, так само як і московський ―подшипник‖, бо ―підчіпок‖ 



245 

 

означає щось таке, що повинно бути під чопом. Але тут, як 

бачимо, про якийсь чіп не може бути жадної мови, а 

прийменник ―під‖ теж не до речі, бо ложисько, як уже 

сказано, буває не тільки під валом. Тим то відкидаю термін 

―підчіпок‖ і беру в перекладі цілком влучне німецьке Lager 

– ложисько, або ложище‖ (Попередні уваги, с. ХІІІ). 

Термінологічні чистки 30-их років ХХ століття 

насамперед були спрямовані на утворені таким способом 

терміни. Надзвичайно важку і клопітливу працю щодо 

вияву суттєвих ознак іменованих понять і мобілізації всіх 

словотворчих засобів української мови для називання 

наукових понять насильно перервали на догоду панівній 

політичній доктрині злиття націй, що в царині 

українського термінотвору призвело до надзвичайно 

спрощеної і примітизованої процедури фонетичного 

пристосування російських термінів або поморфемного 

перекладу їхніх складових частин. Таку тенденцію після 

проголошення незалежності України підірвано, але основи 

її залишаються надзвичайно тривкими й досі. Чи не 

найпоказовішиим свідченням цього є кількість і якість 

термінів із самобутньою внутрішньою формою в 

терміносистемах різних галузей науки й техніки. 

Терміни із самобутньою внутрішньою формою 

Самобутня внутрішня форма засвідчує акт 

мовотворчості і є важливим чинником пізнання 

особливостей національно-мовної картини світу. Роль і 

місце самобутніх термінів у сучасній літературній мові ще 

не стали предметом зацікавлення ні мовознавців, ні 

термінологів-практиків. Відбір спеціальних понять, імено-

ваних в українській мові інакше, як у європейських мовах, 

що не мали перешкод для повноцінного розвитку в усіх 
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сферах суспільного життя, здійснюється значною мірою 

інтуїтивно, однак не можна не помітити своєрідного 

відштовхування від тих найменувань, позики  яких не 

вкорінилися на українському мовному ґрунті. Тому 

найчастіше на практиці пробують замінити вже позичені 

терміни, що мають прозору внутрішню форму в джерелі 

позичання, але не мають її в мові українській. Отже, 

сьогодні радше можна вести мову про тенденцію до 

реабілітації окремих забутих чи напівзабутих термінів зі 

самобутньою внутрішньою формою, ніж про свідоме 

творення нових. На практиці така тенденція проявляється в 

дискусіях про те, який термін повинен мати перевагу – 

шатун чи гонок, клапан чи хлипак, підшипник чи валниця, 

болт чи прогонич тощо. В окремих лексикографічних 

працях деяким термінам зі самобутньою внутрішньою 

формою автори надають перевагу над позиченими чи 

скалькованими, рекомендуючи вживати перші, наприклад, 

рушій, а не двигун, гонок, а не шатун. 

Значно важче відбувається звільнення мовної 

свідомості сучасних українських учених від впливу 

іншомовних термінів тоді, коли вони не знаходять вдалих 

національних відповідників до вже готових. Багатьох 

дослідників, зокрема, не влаштовує жоден із перекладів 

терміноелемента, що в російській мові має назву 

блуждающий (насамперед у сполуці блуждающий ток) – 

блукаючий, блукальний, блудний, блукавий. Перший супере-

чить сучасній тенденції до заміни віддієприкметникових 

похідників на -чий, що сприймаються як русизми в 

українській мові, другий виглядає штучним, третій містить 

додаткову оцінну сему, бо асоціюється з фраземою 

блудний син, а четвертий утворений за непродуктивною 
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моделлю. Деякі дослідники пропонують варіант з іншою 

мотивацією – мандрівний, хоч чимало їхніх опонентів 

указують на його невідповідність суті іменованого 

поняття. 

Росіянізми. Англіцизми 

Обидва типи термінів активно проникають до нової 

української літературної мови в ХХ столітті – росіянізми 

починаючи з тридцятих років, англіцизми – після другої 

світової війни. Їх роль і місце в різноманітних терміно-

системах активно почали обговорювати щойно зі здо-

буттям незалежності. 

На позначення слів або словосполук, позичених із 

російської мови або побудованих за її взірцями, 

традиційно використовують термін ―русизм‖, хоч він 

неточний, бо утворений не від назви держави Росії, а від 

етноніма Русь, який значна частина сучасних українців 

услід за М. Грушевським пов‘язує з історією України, а не 

Росії. Тому доречніше використовувати найменування, 

похідне від сучасної державної назви росіян, – росіянізм. 

Аналізоване поняття значна частина українців розуміє 

надто вузько – тільки як мовну одиницю, не зафіксовану 

словниками й використовувану в українських текстах зі 

спеціальною стилістичною метою (Г. Їжакевич). Однак 

такий підхід не враховує сучасних реалій, особливо 

пошуків національно-мовної ідентичності серед частини 

сучасних українських інтелектуалів, і вчених у їх числі. 

Дискусії на термінологічних конференціях кінця ХХ 

– початку ХХІ століття дають змогу зробити висновок, що 

принаймні певна частина українських дослідників у своїй 

науковій галузі під росіянізмами розуміє слова, що містять 

не притаманні сучасній українській літературній мові 
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корені або афікси (суфікси чи префікси), хоч такі лексеми 

можуть бути поширені в будь-якій терміносистемі. Якщо 

українські терміни навіть поморфемно перекладені з 

російської, тобто скальковані за російськими взірцями, але 

їх морфемний склад не суперечить будові українського 

слова, такі похідники сучасні носії української наукової 

мови цілковито сприймають і здебільшого їх не 

обговорюють.  

Українська технічна інтелігенція активно відкидає 

утворені від дієслів назви опредметнених дій із суфіксом   

-к(а): ковка, рубка, поліровка, штамповка. Такі росіянізми 

переважно замінюють іменниками на -ння (кування, 

рубання, полірування, штампування), хоч інколи викорис-

товують і похідники іншого структурного типу, зокрема 

безсуфіксні іменники: возгонка – узгін, гонки – перегони. 

Часто-густо цю тенденцію доводять до абсолюту й 

намагаються замінити будь-які українські слова, утворені з 

допомогою суфікса -к(а), що суперечить давній 

українській традиції використовувати цю морфему для 

називання дій, а не тільки їх наслідків. Таке відштовху-

вання від російської мови призводить до появи низки 

немилозвучних слів, як, наприклад, із коренем роб: 

обробляння, розробляння, перероблення тощо. Наперекір 

рекомендаціям назва обробка побутує в науково-технічних 

текстах і вказує передусім на дії над металами. Чомусь у 

поле зору українських інженерів не потрапляє сільсько-

господарський термін обробіток, що його можна було б у 

цьому разі використати. Замість розробляння стандартів 

можна сказати опрацювання стандартів. Проте цілком 

природними в сучасних українських текстах є деякі 



249 

 

давноутворені назви дій із суфіксом -к(а): оцінка, 

перевірка, поведінка. 

Існує тенденція заміняти деякі назви найпростіших 

технічних засобів із суфіксом -ушк(а) на українські 

похідники іншої будови: ловушка – уловлювач. Але спроби 

вживати замість російської котушки позиченого з 

німецької мови слова шпуля не підтримано, хоч у 

тлумачному словнику української мови [т. ХІ, с. 527] і 

шпуля, і шпулька подано без будь-яких стилістичних чи 

інших обмежників. Не вдається витіснити з технічної 

термінології поширеного терміна установка, хоч у 

сучасній літературній мові його можуть заступити 

агрегат, устаткóвання, пристрій, механізм і напівзабуте 

слово устава. 

Зацікавлення дослідників викликають і спроби 

замінити корені низки слів. Тут повчальна доля трьох 

коренів – плав, скор і ключ, які притаманні й українській, і 

російській мовам, але їх словотворчі потенції в обох 

відрізняються. У науково-технічних текстах продовжують 

широко вживати похідники від дієслів з коренем плав, що 

можуть означати перехід з одного агрегатного стану в 

інший (плавитися) або технологічну операцію, спрямовану 

на таку зміну (плавити). Окремі дослідники вказують на 

неукраїнськість такого терміновжитку, бо в нашій мові 

віск, сало чи інша тверда речовина не плавиться, а 

топиться. Плавити (тобто сплавляти) можна дерево по 

річці. Тому природними українськими відповідниками 

росіянізмів із названим коренем є похідники з коренем 

топ: топити, стоп, розтоп (а не плавити, сплав, розплав). 

Корінь же скор і в сучасній українській літературній мові 

широко побутує, зокрема подибуємо його в складі  
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прислівника скоро. Мовна ж свідомість деяких українських 

інтелектуалів, насамперед фізиків і математиків, пов‘язує 

його із широко розповсюдженим російським ускорением, 

наслідком чого стала заміна прискорення пришвидшенням і 

зміна кореня в споріднених термінах. Правда, свою роль 

зіграли й системні зв‘язки з базовим терміном швидкість. 

Корінь ключ уже давно усунуто з електротехнічних 

термінів і замінено на мк(мик): не включати, а вмикати, 

відповідно не включити, а увімкнути. Але омонімний 

корінь широко використовують для називання сторонніх 

тіл у якомусь середовищі (включення), хоч для такого 

терміна легко утворити український відповідник, 

наприклад вкраплення. 

Автори новочасних російсько-українських термінних 

словників досягли успіхів у виявленні та перекладі 

термінів, семантичний обсяг яких в обох мовах не 

збігається. Наприклад, докладно описано українські 

відповідники російського заключение: це й укладання 

(договору), і підписання (пакту), і ув’язнення, і взяття (у 

дужки), тобто спостерігаємо розходження в перекладі 

залежно від терміносистеми. Детально описано російські 

терміни на -ение, яким в українській мові відповідають 

похідники від дієслів доконаного й недоконаного виду 

(облучение – опромінювання й опромінення). Однак ще й 

досі нема згоди щодо перекладу окремих багатозначних 

російських лексем. Математики вирізняють у російському 

терміні определение два значення (1. Означування. 

2. Числове значення) і перекладають його двома 

українськими відповідниками – означення і визначення. 

Мовознавці ж, які частіше використовують перше 

значення, поруч із назвою дефініція вживають синонім 
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визначення, що є семантичною калькою з російського 

определение, хоч традиційно використовують означення як 

назву одного з видів синтаксичних зв‘язків. Незважаючи 

на те що російський термін колебание має близькозвучний 

український відповідник коливання, для позначення 

різновидів цього явища в українській мові можна 

використати хитання й гойдання, хоч частіше обмежу-

ються загальною назвою. Зерно звичайно перекладають як 

зерно, хоч цей російський іменник може називати ще й 

зернину, а жидкий – як рідкий, хоч такий російський 

прикметник може вказувати й на зв‘язок із рідиною і в 

українській мові мати відповідник рідинний (стан 

речовини). 

Досить велика частина термінокористувачів не 

відчуває неприродності ряду коренів або афіксів в 

українських відповідниках російських лексем. Зокрема 

живцем узято або дещо видозмінено російські терміни в 

українських назвах вітка (рос. ветвь), ґрунтівка (рос. 

грунтовка), витяжка (рос. вытяжка), повірка (рос. 

поверка) і низці інших термінів. Рідко хто з фізиків замість 

пучок (променів) уживає назву жмуток, а значна частина 

математиків не вичленовує не властивого українській мові 

кореня в прикметнику рівнобедрений. Мовознавці чи 

літературознавці в порівняльних студіях досить часто 

використовують співставлення, а не зіставлення, і, 

здається, ніхто із сучасних українських мовознавців не 

піддає сумніву термін запозичення із семантично порожнім 

префіксом за-. Так само, як і для економістів, не є 

дивоглядом префікс по- в лексемі покупець. 

Чималу кількість російських лексем, що вийшли поза 

межі терміносистем і стали загальновживаними словами, 
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українські вчені в межах спеціальної лексики вже не 

сприймають як росіянізми, хоч для деяких із цих слів в 

українській мові ще з тридцятих років ХХ століття існують 

рівноцінні національні або позичені з інших мов 

відповідники. Словотворчо безплідний насос із відсутнім у 

сучасній українській мові коренем сос не вдається 

замінити романізмом помпа, від якого легко творити 

систему назв споріднених понять: помпувати, 

напомпувати, помпування та ін. Подібно й термін прокат, 

українським відповідником кореня якого є кот (котити, 

прокотити), не творить похідних назв дій, а давновідомі 

синонімні українські утвори на базі німецького вал 

природно входять у систему процесових понять: вальцюва-

ти, вальцювання, вальцівник тощо. Тільки окремі вчені 

погоджуються з потребою замінити шатун на гонок, 

підшипник – на валниця, башмак на черевик, а гайку на 

мутру, не кажу вже про відновлення лексеми рушій 

замість двигун. 

Протягом останнього десятиліття активізують корінь 

гін як засіб заміни позиченого з російської провід: водогін 

замість водопровід, газогін – газопровід. Однак і надалі 

поза науковою дискусією перебувають прикметники з 

позиченим із російської мови терміноелементом -подібний, 

що ними перекладено російські лексеми на -образный,        

-видный, -подобный. Українська термінотворча традиція 

тут інша – замінювати кореневий елемент суфіксом -уват-: 

газуватий, зіркуватий, пилкуватий (а не газоподібний, 

зіркоподібний, пилкоподібний). Інколи російський взірець 

орієнтує неправильно: газообразный – це не газоподібний, 

а просто газовий (як у назві агрегатного стану речовини). 
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Отже, системне вивчення росіянізмів у різних 

терміносистемах необхідне не тільки, щоб з‘ясувати роль і 

місце таких слів, а й для упорядкування окремих 

фрагментів лексичної системи сучасної української 

літературної мови. Поширеність терміна через значну 

зросійщеність ряду терміносистем не може бути єдиним 

критерієм нормотворчих процесів у термінології. На перше 

місце висувається системотворчий чинник: найбільш 

придатним для називання спеціального поняття може 

виявитися не росіянізм чи скалькований термін, а позичена 

із загальнолітературної мови або спеціально утворена з 

українських морфем лексема, що здатна творити 

похідники, забезпечуючи мовне вираження системних 

понятійних зв‘язків. 

Англіцизми, себто слова і словосполуки, позичені з 

англійської мови або утворені за її взірцями, широким 

потоком ринули в українську мову наприкінці ХХ століття 

у зв‘язку з розпадом Радянського Союзу й перетворенням 

світу з двополюсного на однополюсний. У науковій сфері 

вони найбільше вплинули на термінологію гуманітарних 

наук, менше – природничих. За рахунок англіцизмів 

значно збагатився склад науково-технічних і спортивних 

термінів. Такі лексеми все більше стають конкурентами 

росіянізмів як основного джерела поповнення української 

лексики, в тому числі й наукової, чужомовними словами. 

Англіцизм, як і будь-яке інше позичене слово, 

доречний, якщо він позначає поняття, що з різних причин 

ще не назване засобами української мови або в ній 

відсутній рівновартісний відповідник. Масово проникаючи 

в нашу мову, коли в ній для позначення багатьох наукових 

понять існують питомі або позичені терміни, англіцизми 
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витісняють їх без належного опору з боку українських 

учених. Крім зросійщення, в українського наукового 

мовного довкілля виникає нова загроза, яку В. Радчук із 

гіркотою назвав укрлиш, тобто українська інглиш, 

український варіант англійської мови. 

У літературознавстві запанувала нарація й похідні 

слова (наратор, наративний), хоч до цього цілковито 

обходилися термінами оповідь, оповідний, оповідач. 

Мовознавці широко застосовують концепт, бо термін 

поняття їх уже не влаштовує. Економісти не можуть 

обійтися без назв учасників ринкових відносин (брокерів, 

менеджерів, дистриб’юторів), які в наукових текстах 

можна замінити українськими синонімами (посередник, 

управлінець, розподілювач відповідно). У політології 

розповсюджені англомовні назви виборців і похідних від 

англомовного відповідника українського слова вибори 

(електорат, електоральні настрої і навіть електор). 

Жоден футбольний репортаж не може обійтися без 

голкіпера, лайнсмена, хавбека чи рефері, хоч українська 

мова має рівноварті відповідники воротар, суддя на лінії, 

півзахисник, суддя. У журналістиці замість терміна засоби 

масової інформації понад міру поширений англіцизм мас-

медія, а інтерв’ю не може бути виняткове, тільки 

ексклюзивне. Замість давніших назв освітніх установ 

училище, технікум запровадили англіцизм коледж. 

Представники наймолодшого й середнього покоління 

українських учених залюбки вводять у наукові тексти 

модні англомовні замінники загальновживаних слів: 

креативний замість творчий; латентний – прихований, 

неявий; варіабельний – змінний; інтеракція – взаємодія 

тощо. Почасти це данина моді та намагання приховати 
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думки без достатньої глибини проникання в суть 

аналізованої проблеми, почасти це своєрідний науковий 

жаргон, засіб упізнавати своїх, а нерідко ще й невміння 

перекласти українською англомовні слова чи 

словосполуки. В. Радчук уклав список слів-позичок, серед 

яких переважають англіцизми, що піддаються перекладу 

питомою лексикою (подано за абеткою): андеґраунд – 

підпілля; аплікант і аплікація – заявник і заява; бігборд – 

панно, стенд; бізнес-ланч – діловий обід; бренд – ґатунок; 

генерація – покоління; дайджест – оглядовий збірник; 

джек-пот – найвища сума виграшу; екзил-пот – 

опитування на виході; інтенція – намір, задум; маркетинг 

– збут, вивчення ринку; кастинг – конкурсний відбір; 

котон – бавовна; памперс – підгузник; плейєр – програвач; 

скейт-борд – дошка-самокат; прайс-лист – цінник; 

пресинг – тиск, натиск; провайдер – постачальник; 

промоція і промоушн – заохочення, сприяння, підтримка, 

допомога; респектувати – шанувати; рецепція – 

сприйняття; спічрайтер – складач промов;суїцид – 

самогубство; степлер – спинач, скріплювач; тост – 

грінка; трансформер – перекиньчик, перевертень; трейдер 

– торговець; фан – болільник, уболівальник; шейпінг – 

підправка статури, догляд за поставою. А до варваризму 

імплементація, на думку вченого, можна дібрати понад 30 

українських відповідників, серед них: впровадження, 

запровадження, втілення, втілення в життя, введення, 

введення в діло, виконання, здійснення, проведення в 

життя, перетворення в дійсність, перетворення в 

життя, реалізація, матеріалізація, справдження, 

звершення, вживляння, законодавче запровадження, 

законодавче утвердження, введення в (законодавчу) 
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практику, надання чинності, набуття чинності, 

узаконення, внесення змін (до закону), внесення поправок, 

перегляд (закону). 

Англійська мова, очевидно, активізувала в 

українській термін дискурс, який проник у термінологію 

різних гуманітарних наук, маючи загальне значення 

―сукупність висловлювань на певну тему‖ (дискурс 

модернізму, філософський дискурс, політичний дискурс 

тощо). Якщо назви не вжито в спеціальному термінному 

значенні, то чи є потреба надуживати чужомовним 

словом? До того ж у наукових текстах термінне значення 

аналізованої лексеми необхідно чітко обумовлювати, бо 

інакше вона сприймається неоднозначно. Зрештою, 

найновіший двотомовий англо-український словник 

М. І. Балли фіксує аж 4 значення іменника ―дискурс” в 

англійській мові й відповідно чотири способи його 

перекладу: 1) лекція; промова, слово, доповідь...; 2) 

трактат; міркування; 3) розмова, бесіда; 4) здатність 

доводити; обґрунтування. 

Упорядники української науково-технічної терміно-

логії ще не виробили концепції, як позичати найменування 

найновіших технічних засобів, пов‘язаних із комп‘ютер-

ними технологіями. Тим часом англомовні терміни макрос, 

опція, принтер, сайт, сервер, сервіс, файл, утиліта та 

багато інших, значну частину яких можна без утрат 

перекласти українською, щодня проникають у свідомість 

усе масовішого користувача комп‘ютерної техніки. 

Берегти українське мовне довкілля сьогодні означає 

не тільки шукати способів і засобів уникати російсько-

мовних термінів. Великомасштабні глобалізаційні процеси 

висунули на перше місце у світовій комунікації мову 



257 

 

англійську, яка не тільки збагачує словник українського 

науковця, але й витісняє з нього питомі слова та вирази. 

Так формується почуття меншовартості рідної мови, її 

неспроможності обслуговувати найвищі прояви людського 

духу, до яких, безсумнівно, належить і наукова сфера. 

Страх українського вченого перед українською мовою 

породжується не тільки боязню не дотримувати норм, а й 

невмінням або й небажанням засвоювати її засоби, щоб 

перекодовувати новітні наукові інформаційні потоки, що  

пливуть до нас не в рідномовній одежі. Мислення мовними 

кліше, відсутність опірності чужомовним словам і брак 

зусиль у пошуку відповідних українських мовних засобів 

вираження наукової думки знижує науковий потенціал 

українського вченого, робить його піддатливим до 

наукових схем та ідей, нав‘язаних іззовні. 

Терміни-інтернаціоналізми 

Інтернаціоналізмами зазвичай називають спільні 

слова або словосполуки в близьких за походженням або 

географічним розташуванням мовах: укр. граматика, нім. 

Grammatik, франц. grammaire, англ. grammar. Українська 

мова належить до європейської мовної зони, основу 

інтернаціоналізмів якої становлять грецькі або латинські 

корені, хоч інтернаціоналізмом у цьому ареалі може стати 

й назва, утворена на ґрунті будь-якої іншої європейської 

мови, що проникла в неблизькоспоріднені мови. 

Протягом ХХ століття в різні терміносистеми нової 

української мови ввійшла величезна кількість поширених у 

західноєвропейських мовах термінів. На українському 

мовному ґрунті вони нерідко ставали єдиними назвами 

спеціальних наукових понять, що забезпечувало одну з 
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найважливіших властивостей терміна – однозначну 

відповідність наукового поняття та його найменування. 

Проте прагматичний підхід до терміна як такого, що 

вказує тільки на поняття, уступає в суперечність із 

фундаментальними засадами набування знань, основу яких 

становить думка про те, що найлегше й найприродніше 

людина формує знання та пізнає світ засобами рідної мови. 

Тому перед упорядниками різноманітних терміносистем 

української мови після національно-визвольних змагань 

1918-20-их років постало нелегке завдання органічно 

вписати міжнародну термінолексику в систему тогочасної 

української літературної мови, щоб українська наукова 

мова ставала не тільки засобом спілкування між ученими 

певної галузі, а й виконувала роль якнайприроднішого 

розповсюджувача й популяризатора наукових знань серед 

широких кіл українців, що неможливо було здійснити без 

добору національних відповідників до низки міжнародних 

термінів. У зв‘язку з цим протягом 20-их років терміни-

інтернаціоналізми засвоювали п’ятьма способами: 

1. Позичання без перекладу (найбільш поширений 

спосіб): автоколіматор, аґреґат, адіябата, адсорбція, 

блок, болометр, поляризація. 

2. Заміна міжнародного терміна національним 

відповідником (рідко): двочлен (замість біном), куля 

(сфера), сустав (шарнір), стояк (штатив). 

3. Розташування національного відповідника перед 

інтернаціоналізмом, що, очевидно, свідчило про надавання 

переваги першому: чинник, аґент; кружало, диск; мірило, 

масштаб; чоло хвилі, фронт хвилі. 

4. Розташування новоствореного національного 

відповідника після міжнародного терміна: абсорбція, 
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вбирання; абсорбціометр, вбиромір; адгезія, прилипність; 

біфіляр, двонитник; вібратор, коливальник; дисперсія, 

світлорозсів; монохорд, однострун; телеметрія, далеко-

міряння. 

5. Узгодження правопису ряду термінів (маґнет, 

хемія) і їхнього роду (атмоліза, аналіза, анода еліпса, 

катода, фотоліза) із західноєвропейськими мовними 

взірцями, а не поширеними на ту пору формами російської 

мови (рос. магнит, химия; атмолиз, анализ, анод, элипсис, 

катод, фотолиз). 

У 30-их роках випущено 4 термінологічні бюлетені, 

одним із центральних завдань яких було усунути 

самостійно засвоєні українські терміни-європеїзми. 

Російській мові, якій нічого не загрожувало і яка, за 

офіційною ідеологією того часу, претендувала на мову 

всесвітнього пролетаріату, не був притаманний мовний 

пуризм, і вона здебільшого позичала названі терміни без 

перекладу. Необхідно було повернути русло самостійного 

українського термінотвору в річище загальносоюзне, що в 

тридцяті роки автоматично означало його зросійщення. 

Завдання формулювали в дусі офіційної партійної 

фразеології. Програмова стаття А. Хвилі мала назву 

―Знищити коріння українського націоналізму на мовному 

фронті‖, а заголовок М. Калиновича та Д. Дрінова до 

―Фізичного термінологічного бюлетеня‖ сформульовано 

майже так само: ―Ліквідувати націоналістичне шкідництво 

в радянській фізичній термінології‖. Одним із об‘єктів 

основного удару стали національні відповідники 

міжнародних термінів та лексеми, що відрізнялися від 

російських формально (правописом або закінченнями). 

Відтоді й досі українська наукова мова зберігає статус, 
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притаманний мовам колоніальним: засвоювати нові 

інтернаціоналізми тільки через посередництво російської 

мови. 

Правописні дискусії кінця ХХ – початку ХХІ століття 

засвідчили, що певна частина українських учених нині 

готова змінити зовнішню форму деяких інтернаціоналізмів 

(замість хімія писати хемія, замість магніт – маґнет або 

вживати літеру ґ на місці етимологічного g чи дифтонги 

au, ia, іо замінити в українських термінах на ав, ія, й і 

замість агент, аудитор, діаграма, іон відповідно писати 

аґент, авдитор, діяграма, йон), тобто погоджується надати 

таким назвам притаманної українській мові зовнішньої 

форми. Однак велика кількість українських учених 

дотримується сформованих ще в радянські часи 

правописних звичок і вперто не бажає ніяких змін у 

міжнародній термінології, що її засвоїла українська мова 

згідно зі сталінськими вказівками. 

Дискусій про національні відповідники міжнародних 

термінів наразі не ведуть. Хіба що укладачі деяких 

словників, що знають термінологічні традиції української 

мови, у своїх переважно двомовних (здебільшого 

російсько-українських) або багатомовних термінних 

словниках ставлять українські відповідники міжнародних 

термінів на друге місце.  

Тим часом питомі синоніми вкрай необхідні 

насамперед у трьох сферах: навчальному процесі на всіх 

його рівнях (школа – вищий навчальний заклад – 

підвищення кваліфікації чи перекваліфікація), популя-

ризації досягнень науки і техніки, а також у суто наукових 

текстах, щоб витлумачити значення терміна чи, уникаючи 

повторів, урізноманітити виклад. Хоч семантичний обсяг 
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багатьох назв спеціальних понять, виражених інтернаціо-

налізмами, та їх національних відповідників часто не 

збігається (пор.: абсорбція – вбирання всім тілом, а не 

просто вбирання), однак у тих контекстах, де немає 

потреби точно вказувати на предмет, процес чи явище і де 

термін може детермінологізуватися, перекладені найме-

нування стають у великій пригоді.  

Останнім часом досить часто ведуть бесіду про 

способи засвоєння прикметників-інтернаціоналізмів. У 

низці похідників позичені суфікси виявляються 

семантично порожніми, тому без них можна обійтися й 

додавати український суфікс -н- не до прикметникового 

суфікса, а до кореня. Найлегше таку дію виконувати, якщо 

в тій чи іншій терміносистемі існує спільнокореневий з 

прикметником іменнник або на українському ґрунті легко 

виділити твірну основу: функція – функційний, але 

функціонал – функціональний; диференціювати – 

диференційний, але диференціал – диференціальний, 

гармонійний і гармонічний (із різними значеннями). 

Неоднакова сполучуваність різносуфіксальних пар 

служить засобом чіткішого значеннєвого розрізнювання 

названих паронімів. Наприклад, гармонійний означає 

―злагоджений, милозвучний, стрункий‖ (гармонійний спів, 

гармонійні відносини), а гармонічний – ―той, що стосується 

гармоніки‖ (гармонічний ряд). 

Загалом питання можна поставити ширше: які 

прикметники-інтернаціоналізми із суфіксами -аль-, -ар-,    

-ик- варто позичати із західноєвропейських мов, а які 

можна творити безпосередньо від іменників, усуваючи 

названі суфікси. Адже не від усіх наявних в українській 

мові міжнародних термінів-іменників можна творити 
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похідні прикметники безпосередньо. Наприклад, 

прикметники, співвідносні з назвами наук (історичний, 

хімічний, біологічний), традиційно позичаємо з міжнарод-

ним наростком -іч-, а не творимо додаванням до основи 

суфікса -н-.  

Останніми роками відновлено деякі прикметники, 

утворені від термінів-інтернаціоналізмів за допомогою 

українського суфікса -ов-: процесовий, тритомовий. Однак 

такий засуджений у 30-ті роки національний замінник 

іншомовних суфіксів реабілітовано не до кінця: давно 

відомі утвори від інтернаціоналізмів атомовий, 

спортовий, призмовий та інші прикметники такого типу й 

до сьогодні старанно замінюють ближчими до російської 

атомний, спортивний, призматичний тощо. 

Іноді можна усунути цілий корінь, як наприклад, у 

все більш поширюваному замість термінологічний 

прикметнику термінний (термінна лексика, термінний 

словник); обидва слова є паронімами (перший указує на 

відношення до терміна, а другий – до термінології). Однак 

такий терміновжиток сприймають не всі терміноко-

ристувачі. 

Ще один цікавий приклад усування міжнародного 

суфікса – це додавання українського дієслівного суфікса    

-ува- безпосередньо до кореня, викидаючи міжнародний 

терміноелемент – суфікс -из-/-із-: каналувати (а не 

каналізувати), стандартувати (а не стандартизувати) 

або інший суфікс кондиціювати (а не кондиціонувати).  

У підсумку виходить, що зроблено тільки деякі кроки 

на шляху до повернення зовнішній формі інтерна-

ціоналізмів питомих українських рис. Але майже 

непорушним залишається основне русифікаційне правило: 
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в українській мові загалом і в термінології зокрема не 

повинні існувати інтернаціоналізми, яких немає в мові 

російській. Тільки в окремих лексикографічних працях 

можна виявити деякі спроби переорієнтовуватися на 

міжнародну термінологію, поширену в англійській мові. 

 

 
ABOUT SOME ACTUAL PROBLEMS OF MODERN UKRAINIAN 

TERMINOLOGY 

 

Volodymyr Piletskyy 

 

The aurthor considers actual problems of modern Ukrainian 

terminology. The preservation and development of native term-forming 

traditions, the derivation of the terms with original internal form, the role and 

place of Russicisms, Anglicisms and internacionalisms in different 

terminological systems of modern Ukrainian language is determined. 

Key words: native form-terming tradition, terms with original internal 

form, Russicism, Anglicism, іnternacionalism. 
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УДК 811.161.2-26 

 

УКРАЇНСЬКА НЕОЛОГІЯ 

(ВІД ТРАДИЦІЇ ДО ШКОЛИ) 

 

Данута Мазурик 

 
Розглянуто етапи становлення української неології, формування 

наукових підходів до нових явищ у мові, традиції їх опису та 

нормативної оцінки, що склалися в українському мовознавстві від 19 

століття до сьогодні. Обґрунтовано необхідність докладного аналізу 

сучасних інноваційних процесів в українській лексичній системі.  

Ключові слова: неологія, неологізм, словники неологізмів, 

інноваційні процеси. 

 

Синхронний вплив зовнішніх та внутрішніх причин 

зумовив бурхливий розвиток інноваційних процесів у 

багатьох мовах світу і привів до появи нової галузі 

лексикології – неології. У низці країн (Великобританія, 

Росія, США, Франція, Японія), починаючи від 50-х років 

ХХ століття, сформувалися центри неології, які досліджу-

ють питання культури мови, стандартизації, органі-

зовують інформаційно-довідкову службу, укладають 

словники.  

Об‘єктивно процес неологізації охопив й українську 

мову. Поповнення українського лексикону новими 

словами особливо активізувалося наприкінці ХХ та на 

початку ХХІ ст. Але оновлення української лексики 

віддавна привертало увагу тих, для кого українська мова 

була й об‘єктом вивчення, й інструментом реалізації 

творчих чи наукових задумів, однак системності та 

регулярності в дослідженнях інновацій не було. 

Парадоксальним насамперед був той факт, що непросту 

дилему між новим та звичним увесь час супроводжувала 
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ще й постійна потреба відстоювати сам факт існування 

українського слова.  

Незважаючи на складні суспільно-політичні умови 

функціонування української мови, уже з середини ХІХ 

століття, коли виник запит на словники, насамперед 

двомовні, щоб ―пояснювати архаїчні, діалектні і взагалі 

незрозумілі слова, що траплялись у творах, писаних 

українською мовою‖ [22, с. 45], українська лексична 

система зазнала сильного впливу неологізації. 

Опосередковано про це свідчить інформація з першого 

числа журналу ―Основа‖, де редакція просила 

дописувачів – авторів нових слів – пояснювати, якими 

міркуваннями вони керувалися, ―створюючи нові слова 

для передавання нових понять і для назви предметів...‖ 

[26, с. 2-3]. Це перша чітко сформульована в україністиці 

позиція щодо можливості введення і тлумачення нових 

слів, у якій обумовлено причину створення нових слів; 

указано на переваги добору матеріалу з народної мови й 

на доконечність переконливої аргументації на підтримку 

новотвору. Правда, у процесі кодифікації української 

лексики виважений підхід до новотворів чи запозичень 

побутував нечасто. Думки науковців, письменників, 

критиків часто різко контрастували: від цілковитого 

заперечення доцільності нових слів до прагнення збагатити 

мову швидко й водночас, створюючи нові слова сотнями 

лише для одного словника. 

Відповідно до призначення перекладних словників 

(а саме такими були чи не всі словники ХІХ ст.) автори 

творили багато нових назв, якщо в народній мові не 

знаходили відповідника до якогось слова. Укладачі 

вважали не тільки правом, а й обов‘язком створити нове з 
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українського лексичного матеріалу. Ураховуючи 

наявність чи відсутність у словниках нових (створених 

або запозичених) слів, усі словники можна умовно 

розподілити на дві групи. Перша – це ті, автори яких дуже 

обережно ставилися до поповнення української лексики, а 

тому засвідчували в словниках лише наявні в народному 

мовленні слова. До другої групи належать словники, до 

реєстру яких укладачі сміливо вводили слова іншомовні 

та спеціально ―штучно‖ створені.  

І. Верхратський, започатковуючи в 1864 р. ―Знадоби 

до словаря южноруского‖, дотримувався принципу: 

―Подавати якнайменше або й зовсім не подавати нових 

слів, бо вони рідко коли поширюються‖ [2]. Він же 

активно критикував ―Hімецько-руський словар‖ О. Пар-

тицького (Львів, 1867 р.) за вживання в українській 

частині неіснуючих, ―найчудніше уклепаних‖ слів і 

висловів. Однак у 1872 році І. Верхратський у ―Початках 

до уложення номенклатури і терминології природо-

писньої, народньої‖ написав, що коли в народній мові не 

було відповідника латинському термінові, то він 

―утворював усюди назви нові‖ [3]. Ця його спроба, а 

також лексикографічна праця К. Левицького ―Німецько-

руський словар висловів правничих і адміністраційних‖ 

згодом стали об‘єктом критики Б. Грінченка, який серед 

недоліків указаних словників назвав те, що ―багато слів 

поскладали самі автори словарів...‖ [9, с. 11]. Друге й 

доповнене видання лексикографічної праці Фортуната 

Піскунова під назвою ―Словник живої народньої, 

письменної і актової мови руських югівщан Російської і 

Австрійсько-Венґерської цесарії‖ вийшло друком 1882 р. і 

містило понад 15 тисяч слів. Цей словник докладно 
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прорецензував Каленик Васильович Шейковський [39]. 

Він нарахував у реєстрі ―Словника...‖ 330 слів, які 

створив автор, і зазначив, що жодне з них не вживається в 

українській народній мові. Принагідно зазначимо, що 

деякі з цих ―сфабрикованих‖, за словами 

К. Шейковського, слів увійшли в активний український 

лексикон (наприклад, вітальня, водограй, водойма, 

дієвий, жіночний, існування, лікарня, небосхил, обіг, 

одноманітний, пароплавство, споруда, сторіччя, сяйво та 

ін.), а отже, не всі новотвори тих часів були недолугими й 

зайвими. К. Шейковський не був, однак, абсолютним 

пуританином у мові, він уважав, що чужомовні слова 

можна вводити у словник, але ―тільки тоді, коли вони 

засвоєні мовою і коли нема в мові свого слова, яке б 

уповні змогло замінити чуже‖ [39, с. 19].  

―Словар української мови‖ за ред. Б. Грінченка 

відобразив погляди автора й настанови на дуже 

виважений добір лексичного матеріалу, бо ―...позичання – 

річ дуже небезпечна і може пошкодити мові‖ [8, с. 311]. 

Нищівної критики з боку Б. Грінченка зазнали й 

―Словниця української (або югово-руської) мови‖ 

Ф. Піскунова (1873 р.), ―Малорусько-німецький словар‖ 

Є. Желехівського – С. Hедільського,  ―Словарь російсько-

український‖ М. Уманця і А. Спілки, ―Русско – 

малороссийський словар‖ Є. Тимченка [9, с. 17]. Украй 

обережної позиції дотримувався П. А. Тутковський, 

категорично заявляючи: ―Слова не повинні куватись 

штучно. Мова взагалі є живий організм, що живе своїм 

життям і не є штучним витвором‖ [36, с. 7]. 

Одночасно з консервативними поглядами щодо 

можливостей і способів оновлення та збагачення 
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українського лексикону в середовищі українських 

науковців та літераторів побутувала ідея виваженого 

авторського словотвору та позичання. Життя вимагало 

нових слів, нових термінів, тому творення (т. зв. 

―кування‖) слів було цілком природним. Але робити це 

потрібно відповідно до наявних у мові моделей, бо тільки 

тоді ця творчість відповідатиме духові мови [34, с. 68-69]. 

Одна з перших прихильних настанов щодо творення 

нових слів стосувалася, і це закономірно, наукової та 

суспільно-політичної термінології. Її сформулював 

Михайло Левченко, зазначивши, правда, що новотвори 

повинні бути загальнозрозумілими, іншомовні слова 

варто приймати лише ―легковимовні‖, а ―терміни наукові 

треба творити в дусі народної мови‖ [18, с. 184].  

Не обмежуватися в літературній мові тільки тим 

лексичним багатством, що взяте з народних творів, а 

розширювати український лексикон насамперед засобами 

словотвору на основі використання ―первісних слів‖ 

пропонувала Олена Пчілка [27, с. 20]. І. Франко 

доповнював концепцію збагачення лексичного складу 

української мови можливістю доречних запозичень з 

інших мов. Він опонував Б. Грінченкові, заявляючи, що 

усувати з української мови певні слова тільки тому, що 

вони є і в російській, і в польській, і в чеській чи в інших 

слов‘янських мовах, ―значило би добровільно 

обскубувати свою мову‖ [38, с. 173, 175]. Михайло 

Драгоманов пропонував залишати іншомовні терміни, 

―коли вони вже вжились скрізь, ...прийняли народну 

фонетику і дали од себе похідні‖ [37, с. 162].  

Сміливо вводили новотвори та запозичення до 

реєстру власних словників В. Дубровський (―Українсько-
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російський словник‖ 1909 р.), І. Hечуй-Левицький 

(―Словар‖ 1914 р.). Активно поповнювали українську 

наукову лексику новотворами на народній основі 

К. Левицький, І. Hовицький, К. Горбачевський. Водночас 

І. Горбачевський зауважував, що ―створення і виключне 

вживання лише оригінальної, народньої термінольогії 

було б не зовсім доцільне‖ [7, с. 7]. 

Прихильно висловлювався щодо творення нових 

слів і Василь Сімович, наголошуючи, що рішуча 

настанова проти них може нашкодити розвитку мови. 

Особливо важливим для ―натуралізації‖ неологізмів він 

уважав фактор узвичаєності: ―Досить, щоб яке слово, 

...яка форма ... прийнялися в письменстві, щоб наше вухо 

собі їх засвоїло, щоб усі вони через дім, школу, 

товариські зносини, газету добралися до нового 

покоління, – й ніхто не думатиме над тим, яке то це та те 

слово, яка то форма...‖ [31, с. 39]. 

У небагатьох теоретичних працях з української мови 

перших десятиліть XX ст. – ―Загально-приступний курс 

української мови‖, ―Загальний курс української мови‖, 

―Підвищений курс української мови‖ (автори розділів 

―Лексикологія‖ – Б. Ткаченко та І. Троян) – зміни в 

лексиці, зокрема й поповнення її  запозиченнями, були 

визнані об‘єктивними, які, однак, мають бути тільки 

доцільними, ―... де зі словом ... приходить нове поняття‖ 

[11, с. 22]. За прийнятне автори вважали утворення нових 

слів на базі власне українських лексичних засобів, 

невичерпне джерело яких бачили у ―Словнику 

української мови‖ за ред. Б. Грінченка. 

Проблема співвідношення національного й інтерна-

ціонального в мові, зокрема в її лексичній системі, 
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хвилювала багатьох українських мовознавців першої 

половини ХХ ст., поміж ними й Олену Курило, Олексу 

Синявського. У середовищі зацікавлених уже традиційно 

виділилися прихильники різних підходів до бачення 

перспектив розвитку й збагачення українського 

лексикону. О. Курило, наприклад, намагалася відшукати в 

народній мові засоби, які б давали змогу номінувати нові 

реалії, уникаючи інтернаціоналізмів, бо вважала, що 

―українська народна думка, ...виражена в мові, має в собі 

багато матеріалу до абстрагування, і це для літературної 

мови слід використати; ...замість кувати нові й штучні‖ 

[17, с. 7, 9]. Водночас О. Курило розуміла об‘єктивний 

динамізм лінгвістичних процесів і не прагнула вводити 

мову в ―певні тісні рамки‖ [17, с. 136]. Тому в деяких 

лексикографічних працях (―Словник української фізичної 

термінольоґії‖ (1918), ―Російсько-український словничок 

медичної термінольоґії‖ (1918), ―Словник хемичної 

термінольоґії‖ (1923)) вона вміло втілювала принцип 

органічного поєднання народних та інтернаціональних 

елементів, хоча в історію українського мовознавства 

увійшла як прихильниця пуризму та етнографізму. 

Олекса Синявський відзначав природність і 

закономірність творення та позичання нового, але в 

межах літературної норми [30, с. 151-152]. Позитивним 

чинником розвитку мови вважав неологізми І. Огієнко: 

―Культурне людське духовне життя невпинно зростає і 

потребує нових слів на своє означення, а тому й постають 

новотвори‖ [25, с. 221], але ―треба мати певний такт і 

глибоке мовне чуття при творенні нових слів‖, бо 

―зловживання варваризмами й неологізмами сильно 

затемнюють нашу мову‖ [25, с. 223].  
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У середині 30-х років минулого століття в 

лексикографічному опрацюванні української мови, а отже 

й у ставленні до інновацій у лексиці, запанували 

ідеологічні пріоритети. Задекларовані розвиток і 

збагачення всіх стилів і жанрів української літературної 

мови насправді звелися до вишукування й культивування 

нових слів, спільних в українській та російській мовах; 

виявилися в запровадженні в широкий обіг слів-

радянізмів – новотворів (як правило, на основі російської 

лексики), які б відображали соціалістичну казуїстику. 

Спроби патріотично налаштованих науковців сформувати 

національну різногалузеву наукову термінологію 

закінчилися цькуванням, заборонами й репресіями. Таким 

чином, офіційно дозволеним шляхом ―розвитку‖ (лапки 

наші – Д. М.) української мови було визнано лише добір 

лексики з російської мови або через її посередництво 

(якщо не брати до уваги поодинокі вкраплення слів-

етнографізмів із мов інших республік СРСР).  

Видані до 90-х років ХХ ст. термінні (і не тільки) 

російсько-українські словники аж надто хибують на 

використання кальок із російської мови чи просто по-

українськи написаними російськими словами. У 

словникових статтях не подані або навмисне усунуті на 

другий план українські слова (новотвори), які вже набули 

в українській літературній мові нормативного статусу, 

скорочено синонімні ряди. Так утілювався в життя 

принцип ―мінімальних розходжень щодо вживання 

термінології: з двох або кількох можливих нових 

термінологічних варіантів перевага, як правило, 

віддається тому, що поширений і в інших національних 

мовах.., зокрема в російській‖ [28, с. 8-9].  
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У цілому за радянського часу в українській мові 

переважала тенденція до калькування, тобто до створення 

нових слів власними засобами на основі запозичених із 

російської мови (або через її посередництво) моделей [10, 

с. 22]. Тому ―зміни, яких зазнала українська мова протя-

гом радянського періоду, не можна вважати наслідком її 

розвитку‖ [21, с. 91].  

Усе ж академічний ―Словник української мови‖ в 

11-и томах (1970-1980) так чи інак відобразив характер 

зрушень у лексико-семантичній системі української мови 

від часу ―Словаря української мови‖ Б. Грінченка до 

початку 80-х років ХХ ст. [4]. Поряд із традиційними 

пластами лексики в цьому Словнику представлена й нові 

слова, однак, з огляду на нормативний характер словника, 

лише апробовані часом і мовленнєвою практикою, тому 

до таких слів не використовували спеціального 

позначення нове. Неологізми увійшли лише в додатки до 

останнього тому.  

Після виходу Словника української мови динаміку 

лексики активного вживання засвідчували переважно 

академічні орфографічні словники. Їхня специфіка 

дозволяє подавати якнайбільше новотворів та нових 

запозичень із мінімальною граматичною характе-

ристикою. Так, Орфографічний словник української мови 

за редакцією С. І. Головащука та В. М. Русанівського 

(1977 р.) містив близько 114 тисяч слів, аналогічний 

словник 1994 року – близько 120 тисяч, видання 1999 

року – 125 тисяч слів, а Великий зведений орфографічний 

словник сучасної української лексики (Ірпінь, 2003) 

містить 252 тисячі слів. Кількісний приріст очевидний.  
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―Великий тлумачний словник сучасної української 

мови‖ [1] перевищив за обсягом академічний, 

здебільшого внаслідок того, що до його реєстру було 

включено й багато нових слів, які увійшли в українську 

літературну мову на межі тисячоліть. 

Щодо висвітлення теоретичних питань неології (які 

й дотепер залишаються незмінними – Що таке 

неологізми? Як їх класифікувати? Чи вони потрібні?), то 

в українському мовознавстві традиційно присвячують 

цим питанням розділи в загальних академічних курсах 

української літературної мови. Hа цій базі створюють 

відповідні розділи в посібниках і підручниках зі сучасної 

української мови, де розглядають проблеми й питання 

лексичних інновацій.  

На зламі століть зацікавленість інноваційними 

процесами, що відбуваються в українській мові, зросла. 

Статті у фахових журналах, різноманітні словники-

довідники зі спеціальних галузей, а також дисертаційні 

роботи відображають багатоманіття й різноплановість 

лексичних змін в українській мові сьогодення [5; 6; 13; 

14; 15; 16; 19; 20; 22; 23; 29; 32; 33].  

Отже, об‘єктивно новотвори (і новозапозичення) з 

більшою чи меншою інтенсивністю регулярно попов-

нюють активний український лексикон. В українській 

лексикографічній практиці виробилися власні традиції 

щодо реєстрування нових слів, оцінки їхнього статусу 

(належності до сфери мови чи мовлення) і, виходячи з 

цього, внесення їх у загальномовний чи спеціальні 

словники. На сьогодні лексичні неологізми різних типів 

або включають до реєстру чергового видання тлумачного 

словника літературної мови [1], або планують видати 
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окремий том як доповнення до такого словника [34]. За 

такого підходу до словника потрапляють лише ті нові 

слова і значення, які пройшли випробування часом і 

мовною практикою, а отже закріпилися в літературній 

мові. 

Новим для української лексикографії способом 

опрацювання неологізмів стало об‘єднання їх у 

спеціальних словниках нових слів [12], основною 

функцією яких є довідкова. Вони своєрідно відображають 

розвиток (і приріст) лексичного складу мови за визначений 

проміжок часу. Тому всі словники нових слів обов‘язково 

мають часові межі добору матеріалу й загальний 

уніфікований список джерел (як правило, це періодика й 

нові художні твори та науково-популярні праці). Якщо 

часові межі є обов‘язковими для словників нових слів усіх 

типів, то добір джерельної бази якраз визначається типом 

словника. Словники нових слів, за умови їхнього 

регулярного укладання, є своєрідним індикатором змін, що 

відбуваються в лексичному складі мови. Тому робота над 

ними є важливою та доконечною й повинна якнайменше 

відставати від мовленнєвої (мовної) дійсності.  

На початку ХХІ ст. увага до інновацій в українській 

мові вийшла за межі зацікавлень окремих мовознавців чи 

кафедр. Відділ структурно-математичної лінгвістики 

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України 

почав формувати за матеріалами українських засобів 

масової інформації, за зразками сучасного офіційно-

ділового і професійного мовлення, мови освіти і науки, 

художньої літератури й різноманітними ресурсами 

україномовного Інтернету комп‘ютерний фонд інновацій в 

українській мові періоду незалежності, який відкриває 
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дослідникам широкий спектр взаємодії засобів номінації 

різної будови та походження. На сьогодні фонд налічує 

понад 16 тис. лексичних інновацій різних типів: 

новотворів, тобто нових похідних лексем, нових 

запозичень, неосемантизмів, або нових слів-значень, 

неографізмів (орфографічних новацій) і нових форм слів 

[12; 13]. 

Отож, можна з певністю констатувати факт 

формування в українському мовознавстві неологічної 

школи з власними традиціями, своєрідним баченням 

проблеми оновлення в мові, сформованим науковим 

понятійним апаратом та перспективами розвитку. До 

першочергових завдань сучасної української неології 

належать:  

1. Опис чітких мовних та екстралінгвістичних 

критеріїв виділення нових слів і значень. 

2. Подальші пошуки в царині класифікації нових 

одиниць лексичного рівня. 

3. Створення комплексної системи досліджень 

інноваційних процесів на всіх мовних рівнях (насамперед 

граматичному).  

4. Аналіз причин мовних змін в українській мові 

перших десятиліть 21 століття та пошуки форм впливу на 

суспільний запит щодо нового в мові.  

5. Створення словників неологізмів, оказіона-

лізмів, лексико-словотвірних інновацій тощо.  

6. Вивчення засобів словотвірної адаптації нових 

лексем та новозапозичень.  

7. Формування нормативних рекомендацій щодо 

нових мовних одиниць, їх уживання, відмінювання та 

сполучуваності. 
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Антропоцентризм сучасної лінгвістики, зумовлений 

усвідомленням того, що людську мову не можна 

зрозуміти й пояснити поза її носіями, вимагає 

дослідження нового слова у зв‘язку з мовцями, веде до 

необхідності посиленого вивчення людського чинника в 

неології. Тільки мовна практика є об‘єктивним критерієм 

доцільності нового, тому зазвичай відпадає все штучне та 

зайве, а вдалі новотвори й доцільні запозичення 

вживляються й знаціоналізовуються в мові, сприяючи її 

розвитку. 
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THE UKRAINIAN NEOLOGY (FROM TRADITION TO SCHOOL)  

  

Danuta Mazuryk 

 

 

In the presented article the birth and development of neology as the new 

branch of the linguistic research in the Ukrainian language are traced, the Ukrainian 

traditions in lexicographic processing of the new words, new principles of 

evaluation of the new vocabulary from the view of the literary norm are generalized.  

Key words: neology, neologism, innovations in vocabulary. 
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УДК 811.161.2’367.335 + 821.161.2 І. Франко 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ 

ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ ЧАСТИНАМИ 

В НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Олена Труш 

 
Розглянуто особливості функціонування складних двокомпо-

нентних речень із підрядними обставинними способу дії, порівняльними та 

міри і ступеня в наукових статтях І. Франка: охарактеризовано основні 

типи й частотність уживання складних речень із підрядними 

обставинними, з історичним коментарем проаналізовано сполучні засоби 

(сполучники й сполучні слова) та їх поєднання, з‘ясовано позицію головної 

частини стосовно до підрядної, простежено авторські виправлення в межах 

указаних типів обставинних речень при перевиданні наукових праць. 

Ключові слова: науковий стиль, головна частина, підрядна 

обставинна частина, сполучні засоби. 

 

Синтаксис письменника – це фрагмент синтаксичної 

структури наукового мовлення ІІ половини ХІХ ст. 

Ф. Жилко зауважує: ―Розмовні, оповідні синтаксичні 

структури він (Іван Франко. – О. Т.) переносить у мову 

своїх публіцистичних і наукових праць, ускладнюючи їх 

будову за зразками синтаксичних структур високо-

розвинених літературних мов‖ [2, с. 24]. Про синтаксис 

першої повісті ―Петрії й Довбущуки" пише З. Франко так: 

―Синтаксис авторської мови в повісті також відповідав 

тодішнім естетичним вимогам – гіпертрофії фрази, 

надмірному нанизуванню паратактичних і гіпотактичних 

конструкцій… Ускладненим, але не бездоганним з погляду 

стрункості і ясності синтаксисом позначена авторська мова 

майже всієї повісті‖ [11, с. 479]. Про синтаксичну 

побудову речень як ознаку книжності мовлення 

персонажів згадує І. Ціхоцький: ―Часто зустрічаються 
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речення великі за розміром, ускладнені нанизуванням 

сурядних і підрядних речень, однорідних членів, уточнень. 

… Попри розлогість синтаксичної побудови, 

сприймаються такі висловлювання напрочуд легко, а на 

читача (слухача) справляють потрібне враження‖ [13, 

с. 124]. І. Петличний писав: ―І. Франко велику увагу 

звертає на будову складних речень, зосереджується на 

структурі кожної синтаксичної одиниці… з метою 

наблизити синтаксичні конструкції складних речень до 

конструкцій, властивих загальноукраїнській літературній 

мові‖ [7, с. 345]. Саме структурно-семантичний аналіз 

складного речення, його змістових відношень та 

синтаксичних засобів між предикативними частинами 

конструкцій уможливлює визначення ролі Івана Франка у 

витворенні й удосконаленні синтаксису наукового стилю 

української мови. 

З усіх складнопідрядних конструкцій, які 

функціонують у науковому мовленні Івана Франка, 

речення з підрядними обставинними частинами становлять 

25,3 %, із них: мети – 10,2 %, причини – 2,8 %, умови – 

2,7 %, допустові – 2,6 %, часу – 2,2 %, способу дії – 1,6 %, 

міри і ступеня – 1,3 %, місця – 0,7 %, порівняльні – 0,6 %, 

наслідкові – 0,4 % і супровідні – 0,2 %. Таку частоту 

вживання пояснюємо змістовими особливостями наукових 

статей, у яких автор намагається не тільки констатувати 

факти, але й переконливо аргументувати викладені думки, 

докладно розкрити причини того чи іншого явища. 

Предметом аналізу цієї розвідки стали складні 

речення з підрядними способу дії, порівняльними та міри і 

ступеня [про інші види обставинних частин у науковому 

мовленні І. Франка див. детальніше: 10]. 
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З-поміж конструкцій із підрядними способу дії, 

виявлених у науковому мовленні І. Франка, виокремлюємо 

такі групи: 1) власне способу дії (28 %); 2) порівняльні 

(10 %) (класифікуємо за: [5, с. 267-277]). У сучасній мові 

маємо дещо інше співвідношення цих груп: перша – 

―трапляється порівняно нечасто‖ [5, с. 268], друга – 

―найпоширеніша група підрядних способу дії‖ [5, с. 270]. 

Підрядні речення т. зв. власне способу дії ―дають 

суто логічну характеристику того, як відбувається дія 

головного речення, і ніяких інших змістових відтінків не 

мають‖ [5, с. 268]. 

Змістові зв‘язки між головною й підрядною 

частинами здебільшого оформлюються за допомогою 

сполучника як (60,8 %): У те тяжке десятиліття 

галицькі русини після бурливого 1848 р. ввійшли не такими-

то дуже бідними та темними, як се тепер здається 

деяким історикам, недокладне обізнаним із тодішніми 

подіями та відносинами [12, т. 47, с. 587]. Товариство 

“Просвіта‖, як уже сама його назва вимагає, взяло б на 

себе видавання просвітніх, т. є. наукових книжечок після 

вище виложеного плану [12, т. 45, с. 198]. Як я вже 

замітив, поет, переробляючи повість на поему, повикидав 

усі описи місцевості [12, т. 29, с. 452]. 

Зрідка І. Франко вживає сполучник яко (3,6 %), що 

―поширений у давній мові‖ [див.: 4, с. 438-440], ―за 

походженням займенникове слово, що вже в ролі 

прислівника втратило свій кінцевий елемент о‖ [1, с. 517]: 

Середні віки скінчилися, яко колись вони кінчилися для 

―веселої старої Англії‖ [12, т. 35, с. 100]. Перевидаючи 

наукові праці, І. Франко замінював сполучник яко на як 

(усього 6 замін). 
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Підрядна частина розміщена здебільшого в 

постпозиції стосовно до головної (50 %): Життя Лесі 

Українки складалося так, що про безперервний, так 

сказати, простолінійний розвій не можна у неї говорити 

[12, т. 31, с. 262]; рідше – в інтерпозиції (39,3 %): 

Написаний якраз в сумній добі політичного конання 

німецького цісарства (з початком 1802 р. Шіллер почав 

студії над сюжетом, але перервав їх писанням трагедії 

―Наречена з Мессіни‖ та перекладами з Пікарда, аж 

восени 1803 почав серйозну працю над ―Теллем‖, а скінчив 

його в лютім 1804 p.), він (―Вільгельм Телль‖. – О. Т.) 

потряс не тільки сценами Німеччини, як того надіявся 

Шіллер, але ще дужче потряс серцями німців, причинився 

до розбудження в них почуття політичного [12, т. 27, 

с. 120]; поодиноко – у препозиції (10,7 %): Як історик 

малярства при оцінюванні скінчених картин виходить від 

перших ескізів та рисунків, так і ми розбираємо 

драматичні начерки Лессінга та Шіллера [12, т. 41, с. 15]. 

Окремо виділяємо конструкції, побудовані за 

принципом корелятивного зв‘язку, тобто вони містять 

співвідносні пари: так – що (14,2 %), так – щоб (7,2 %), 

так – як (14,2 %): Властиво можна вказати докладно 

тільки на одну книжку п[ід] з[аголовком] ―Rózne 

nabozénstwa‖, друковану перший раз у Почаєві в р. 1800 

так, що в ній подано на паристих сторонах 

церковнослов'янські тексти молитов та акафістів у 

транскрипції на латинські букви, а на непаристих 

сторонах ті самі тексти в перекладі на польську мову [12, 

т. 47, с. 585]. Маляр покаже нам усе те кількома рисами, 

закріпить контури на папері так, як вони являються його 

оку в своїй лінійній недвижності, в спокої [12, т. 31, с. 108]. 
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Специфічними щодо значеннєвих відношень є 

речення з корелятивною парою так – щоб, ―випадки, рідко 

вживані в групі підрядних способу дії‖ [9, с. 385]. Підрядна 

частина містить ―доцільні, бажані … факти, які повинні 

перетворитися в реальні‖ [5, с. 269], при цьому набуваючи 

супровідного семантичного відтінку мети: Оттим-то, 

пишучи по-українськи, вони добирали букв не після правил 

етимології, а після правил російської фонетики, писали 

так, щоб при російському виголошуванні букв виходило 

вірно українське слово [12, т. 29, с. 156]. 

Поєднуючи прислівник так із часткою не, 

письменник надає підрядній частині умовного відтінку: 

―викладаються уявні факти, не відповідні дійсності‖ [5, 

с. 269]. Наприклад: Та ба, не так зложилося життя 

нашої авторки, щоб вона могла зовсім відігнати сумні 

думи [12, т. 31, с. 264]. 

Зауважмо, що в реченнях із корелятивними парами 

підрядні частини розміщені здебільшого в постпозиції 

щодо головної. 

До другої групи належать конструкції з 

порівняльними відношеннями між предикативними 

частинами. Підрядні речення приєднуються до головного 

за допомогою сполучників: ніж (30 %), мов (20 %), 

буцімто (10 %), як (10 %), коли (10 %). 

Сполучник ніж – ―імовірно, фонетична рефлексація 

колишньої сполуки не + жь (же)‖ [1, с. 537]. За 

допомогою цього сполучника виражаються відношення 

зіставлення ступеня якості того, про що йдеться в головній 

та підрядних частинах. У головному реченні І. Франко 

вживає прикметники і прислівники у формі вищого 

ступеня порівняння в поєднанні із прислівником далеко: 
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Народ наш, хоч і тисячними манівцями, так як і сама 

наука, а доходить же звільна до далеко правдивіших, 

поступовіших і радикальніших думок, ніж їх має не один 

з його нинішніх просвітителів [12, т. 45, с. 190]. Кожда 

фабрика виробляє товарів далеко більше, ніж могли би 

спотребувати її властителі і робітники за ціле своє 

життя [12, т. 45, с. 335]. 

Сполучники мов, буцімто надають підрядній частині 

ірреальної, уявної семантики, бо ―спеціально призначені 

для вираження невірогідного порівняння‖ [8, с. 580]. 

Сполучник мов – ―за походженням форма однини 

наказового способу і первісно означала ―скажи‖ [1, с. 535]: 

Зупинившися тут, він почув за горою Дивний стук, і крик, і 

гомін, мов многі тисячі рук ненастанно товкли і лупали 

скалу [12, т. 41, с. 509]. Сполучник буцімто походить із 

―будь (буди) сѣмь (то)… Українське -цім, за Потебнею, 

первісно могло становити орудний порівняння‖ [1, с. 536]. 

Сполучник буцімто ―застарілий‖ [8, с. 580] для сучасної 

літературної мови, але, як зауважують мовознавці, ―у 

письменників ХІХ ст. зустрічаються‖ [5, с. 271], ―(широко) 

вживався в літературній мові ХІХ століття, тепер трохи 

рідше‖ [6, с. 78]. У І. Франка: І москвофіли, і народовці 

підняли із-за сього великий ґвалт, лаяли ―землетрясців-

радикалів‖, буцімто вони навмисно зробили демонстрацію 

проти духовенства, провожали Нарольського на кладо-

вище з цигарами в устах і т. д. [12, т. 41, с. 494]. 

Стилістично нейтральний сполучник як виражає 

вірогідне порівняння, при цьому підрядне речення є 

неповним, із пропущеним присудком: ―…мається на увазі 

лексична тотожність присудків головної і підрядної 

частини‖ [8, с. 578]. Наприклад: Пізніші писателі не раз 
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відкидали сей знак зовсім, як, напр., Яремецький-Білахевич 

у списанім ним 1743 р. ―Хожденію богородиці по мукам‖ 

(―Житє і слово‖, 1894, кн. IV і V) [12, т. 29, с. 155]. 

У порівняльному значенні письменник уживає й 

сполучник коли, що не властиве сучасній українській 

літературній мові: Постать Якима в повісті обрисована 

дуже гарно, коли тимчасом Трохим в поемі ледве тільки 

нашкіцований [12, т. 29, с. 453]. 

Окрім простих сполучників, І. Франко використовує 

й складене сполучникове утворення так само як, 

―спеціально призначене для вираження вірогідного 

порівняння… власне порівняння чи порівняння з відтінком 

тотожності‖ [8, с. 579]: Та його маєток і його пиху 

переймають його нащадки, так само як по смерті одного 

поета повстають нові, перейняті тими самими думками... 

[12, т. 31, с. 268].  

Окрему групу складнопідрядних конструкцій ста-

новлять речення з підрядними міри і ступеня. Для 

вираження значеннєвих зв‘язків між предикативними 

частинами І. Франко використовує корелятивні пари: 

остільки – оскільки (17,5 %), наскільки – остільки 

(4,3 %): Життєві обставини автора, культурний стан 

даної епохи важні для естетичного критика хіба 

остільки, оскільки вони потрібні для зрозуміння творів 

літературних [12, т. 41, с. 35]. Оскільки вона стикається з 

іншими громадами, має з ними спільні інтереси або якісь 

незгоди, остільки входить з ними в умови або в згоду, як 

рівний з рівним, добровільно і без примусу, лише з огляду на 

спільну користь або спільну небезпеку [12, т. 45, с. 333]. 

Наскільки Коцюбинський являється речником 

вищевказаної поступової культурної течії української 
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суспільності, остільки Стефаник – поет страшного 

сучасного економічного положення народу в Галичині [12, 

т. 35, с. 103]. 

Інколи письменник приєднує підрядні речення до 

головного за допомогою сполучника оскільки (8,7 %) та 

прислівника наскільки (4,3 %) без співвідносних слів у 

головному: Оскільки знаю, проф. Сумцов перший розпочав 

сю роботу, помістивши в січневій книжці ―Киевской 

старины‖ за 1885 рік невеличку (14 стор.), але цінну 

статейку ―Малорусские фамильные прозвания‖ [12, т. 36, 

с. 391-392]. Наскільки ми могли сконстатувати, дотепер 

виказувано з більшим або меншим щастям, із ширшими 

висновками або лиш простими натяками, вплив оцих 

письменників на Шевченка: псевдо-Кониського (―История 

Руссов‖), Бантиша-Каменського, Котляревського, Косто-

марова, Куліша, Метлинського, Гребінки, Маркевича, 

Жуковського, Пушкіна, Козлова, Лєрмонтова, Рилєєва, 

Кольцова, Гоголя, Міцкевича, Залеського, Гощинського, 

Чайковського (―Wernyhora‖), месіаністів і вкінці Шіллера 

та римського Таціта! [12, т. 35, с. 235]. 

І. Франко вживає одну конструкцію, у якій 

предикативні частини поєднані повторюваним сполуч-

ником оскільки, внаслідок чого встановлюються зіставні 

відношення, що не властиве сучасній літературній мові: 

Оскільки школа естетична, виходячи від абстрактних, 

затим раз назавсігди однакових і незмінних ідей, eo ipso 

[тим самим (лат.)] негує або значно ограничує поняття 

розвою, допускаючи його тільки в спосіб понимання і 

артистичного вираження ідей, оскільки школа культурно-

історична власне всю свою методу дослідів опирає на 

широко зачеркненім понятті розвою [12, т. 41, с. 38]. 
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Додаткового смислового відтінку модальності, 

певного обмеження набувають підрядні частини зі 

сполучником щоб (8,7 %): Могуче слово Кобзаря надто 

сильно зворушило було уми і пристрасті, розбудило надії і 

страхи, вражду і величання, щоб можлива була 

об'єктивна оцінка його думок і творів [12, т. 27, с. 246]. 

Творчість Марка Вовчка занадто багата та широка, щоб 

могла підійти під таку вузьку формулу [12, т. 34, с. 352]. 

Головне речення містить прислівники надто, занадто, які 

підкреслюють значеннєві зв‘язки між частинами. 

І. Франко вживає сполучник щоб також у поєднанні 

зі співвідносним словом настільки (8,6 %): До тої самої 

групи письменників, у першім ряді артистів, 

сконцентрованих на своїй артистичній творчості, 

гармонійних натур, здібних до об'єктивного малювання 

дійсності і погідних настільки, щоб і на цілу мальовану 

ними дійсність кинути ясне світло, належить Михайло 

Коцюбинський, один із найкращих наших новелістів [12, 

т. 41, с. 518]. 

Водночас у науковому мовленні І. Франка 

функціонують речення з корелятивною парою стільки – 

що (17,6 %) (тілько – що) (4,3 %). Остання форма 

властива діалектному мовленню, для наукового стилю не 

нормативна. Наприклад: І в теоретичних програмах, і в 

практичній тактиці майже всіх сучасних соціалістичних 

партій (оскільки вони дійсно партії, а не кружки 

філософів та професорів) бачимо стільки воєнної 

дисципліни, претензій на накидання своєї волі іншим, 

диктування своїх законів ―реакційним масам", стільки 

деспотизму та нетолеранції навіть унутрі власного 

табору, що говорити про лібералізм того руху нема ніякої 
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підстави [12, т. 45, с. 433-434]. Етнографічні праці 

послідніх років показали нам тілько мислі, тілько поступу 

і розвитку в світогляді народу, що бесіда о його 

варварстві тепер виходить хіба смішною [12, т. 45, с. 190]. 

У першій редакції статті ―Темне царство‖ трапляються 

випадки вживання сполучника кілько то, властивого 

окремим говіркам південно-західного діалекту, у другій 

редакції І. Франко замінює його на скільки-то: 

…все нагадує поетові, 

кілько то горя людського, 

кілько мук і крові 

коштували всі ті цяцьки 

та блискучки, кілько то 

кісток українських лягло 

тут… 

/―Темне царство‖, 1881-

1882/ 

 …все нагадує поетові, 

скільки-то горя 

людського, скільки мук і 

крові коштували всі ті 

цяцьки та блискучки, 

скільки-то кісток 

українських лягло тут… 

/―Темне царство‖, 1914/ 

Простежуємо поодинокі випадки вживання 

корелятивних пар так – що (8,7 %), так – як (4,3 %), 

такий – що (8,7 %), що характерне й для сучасної мови. 

Наприклад: В своїй ―Катерині‖ виспівав Шевченко так 

глибоко і голосно деморалізаційний вплив московської 

солдатчини на вкраїнський сільський люд, що тут, 

мабуть, не хотів сього повторяти і волів сю часть 

експозиції лишити зовсім на боці [12, т. 29, с. 452]. І в 

чисто культурних та освітніх справах занадто вузьке 

розуміння нації як плебсу не позволяло йому ставити діло 

національного розвою так широко, як воно ставиться у 

нас нині [12, т. 45, с. 430]. Сі останні слова рецензента 

зовсім вірні, такі вірні, що я в своїй студії якраз і пішов 

тою стежкою [12, т. 27, с. 308]. 
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Зрідка І. Франко вживає складні підрядні речення з 

парним сполучником чим – тим (4,3 %), які поєднують 

зіставний і порівняльний смислові відтінки: Чим більше 

наукові, спокійні, ясні, влучні будуть його аргументи, тим 

ліпше для нього і для його справи [12, т. 31, с. 47]. Цей 

складений сполучник, на думку Р. Зорівчак, – ―наслідок 

надмірного впливу російської мови‖ [3, с. 88]. Головна 

частина містить прислівник у формі вищого ступеня 

порівняння, а підрядна – аналітичну форму вищого 

ступеня порівняння прикметника. 

Отож, підрядні обставинні частини способу дії, 

порівняльні та міри і ступеня порівняно нечасто 

функціонують у науковому мовленні І. Франка (усього 

1,6 %, 0,6 % та 1,3 % відповідно). Така частотність їх 

уживання з-поміж інших обставинних речень зумовлена 

особливостями передовсім змістової організації наукового 

тексту. Більшість сполучних засобів, якими поєднуються 

предикативні частини цього типу конструкцій, засвідчені й 

у сучасній літературній мові. Зрідка І. Франко вживає 

діалектні сполучники кілько то, тілько що, яко, буцімто, 

проте, перевидаючи свої наукові праці, він послідовно 

замінює їх на нормативні, що свідчить про прагнення 

письменника вдосконалити синтаксичну структуру 

наукового тексту. 
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THE FUNCTIONING OF THE COMPLEX SENTENCES  

WITH SUBORDINATE ADVERB PARTS IN IVAN FRANKO`S 

SCIENTIFIC SPEECH 

 

Olena TRUSH 

 

The research is devoted to the problem of functioning of the complex 

two-component sentences with subordinate adverb parts in Ivan Franko`s 

scientific speech. The author distinguishes the principal types of sentences with 

subordinate adverb parts, observes theirs usage frequency, analyzes the 

conjunctive means (conjunctives and conjunctive words) and theirs 

combinations with historical commentary, elucidates the arrangement of the 

principal part as to the subordinate part, observes Ivan Franko`s corrections in 

subordinate adverb parts by reedition of his scientific articles. 

Key words: scientific style, principal part, subordinate adverb part, 

conjunctive means. 

 

 



294 

 

УДК 811.161.2’42’373.23:821.161.2”18/19”-32.09 І. Франко 

 

НОМІНАЦІЇ ОСІБ У МАЛІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Олеся Сколоздра-Шепітко 

 
У статті проаналізовано номінації осіб у малій прозі Івана Франка. 

Досліджено особливості номінації персонажів залежно від віку, 

соціального стану, національності та характеру. Розглянуто структурно-

стилістичні властивості онімних та апелятивних одиниць Франкової прози 

різних тематичних циклів. 

Ключові слова: номінація особи, онім, апелятив, антропонім, 

промовисте ім‘я. 

 

Проблемам найменування особи в художньому 

тексті присвячено чимало праць в українському та 

зарубіжному мовознавстві. Лінгвісти вивчають переважно 

онімну номінацію персонажів (Л. Белей, В. Калінкін, 

Ю. Карпенко, Т. Крупеньова, Г. Лукаш, М. Мельник, 

В. Михайлов, Т. Немировська, О. Немировська, Н. Попо-

вич, Р. Таїч, Л. Шестопалова та ін.), проте сьогодні 

назріла потреба досліджувати ще й апелятивну номінацію 

особи, яка доповнює, уточнює онімне називання 

літературних героїв. Спорадично в українському мово-

знавстві натрапляємо на комплексні праці з онімної та 

апелятивної номінації (Т. Наумова, Е. Боєва, Н. Бияк та 

ін.). Найліпше такі студії здійснювати всебічним аналізом 

онімів та апелятивів у тексті.  

Антропоніми здебільшого виконують у творі 

функцію характеристики персонажа завдяки актуалізації 

доантропонімної семантики слова. Така номінація 

переважно відображає якусь сталу, домінантну ознаку 

персонажа. Узагалі вибір імені персонажа – ―дуже 

відповідальний момент у створенні художнього твору. 
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Воно (ім‘я. – О.С.-Ш.) актуалізує і авторську модальність, і 

проспективність, і прагматичну спрямованість тексту на 

читацьку співучасть‖ [6, с. 109]. 

Своєю чергою ―апелятив дає можливість, окрім 

номінації та диференціації, ще додатково охарактери-

зувати такого персонажа, виділити його за якимись 

рисами характеру чи певними зовнішніми ознаками, що 

відразу ж впадають у вічі‖ [2, с. 10]. Крім цього, апелятив 

дає змогу авторові для одного й того ж персонажа 

добирати найрізноманітніші номінації залежно від 

мовленнєвої ситуації.  

Власні назви осіб у малій прозі І. Франка були 

об‘єктом досліджень лише принагідно або в контексті 

ширших студій, тому всебічний аналіз усього комплексу 

найменувань осіб у малій прозі І. Франка, де вони 

пов‘язані з широким колом суспільних проблем, є 

актуальним. Внутрішня форма цих номінацій відбиває 

різні аспекти історії народу, побутові реалії, звичаї, 

світогляд людей тощо. Власні назви у творчості І. Франка 

здебільшого мають змістове наповнення, ―стають 

своєрідним номінативним кодом персонажа‖ [16, с. 126]. 

Вони не є нейтральними, довільно дібраними назвами 

персонажів, а здебільшого – це промовисті, художньо 

мотивовані, психологічно значущі ―імена-характеристики‖, 

які певною мірою ―завуальовані й потребують осмислення 

в контексті з боку читача, дослідника або ж у межах 

творчості автора‖ [5, с. 103].  

Аналіз найменувань осіб у малій прозі Івана Франка 

дає підстави стверджувати, що поняття стилістичної 

номінації – складне й багатогранне. Воно включає назву, 

реалію, номінатора та мовленнєву ситуацію, яка нерозрив-
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но пов‘язана з контекстом, завдяки якому розкривається 

змістове наповнення номена. Поняття номінації особи 

складається з двох важливих частин – пропріальної та 

апелятивної, які в художньому творі становлять складну 

систему взаємопов‘язаних та взаємозумовлених елементів 

тексту, стилістичне значення яких можна збагнути лише 

при всебічному аналізі, залучаючи синтагматичний та 

парадигматичний аспекти дослідження. З погляду 

синтагматики, всі номінативні одиниці для йменування 

одного персонажа утворюють номінаційну лінію, до якої 

входить домінантна номінація та допоміжні назви, що її 

доповнюють, конкретизують, розширюють. Найчастіше в 

малій прозі І. Франка домінантою виступає антропонімна 

(ім‘я, прізвище, ім‘я та прізвище, андронім) чи онімно-

апелятивна номінація. Хоча в кількох символічних 

оповіданнях та нарисах (―Будяки‖, ―Із галицької ―Книги 

битія‖, ―Вівчар‖, ―Муляр‖ та ін.) переважає безіменна 

номінація. 

Відповідно до тематичної класифікації малої прози 

І. Франка, виокремлено 5 груп творів, у яких простежено 

особливості найменування персонажів. В оповіданнях 

письменника про ―суспільне дно‖ виявлено такі 

особливості називання героїв. У тюремній прозі початкова 

номінація має описовий характер, оскільки в‘язень, 

прийшовши в камеру чи в інші тюремні приміщення, ще 

нікого не знає (чоловік середніх літ, селянин, що лежав 

горілиць на ліжку, селянин, ґазда, якийсь молодий чоловік, 

літ не більш 28 до 30, той у шматах, дід около 

п’ятидесяти літ, плечистий кремізний чоловік, дід, 

молодий сільський хлопчина, тот хороший хлопчина, 

якийсь панок, приведений цюпасник, молодий чоловік, 
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молода людина, сей, панич, той пан, мій сусід, якийсь 

хорий, якась скорчена, напівгола марна фігурка, фігурка, 

хлопець, наш товариш, товариш наш, закостенілий 

товариш та ін.). При ближчому знайомстві з персонажами 

для їх називання вживаються літературно-художні 

антропоніми (Андрій Темера, дід Панько, дід Гарасим, 

Стебельський, Бовдур, Панталаха, Спориш, Івась 

Новітній, Панило, Куфа, Владко Завадовський, Йосько 

Штерн, Журковський). Власні імена (Андрій, Митро, Анна, 

Івась, Панько, Гарасим та ін.) здебільшого вжиті лише для 

ідентифікації персонажів, тому переважно не конотують. 

Проте більшість літературно-художніх антропонімів є 

промовистими й виконують у творі функцію 

характеристики героїв. Наприклад, обидва компоненти 

двочленної номінації Йосько Штерн (―До світла‖) є 

характеристичними, оскільки семантикою своєї основи 

відображають прагнення та й саму долю персонажа. 

Наприклад, прізвище Штерн, що походить від німецької 

загальної назви der Stern – ―зірка‖, ―щастя‖ [7; 2, с. 1034], 

означає світло і є своєрідним кодом, за допомогою якого 

розшифровуємо назву оповідання ―До світла‖. 

Перебуваючи в пітьмі тюремній і життєвій, Йосько зумів, 

завдяки своїм зусиллям, почерпнути того світла, однак 

поплатився за це життям. Очевидно, такою була його зірка 

(―доля‖ [11, III, с. 576]). Власне ім‘я персонажа Йосько, що 

є демінутивною формою імені Йосиф, також 

характеристичне й означає ―Бог додасть‖ [10, с. 58], 

очевидно, того світла і, напевне, вже в іншому житті. 

Можлива й інша мотивація вибору номена Йосько, який 

асоціюється з арготичною одиницею йосько (йусько) – 
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―вуличник‖, ―батяр‖ 3, с. 277 (пор. назви для Йоська 

жебрак, волоцюга). 

Промовистість імен насамперед проявляється через 

актуалізацію доантропонімної семантики онімів (Андрій 

Темера (Андрій ―мужній, хоробрий― [13, с. 33 ] + тамир 

―друг, добродій‖ [4; 4, с. 390], темир ―залізо‖ [8, с. 208], 

[12; с. 54, с. 72] = мужня незламна людина, яка бореться за 

щастя ближнього, яка є добродієм для кожного), Владко 

Завадовський (володар у камері й завада для ключника), 

Івась Новітній (нова, чужа людина в тюремному 

середовищі), Стебельський (вегетаріанець), Панталаха 

(Панталаха – пейоративне утворення від імені Панте-

леймон, доантропонімна семантика якого – ―рішучий, 

досконалий‖ [13, с. 285]; так названо персонажа, який був 

рішучим та вправним у вчинках), Бовдур (груба, нерозумна 

людина), Журковський (журиться над долею ближнього), 

Панило (пан-ключник у тюрмі) та ін. Промовистими у 

творах є не тільки прізвища та прізвиська, але і власні 

імена (Андрій, Йосько, Владко та ін.) 

Утрата свободи й важкі умови життя зумовлюють 

появу для номінації персонажів значної кількості лайливих 

слів (гній смердячий, чортів накоренок, стара собака, 

злодійське насіння та ін.), арґотичних одиниць (бурґер, 

кляві яндруси, жолоб, кокорудза та ін.), а також вживання 

демінутивів у значенні пейоративів (Бовдурик, Івась, 

Івасуньо, рибонька, серденько, душенька, голубчик). 

Загалом антропонімна номінація тут становить 65 %, а 

безіменна – 35 %. У межах антропонімів кількість 

промовистих назв сягає 79 %. 

Представників суспільних верхів переважно названо 

рідкісними, нерідко екзотичними іменами, щоби 
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диференціювати їх від представників інших суспільних 

шарів (Вікентій, Густав, Денис, Зефірин, Маріан, Емілія, 

Целіна). У цій групі творів спостерігаємо заміну 

звичайного імені персонажа на екзотичне з метою 

вираження модусу свободи, зміни одного світу на інший 

(Євген → Ежен, Семен → Сімон, Іван → Жан, Хома → 

Томассо → Томассіно → Массіно, Опанас → Fidelio). 

Зафіксовано також чимало канонічних варіантів імен, 

ужитих для номінації осіб духовного стану (Гаудентій, 

Ілія, Хризостом). Прізвища персонажів своїми основами 

характеризують іменованих за вдачею, поведінкою чи 

характерним вчинком (Валігурський (валив гору 

Австрійської монархії), Трацький (витратив частину 

батькового маєтку), Темницький (постійно темнив, говорив 

неправду), Грозицька (грізним поглядом дивилася на 

співробітниць), Невірська (зневірилася у житті й покінчила 

його самогубством), Чимчикевич (ішов помалу в житті, 

дріботячи ногами) та ін.), за інтелектом (Бессервіссер 

(всезнайко) тощо.  

Характерною особливістю найменувань представ-

ників ―суспільних верхів‖ є те, що тут порівняно з іншими 

групами творів досить часто вжито двочленну номінативну 

модель. Це пояснюємо тим, що ―суспільні верхи‖, поміж 

ними й дідичі, священики, інтелігенція, віддавна йменува-

лися за двочленною моделлю (Хома Галабурда, Хома 

Бідолаха, Степан Калинович, Йосиф Валігурський, Густав 

Трацький, Емілія Валігурська, Целіна Андрониковська, 

Ольга Невірська та ін.), а також характерними прізвищами 

на -ськ(ий), -цьк(ий), -ович, -евич (Безсторонський, 

Валігурський, Темницький, Трацький, Андрониковський, 

Калинович, Верещевич, Кричевич, Чимчикевич та ін.). 
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Замінники імені в цій групі творів мають або 

нейтральний, або емоційно забарвлений характер, хоч 

варто зазначити, що порівняно мало зафіксовано 

арготичних одиниць та лайливих слів, що зумовлено 

соціальними умовностями, вищим рівнем освіти й 

виховання, умовами життя іменованих персонажів. 

У творах І. Франка про ―верхи суспільства‖ 

антропонімна номінація є домінантною і становить 77 %. У 

межах цієї номінації 80 % припадає на промовисті номени 

(імена, прізвища та прізвиська). 

Номінація персонажів виробничих оповідань 

порівняно найбідніша, що, очевидно, зумовлено тим, що це 

ранні твори І. Франка, хоча антропоніми в ―Наверненому 

грішнику‖ та в ―Яці Зелепузі‖ мають яскраво виражені 

конотації. У ролі номінації головних персонажів нерідко 

виступають промовисті номени (Яць Зелепуга (Яць ―він іде 

слідом‖ [10, с. 98] та Зелепуга ―недостиглий плід‖ 17, 

с. 127 ішов слідом за ―жидами‖, хотів добувати нафту, але 

був недосвідченим у цій справі), Мендель Лямпенліхт 

(Мендель – ―маленька людина‖ [9, с. 117], Лямпенліхт – 

нім. lampenlicht ―світло лампи‖ [7, с. 538]) – морально 

маленька людина, що спалила за допомогою лампи іншу 

людину), Леон Гаммершляг (лев-міліонер, який, немов 

молотом, ударяв по кишенях робітників), Недоварений 

(якому жінка окропом обпекла ноги) та ін.  

Антропонімна номінація цих оповідань становить 

54 %, а безіменна – 46 %. У межах антропонімної номінації 

кількість промовистих імен становить 46 % (найменше з 

усіх груп оповідань). 

В оповіданнях І. Франка про село переважає 

антропонімна номінація, причому вибір літературно-
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художніх антропонімів (далі – ЛХА) творів повністю 

відповідає реальному іменникові села, про що свідчать 

найуживаніші імена (Юра, Микола, Олекса, Хома, Василь, 

Онопрій, Савка, Петро, Анна, Горпина та ін.) і прізвища 

(Когутик, Прач, Слимак, Сторож, Гром, Шикманюк, 

Мартюк, Попівчук та ін.). У малій прозі зафіксовано також 

чимало промовистих ЛХА (Олекса Сторож (Олекса – 

―захисник‖ [ВІЛ, с. 75], сторож людських прав), Довбанюк 

(ходив у незбираних ―довбаних‖ штанах), Слимак (людина 

із хворими ногами, через що не може пересуватися) та ін.). 

Апелятивна номінація репрезентована лайливими 

словами, які вживають багатші селяни, євреї або інші 

високопоставлені особи стосовно до бідних (непотріб, 

неліпа якась, чортів накоренок, тото зашмаркане, 

підсвинок якийсь, опришок та ін.), а також безіменною 

номінацією для персонажів (отаман, пан, шандар, дротар, 

хлопець, хлопчище та ін.). Загалом антропонімна номінація 

в цих творах становить 72 %, безіменна – 28 %. У межах 

антропонімної номінації кількість промовистих ЛХА – 

47 %. 

Оповідання про школу та дітей також мають свої 

особливості номінації осіб, репрезентовані крізь призму 

бачення дитини, спогади тощо. Характерною їх 

особливістю є те, що багато персонажів мають реальних 

прототипів, справжні імена яких автор або завуальовує, 

або переносить у канву твору, вдало обіграючи семантику 

їх основ. Серед промовистих назв особливо яскраві 

конотації мають ЛХА Шіндер (шкуродер), Красицький 

(улюблений о. катехит), Староміський (чоловік старих 

поглядів зі Старого Міста) та ін.  
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Апелятивна номінація репрезентована лайливими 

словами, зверненими до школярів (туман вісімнадцятий, 

поросяча почеревина, невітцівська дитина, дурний 

хлопець, паскуда та ін.), та безіменною номінацією 

(професор, ученик, батько, мати, тітка, школяр та ін.).  

Загалом антропонімна номінація в малій прозі 

І. Франка про школу та дітей становить 73 %, безіменна – 

27 %. У межах антропонімної номінації кількість 

промовистих ЛХА сягає 54 %. 

Парадигматичний аспект аналізу показав, що 

номінації осіб у малій прозі автора дібрано відповідно до 

реального іменника зображуваних епохи та місця, 

зважаючи на регіональні особливості називання осіб. Іван 

Франко як неперевершений знавець мови та надзвичайно 

талановитий і вимогливий до себе письменник, 

вибудовуючи номінаційну систему кожного свого твору, 

добре обдумував усі онімні та апелятивні номінації, про 

що свідчать численні авторські виправлення в різних 

виданнях та редакціях своїх художніх творів, а також те, як 

автор вдало обігрує ономастичну одиницю в мінімальному 

та максимальному контекстах. 

Майже кожен ЛХА в малій прозі Івана Франка 

містить вказівку на національність носія. Для персонажів-

поляків, зокрема, зафіксовано типові польські варіанти 

імен (Вінцентій, Войцех, Зигмунт, Ігнац, Йонтек, Шимон, 

Шимек та ін.) та прізвища із часто вживаними 

прізвищевими суфіксами -ськ(ий), -евич: Дембовський, 

Зембецький, Замєховський, Пшестшельський, Домагаль-

ські, Валіґурський, Андрониковський. Підтвердженням того, 

що ці прізвища відповідають польському антропонімікону 

(на фонетичному рівні), є те, що в них відбито властивий 
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для польської мови носовий е (Дембовський, Зембецький, 

Ценглевич, Стенжинський), а також такі звукосполуки, як 

пш (Пшестшельський) та гж (Гжехоткова). Персонажів-

євреїв поіменовано традиційними єврейськими іменами 

(Гершко, Йойна, Йонка, Йосько, Лейба, Лейбуньо, 

Мендель, Мортко, Мошко, Нута, Сруль, Шміло, Юдка, 

Малка, Сура, Хане та ін.) та прізвищами німецького 

походження (Ґаммершляг, Ґольдбаум, Ґольдкремер, 

Ґольдмахер, Ґоттесман, Ґрауберґ, Кеслер, Лямпенліхт, 

Маультромель Туртельтауб, Фледермаус, Цвібель, 

Шехтер, Шіндер, Штерн та ін.). Для персонажів-росіян 

І. Франко вибирає модель номінації ―власне ім‘я + ім‘я по 

батькові‖, яка не була притаманна для галичан, а панувала 

в наддніпрянців і росіян: Володимир Семенович, Никанор 

Ферапонтович, Микола Федорович; також використовує 

модель прізвищ із посесивним суфіксом -ов, характерним 

для російського антропонімікону: Свєтлов, Серебряков. 

Поодинокими є номінації персонажів інших національ-

ностей. Так, в оповіданні ―Чиста раса‖ зафіксовано ЛХА 

для угорців – Янош та Лайош, в оповіданні ―Цигани‖ – 

циганське ім‘я Пайкуш, у творі “Задля празника‖ – 

бельгійський номен Ван-Гехт.  

Нерідко вибір номена залежить від соціального стану 

іменованої особи. Представників суспільної верхівки 

переважно поіменовано двочленною моделлю номінації 

―ім‘я (переважно рідкісне) + прізвище (переважно із 

суфіксом -ськ(ий)‖: Станіслав Трацький, Йосип Валігур-

ський, Софрон Телесницький, Зефірин Андрониковський та 

ін. Для осіб духовного стану вжито рідкісні повні 

канонічні імена та прізвища на -ськ(ий), -евич: о. Ілія, 

патер Гаудентій, Чимчикевич, Верещевич, Кричевич, Іван 
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Архистратиг, Хризостом Всякдарсовершенський та ін. 

Представники нижчих суспільних верств найчастіше 

названо лише іменем (Панько, Прокіп, Митро, Гарасим, 

Ромця, Пайкуш, Онуфрій та ін.), прізвищем (Стебельський, 

Спориш, Панталаха, Слимак та ін.) або прізвиськом 

(Напуда, Галай, Бовдур, Недоварений та ін.). Свої 

особливості номінації мають жителі села та міста. Для 

міщанок ужито андроніми на -ов(а) (Антоньова, 

Войцехова, Гжехоткова, Осипова, Юзефова, Якубова 

Юзефова), а для селянок – андроніми на -их(а), -к(а) 

(Безкрилиха Василиха, Гнатиха, Кострубиха, Лесиха, 

Митриха, Прачиха, Яциха, Півторачка, Бордючка та ін.).  

Аналіз джерельної бази ЛХА показав, що кількісно 

переважають секундарні ЛХА (89 %), узяті з реального 

антропонімікону як реальні назви реальних людей 

(Гучинський, Кошицька, Рябина, Фавель, Йонас 

Туртельтауб, Софрон Телесницький та ін.) та як реальні 

назви, не пов‘язані з реальними людьми (Грозицька, 

Журковський, Кучеранюк, Півторак, Прач, Спориш, 

Трацький та ін.). Примарні ЛХА, які утворював сам автор, 

становлять 8% (Бессервіссер, Всякдарсовершенський, 

Йикьстархрев, Киценька, Напуда, Упав та ін.), а 

терціальні, узяті з фольклорних джерел чи літературних 

творів, – 3% (святий Миколай, Епамінонд, Ругониха, 

Скрудж, Денис). 

При антропонімній номінації персонажів простежено 

такі явища: 

1. Актуалізацію доантропонімної семантики онімів: 

Бовдур (груба, нерозумна людина, здатна на вбивство), 

Ольга (свята, мучениця), Моримуха (отруєний любов‘ю до 

Киценьки), Грозицька (грізним поглядом дивилася на 
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співробітниць), Мендель Лямпенліхт (за допомогою лампи 

спалив Яця Зелепугу) та ін.  

2. Актуалізацію доантропонімної семантики онімів + 

асоціативні конотації: Дорожівський (селянин із 

Дорожова, який дорожить матеріальними заощадженнями, 

скупий), Спориш (персонаж, який, мов спориш, стелиться 

перед владними людьми), Староміський (чоловік 

старосвітських поглядів зі Старого Міста) та ін. 

3. Енантіосемію внутрішньої форми оніма та 

характеристики персонажа: Матій (―Божий чоловік‖ [10, 

с. 67] – звір, нелюд якийсь), Гаудентій (―той, хто радіє‖ [14, 

с. 65] – безталанний), Софрон (―зі здоровим розумом‖ 

[10, с. 87] – божевільний, хора душа), Бессервіссер 

(―всезнайко‖ – неук), Ґоттесман (―Божий чоловік‖ 

[2, с. 83] – людоїд, не чоловік; арідник, не чоловік; люципер 

якийсь; гадина; нехрист) та ін. 

4. Експресивну енантіосемію (вживання демінутива у 

функції пейоратива й навпаки): Івасуньо, Маріанко, 

Бовдурик (негативна мовленнєва ситуація), Василище, 

Півторачище (позитивна мовленнєва ситуація). 

5. Перенесення в канву художнього твору та 

обігрування реальних номенів реальних людей: 

Красицький (асоціація з красою – улюблений катехит), 

Козакевич (конотації – козак і коза), Волянський (учень, 

який виявив силу волі й учинив спротив жорстокому 

вчителеві) та ін. 

6. Перенесення в художній твір реальних ВН без 

усяких змін: Микитич, Міхонський, Лімбах, Фавель, 

Білинський, Рябина, Кошицька, Гучинський, Ясько 

Романський та ін. 
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7. Завуальовування реальних власних назв за 

допомогою: 

 анаграми прізвища: Верхратський → 

Йикьстархрев; 

 контамінації імені та прізвища: Ва[силь] + 

[Ме]лько → Валько; 

 заміни антропонімної основи оніма зі 

збереженням його словотвірної моделі: Сеньків → 

Леськів, Турків → Кострубів, Новосельський → Во-

лянський; 

 заміни реального антропоніма криптонімом: 

Михайло Заяць → Михайло З., Антін Крушельни-

цький – Антін К.; 

 заміни прізвища зі збереженням імені: Гриць 

Дзюрик → Гриць Тимків; 

 уживання назви літературного героя замість 

номінації його творця: Михайло Вагилевич → Денис, 

Є. Олесницький → Скрудж. 

Дослідження структурних особливостей антропонім-

ної номінації осіб у малій прозі І. Франка показало, що 

панівною (70 %) є одночленна модель номінації, у межах 

якої 43 % становлять власні імена персонажів (Іван, 

Микола, Юра), 19 % – прізвища (Стебельський, Спориш, 

Куфа, Бессервіссер, Темницький, Зам’ятальський), 6% – 

андроніми (Василиха, Гнатиха, Антоньова, Якубова, 

Півторачка, Бордючка) і 2 % – прізвиська (Киценька, 

Сойка, Недоварений, Бовдур). Двочленна модель номінації 

становить 30 %, із яких імена та прізвища персонажів – 

28 % (Зефірин Андрониковський, Андрій Темера, Йосько 

Штерн, Мортко Шіндер, Яць Зелепуга, Зигмунт 

Зембецький), імена + імена по батькові – 0,5 % (Никанор 
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Ферапонтович, Микола Федорович, Володимир Семенович, 

Марія Карлівна), імена та криптоніми – 1 % (Ежен Т., 

Михайло З., Антін К., Микола Т. та ін.). 

Антропонімно-апелятивна номінація персонажів 

репрезентована поєднанням ЛХА з детермінативом, який 

указує на вік персонажа (старий Темницький, стара 

Митриха, дід Заруба, малий Мирон), професію чи рід 

занять (пастух Гриць, рибак Попівчук, флячниця Якубова, 

служниця Марина), зовнішній вигляд (довгоносий Громик, 

Ганка круглолиця, рудобородий Шміло), характер, 

поведінку, інтелект (Ганка неусипна, дурний Савка, безум 

Зелепуга), родинні стосунки (невістка Анна, донька 

Горпина, кум Іван, шваґер Чапля), національність (жид 

Шміло, бельгієць Ван-Гехт, ром Пайкуш) тощо. У деяких 

таких номінаціях детермінатив служить засобом 

розрізнення персонажів (старий Темницький, молодий 

Темницький, перший Хома, другий Хома, давній Опанас, 

новий Опанас та ін.). Найуживанішими виявилися 

номінації з компонентами пан, пані, панна, панич (пан 

Зефірин Андрониковський, пані Целіна Андрониковська, 

панна Маня, панич Тоньо). Зафіксовано також кілька 

номінацій описового характеру: Манька з Городецького, 

Кася з Янівського передмістя, зизоока Ядвіга з-під 

“Золотого цапа”.  

Апелятивну номінацію персонажів поділено на 

безіменну та замінники імені. Безіменна номінація наявна 

в кожному творі І. Франка малого жанру, але єдиною є 

лише в 13 оповіданнях (12 %). Така безіменність 

персонажів допомогла авторові створити широке тло, 

типізувати окремі риси героїв, особливо у філософських та 

сатиричних творах. Нерідко безонімна номінація служить 
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основним засобом вираження провідної ідеї твору. 

Безіменність переважно репрезентована словами пан, війт, 

присяжний, шандар, батько, панотець та ін. 

Замінники імені в межах художнього твору 

уточнюють, доповнюють антропонімні номінації 

персонажів (Бовдур (груба, нерозумна людина, йолоп) – 

звір – нелюд – туман – відміна якась; Панило – пан 

ключник – пан татко – велике пан; Яць Зелепуга – безум 

Зелепуга – дурний Яць – дурень Яць – дурень – старий 

безум; Андрусь Тихий – добра, сумирна дитина, Хома 

Бідолаха – бідний Хома), нерідко їх семантика контрастує 

із семантикою основ ЛХА, що допомагає побачити 

іронічний або трагічний відтінок оніма (патер Гаудентій – 

бідний патер – безталанний патер; Матій (Божа людина) 

– нелюд якийсь – кат – ірод – чоловік без серця; Ганка 

(лагідна, милосердна, мила) – одна з тих грубих натур – 

дівка, як жовняр – затята душа – окаянна; Софрон (зі 

здоровим розумом) – хорий чоловік – хора душа – 

божевільний). Замінники імені в межах одного твору 

виступають синонімами один до одного та до антропоніма-

домінанти, оскільки виконують одну й ту ж функцію – 

номінації тієї самої особи.  

Номінації осіб у малій прозі письменника 

відображають глибину та оригінальність Франкового 

мислення, широку обізнаність з українською та 

неукраїнськими антропонімійними системами, показують, 

як за допомогою номена можна розкрити образ-персонаж, 

відобразити ставлення автора до іменованого та інших 

персонажів у контактній та дистантній ситуаціях; укотре 

підтверджують незаперечну думку, що І. Франко – 
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неперевершений знавець мови в усіх її виявах, каменяр і 

філософ українського слова. 
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NOMINATION OF PERSONS IN THE IVAN FRANKO’S  

SMALL PROSAIC WORKS 

 

Oles’a Skolozdra-Shepitko 

 

The thesis highlights the complex analysis of anthrponymic and 

appellative nominations of persons in the small prosaic works of Ivan Franko. 

The works presents a research of the nominations of persons according to their 

nationality, social status, age, profession or occupation of the nominated 

characters. The stylistic loading of the onymic and appellative units is studied, 

the structural peculiarities of the nominations and the frequency of usage of 

nominative units in the small prosaic texts of the author is analyzed. 

Key words: nomination of the person, onym, appellative, antroponym, 

―token names‖. 

 

 



312 

 

УДК 811.161.2:39 

 

КОЛІРНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

МОВНОГО ОБРАЗУ КОНЯ В УКРАЇНСЬКОМУ 

ФОЛЬКЛОРІ: СЕМАНТИКА ТА СИМВОЛІКА 

 

Оксана Левчук 

 
У статті на матеріалі текстів різних фольклорних жанрів 

проаналізовано лексеми, що є засобами експлікації колірних характеристик 

мовного образу коня як одного з компонентів української лінгвальної 

картини світу. Виявлено, що більшість мовних засобів на позначення 

забарвлення коня містять позитивний оцінний компонент, мають значення 

‗товариш‘, ‗порадник‘, ‗наречений‘, ‗безцінний‘, ‗найкращий‘ та ін. і 

пов‘язані з поняттями краси, швидкості, сили, вірності, розумових 

здібностей. Отже, лексеми на позначення барв є одними з атрибутів, які 

зумовлюють сутність зооморфного образу. 

Ключові слова: колір, колірна характеристика, мовний образ, кінь, 

семантика, символіка. 

 

Колір – це ознака, яка отримує символічне 

трактування в народній традиції. Візуальний образ світу 

зазнає модифікацій залежно від того, хто (людина чи 

тварина) його сприймає, з якого погляду, під впливом яких 

форм гуманітарної культури тлумачиться забарвлення. ―У 

традиційній культурі (тобто у фольклорі. – О. Л.) колір – 

один із елементів, за допомогою яких утворюється модель 

світу. Колір набуває постійних символічних характе-

ристик, які звичайно доповнюються символічним 

значенням реалій-носіїв забарвлення, причому відокре-

мити одне від іншого можна лише за допомогою 

абстракції‖  [15, с. 122]. Без сумніву, можемо стверджувати 

про існування так званого колірного коду, який 

реалізується в текстах уснословесних творів, а також про 
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можливість заміни цього коду яким-небудь іншим, що несе 

таку ж інформацію (наприклад, кодом тварини). 

Колір у фольклорних текстах виражений переважно 

прикметниками, які є невід‘ємною частиною мовної 

картини світу українців. Національна мовна картина світу 

формує особливе ставлення людини до довкілля, задає 

норми поведінки, а виражені за її допомогою значення 

становлять єдину систему поглядів, своєрідну колективну 

філософію, притаманну всім мовцям [1, с. 229]. Наприкінці 

ХХ – початку ХХІ ст. в слов‘янському мовознавстві 

пожвавилася цікавість до когнітивізму, з‘явилося багато 

наукових праць, присвячених питанням реконструкції та 

інтерпретації елементів мовної картини світу. Це, зокрема, 

розвідки О. Барабаш-Ревак, Н. Данилюк, В. Жайворонка, 

М. Жуйкової, Р. Кіся, В. Конобродської, В. Кононенка, 

Т. Космеди, Л. Лисиченко, В. Мойсієнка, О. Сімович, 

Ж. Соколовської, Я. Анусевича, Ю. Апресяна, Є. Бартмін-

ського, О. Гури, А. Домбровської, Є. Кубрякової, Й. Маць-

кевич, С. Небжеґовської, С. Нікітіної, М. Пайсерт, Н. Тол-

стого, С. Толстої та ін. 

Проблему кольороназв у мовознавстві розглядають у 

кількох аспектах. Назви кольорів становлять об‘єкт 

наукових студій у галузі порівняльного мовознавства 

(О. Коваль-Костинська), етнолінгвістики (А. Вежбицька, 

Г. Яворська), психолінгвістики (О. Гапченко, Т. Ковальова, 

С. Григорук, Р. Фрумкіна), перекладознавства (І. Коваль-

ська), історичної та описової лексикології (М. Чікало, 

Н. Бахіліна, В. Горобець), семасіології (Р. Алімпієва, 

А. Висоцький, Л. Грибова, О. Дзівак, В. Москович, Ж. Со-

коловська, В. Фридрак). Ще з античних часів предметом 

зацікавлення ставала символіка барв та лексем на 
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позначення кольору в фольклорі, яку аналізували 

дослідники різних галузей науки, зокрема: психологи, 

етнологи, лінгвісти, літературознавці, фольклористи тощо. 

Принагідно це питання розглянуто в різноманітних 

енциклопедичних та словникових статтях [див.: 7, 18, 19]. 

Актуальність дослідження лінгвальної картини світу 

українського фольклору зумовлюється посиленням 

інтересу сучасної мовознавчої науки до лінгвокультурних 

проблем, серед яких значне місце посідає мовний образ та 

засоби його репрезентації в тексті. 

Фольклорну лінгвальну картину світу репрезентують 

мовні образи, що, своєю чергою, становлять об‘ємнішу 

одиницю – концепт. Про це зазначає Л. Лисиченко [10, 11], 

подаючи рівні мовної картини світу. Отже, мовний образ – 

це проекція на мову відповідного фрагмента концепту-

альної картини світу, вербалізована частина концепту, 

ментальний образ, виражений лінгвальними засобами. 

Об‘єктом зацікавлення розвідки є мовний образ коня 

як окремий фрагмент національномовної картини світу 

українців. До найголовніших концептів загальної картини 

світу належить поняття ‗тваринний світ‘. Воно 

складається з багатьох елементів, серед яких одним із 

найуніверсальніших, найчастотніших образів в україн-

ському фольклорі є мовний образ коня. Його репрезен-

тують номінації: кінь (А в ноженьках вороненький кінь 

стоїть [Бодянські, с. 218]), коник (Молодий козаченько 

коника сьідла
1
 [Верхратський, с. 126]), коничок (Та біжи 

битими шляхами, та вдар коничок (копитами) [Бодянські, 

с. 218]), кониченько (Ой зажурився старостин кони-

                                                 
1 Тут і далі тексти ілюстративного матеріалу подаємо за правописом видань. 
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ченько [Доленга-Ходаковський, с. 215]), коненько (Став 

коненька наповати [Максимович, с. 135]), лошак (Горе 

тому козакові, нема сіна лошакові [Номис, с. 75]), коняка 

(Ой того то я коняку поважати буду, за його не взяв би 

срібла хоч повную груду [Соціально-побутові, с. 27]), 

шкапа (Вівса шкапа з’їла, так і віз побила [Пазяк, с. 167]), 

мерин (Бреше як сивий мерин [Доброльожа, с. 11]), конина 

(Ти сам поїхав сивою кониною [Доленга-Ходаковський, 

с. 466]), кляча (Не питай, що я плачу, запрєгай сиву клячу 

[Верхратський, с. 148]), кобила (Рогом буду трубити, 

кобилою робити [Обрядові пісні Слобожанщини, с. 293]), 

кобилка, лоша (Гойда, гойда, гойдаша, де кобилка, там 

лоша [Пісенний вінок, с. 198]), кобильчина (Ой та тірі 

дайна, кобильчина файна [Пісні з Львівщини, с. 246]), 

лошатко (Твоя сірая кобила ще й лошатко народила) 

(Обрядові пісні Слобожанщини, с. 134), лошиця (Криця – 

не лошиця! Півкорця з’їсть, а мірки не довезе [Пазяк, 

с. 167]), вороний (Став вороний під зеленим зозуленьки 

слухати [Доленга-Ходаковський, с. 265]), Сивко (Люблю 

Сивка за звичай: хоч крекче, та везе [Пазяк, с. 162]) тощо. 

Мета нашої студії – описати лексеми, що є засобами 

експлікації колірних характеристик мовного образу коня 

як одного з компонентів української лінгвальної картини 

світу. Матеріалом слугуватимуть тексти різноманітних 

фольклорних жанрів. 

Лексеми на позначення тварин лінгвісти найчастіше 

аналізують як мовні засоби вираження концепту ‗природа‘ 

або, якщо говорити про коня, концептів: ‗воля‘ [20], 

‗козак‘ [9]. Зоолексеми розглядають і як самостійні 

концепти тваринного світу на матеріалі фразеологічного 
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фонду українців [16] або ідіолекту окремих письменників 

[17]. 

Номени на позначення коня та його колірних ознаку 

фольклорних текстах функціонують як у прямому, так і в 

переносному (метафоричному, символічному) значеннях. 

Кінь (у прямому значенні) – це назва великої 

свійської однокопитної тварини, яку використовують для 

перевезення людей і вантажів [8, с. 542]. Як стверджує 

В. Жайворонок, кінь – давній вірний супутник людини, 

символізує відданість, швидкість, витривалість і виступає 

об‘єктом різних порівняльних характеристик у народній 

афористиці (―Бувши конем та стати волом‖ , ―З коня на 

осла зійшов‖ , ―Знайся кінь з конем, а віл з волом‖ , ―Кінь 

коневі не рівний‖ ) [7, с. 286]. 

Предметом аналізу є лексико-синтаксичне вираження 

колірних характеристик мовного образу коня у 

фольклорному мікросвіті. Зміст і структура образу 

відповідають народному способові сприйняття світу. Це 

означає, що тлумачення мовного матеріалу не 

покликаються на наукове знання про предмет, а 

характеризують цей предмет адекватно до ―наївного‖  

знання з використанням усталених характеристик, а також 

їх оцінки, яка є невід‘ємним компонентом людського 

пізнання світу. Усе це виявляє ті значення, які важливі для 

мови й народної культури. 

Створення яскравих ―портретних‖  характеристик 

мовного образу коня зумовлюється, передусім, існуванням 

не менш вдячного ―природного матеріалу‖ . Найважли-

вішим елементом у створенні мовного народного ―портре-

та‖  коня в українському фольклорі є його кольористична 
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характеристика, яку найчастіше залучають до постійного 

художнього означення.  

У реальному житті колірну характеристику коня 

називають мастю. Масть коня – це пігментація волосяного 

покриву шкіри. Вона є однією з основних індивідуальних 

ознак тварини. Основними типами забарвлення коней 

здавна вважалися ворона, гніда, руда та сіра масті [12].  

Серед колірних ознак образу коня у фольклорних 

текстах переважають білий, чорний (вороний), сивий 

(сірий) та рудий (рижий, буланий) атрибути. Але колірна 

характеристика фольклорного коня не обмежується лише 

його мастю, до колірних атрибутів цього символічного 

зообразу належить і забарвлення копит, гриви, елементів 

упряжі тощо. Найчастіше це багаті своїм символічним 

навантаженням лексеми на позначення білого, золотого, 

срібного кольорів, тобто такі колірні характеристики, які 

вказують на фантастичність, незвичайність або 

сакральність зооперсонажа. 

Семантику ‗забарвлення коня‘ в більшості фольклор-

них творів виражають слова: вороний (Прип’яв коня 

вороного до зеленой ліщини [Доленга-Ходаковський, 

с. 552]), ворон (Пійду ж я до ковалика ворон коника вкую 

[Доленга-Ходаковський, с. 213]), вороненький (Під яво-

ром, під явором коник вороненький [Доленга-Ходаков-

ський, с. 417]), буланий (Ніч темна, ніч тишна, сидиш ти 

на коні буланому, на сідлі соколиному [Українські 

замовляння, с. 194]), чорний, чорненький (Єден коник, як 

ворон, чорненький, ...Я тим чорним Дунай переплину 

[Доленга-Ходаковський, с. 544]), білий (Ой запрягай, 

козаченьку, білу кобилу [Потебня, с. 251]), біленький 

(Третій коник, як лебідь, біленький [Доленга-

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0
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Ходаковський, с. 544]), сивий, сивесейкий (Коню сивий, 

коню сивий, коню сивесейкий [Верхратський, с. 184]), 

сивенький (Другий коник, як голуб, сивенький [Доленга-

Ходаковський, с. 544]), сив (Дай же ти, Боже, сив 

кониченька [Колесса, с. 169]), найсивіший (Виведу коня 

найсивішого і найбистрішого [Доленга-Ходаковський, 

с. 546]), темно-сивенький (Під ним коничок коничок 

темно-сивенький, темносивенький, барзо буйненький 

[Колесса, с. 183]), сірий (Твоя сірая кобила ще й лошатко 

народила [Обрядові пісні Слобожанщини, с. 134]), чалий 

(Ой єсть у мене кониченько чалий [Потебня, с. 99]), 

рижий (Перебирай, рижий коню, свойіми ногами 

[Верхратський, с. 162]), карий, бурий (Там пасуться три 

кобилі – їдна кара, друга бура [Жартівливі пісні, с. 364]), 

лисий (Лисий коню, лисий коню, а зельізні пута 

[Верхратський, с. 187]), рябий (Сон рябої кобили [СФУМ, 

с. 676]), золотий, срібний (сребрний) (Нема в короля 

такого коня, що ушеньками радоньки слухав, золота грива 

перси покрила, шовковий хвостик сліди замітав, сребрним 

коитом камінь пробивав [Доленга-Ходаковський, с. 134]), 

срібло (За вороти на мураві шовком коні попутани, 

сріблом гривоньки поплутани [Доленга-Ходаковський, 

с. 103]) тощо. 

Часто у фольклорному мовленні лексеми на 

позначення кольору не просто вказують на забарвлення 

коня, а мають набагато ширшу семантику. 

Ознака ‗вороний‘, що так часто функціонує у 

фольклорі для характеристики образу коня, у ліричних 

піснях слугує переважно засобом поетичності народного 

мовлення. Це підтверджує фольклорист Я. Гарасим, який, 

досліджуючи національну самобутність естетики 
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українського пісенного фольклору, зазначає, що 

―найвищим рівнем фольклорної естетизації відзначається 

зображення коня‖  [3, с. 296]. Епітети вороний, 

вороненький настільки узвичаїлися в народній ліриці, що 

не сприймаються як барва, а є невід‘ємною частиною 

народнопоетичного зообразу.  

За твердженням дослідників символіки барв, чорний 

– колір ночі, Чорнобога, а значить смерті, трауру та горя – 

загибелі всього, що живе й дихає. Із темрявою ночі 

пов‘язані зло й чаклунство [2, с. 474]. Вороний кінь – це 

нічне зоряне небо, що є царством душ померлих [2, с. 525]. 

Хоча й науковці вважають, що чорна барва (а вороний – це 

―чорний із синюватим полиском‖  [8, с. 202] в 

українському народному мисленні має переважно 

негативне символічне навантаження, вороний кінь – це 

один із найпрекрасніших образів українського фольклору. 

Прикметники вороний, вороненький виражають значення 

‗супутник та вірний друг козака‘ (Під явором, під явором 

коник вороненький, на конику сидить козак молоденький 

[Доленга-Ходаковський, с. 417], Умер козак, умер козак 

посереди поля, лиш остався кінь вороний і ясная зброя 

[Тобілевич, с. 211]), ‗найкращий з-посеред представників 

свого виду‘ (Аж мій милий іде і четверо коней веде, а на 

п’ятому їде, а на п’ятому вороному і в жупані голубому 

[Доленга-Ходаковський, с. 551]), словосполучення воро-

ний у наряді актуалізує сему ‗безцінний‘ (Ой у саду, саду-

винограді стояв кінь вороний у наряді, ніхто ж тому коню 

ціни не нарядить [Доленга-Ходаковський, с. 521]). У 

замовляннях навіть святий Юрій їздить на вороних конях, 

що вказує на сакральну символіку лексеми вороний (Їхав 
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святий Юрій на вороних конях, на чотирьох колесах 

[Українські замовляння, с. 122]). 

Прикметник ‗білий‘ у ліричному фольклорі українців 

вказує на міфологізм зообразу, його надзвичайні чи фан-

тастичні можливості. Лише за допомогою білого коня 

можна роздобути чарівне тройзілля і, завдяки цьому, стати 

до шлюбу з коханою: Єсть у мене три коні на стайні: 

єден коник, як ворон, чорненький, другий коник, як голуб, 

сивенький, третій коник, як лебідь, біленький. Я тим 

чорним Дунай переплину, а тим сивим військо переїду, а 

тим білим тризіллє достану, я з Марисей до шлюбу стану 

[Доленга-Ходаковський, с. 544]. 

Із спостережень над символікою цього зообразу в 

українському фольклорі можна зробити висновок, що 

найбільше кінь наділений різноманітними кольоровими 

атрибутами в замовляннях. ―Він вороний, буланий, сивий, 

сірий, білий; як об‘єкт замовлянь – нерідко рудий. 

Кольорова шкала коня відповідає шкалі півня: від чорного 

до білого через сірий (інколи – червоний)‖  [13, с. 226]. 

Дослідниця замовлянь Марина Новикова пояснює 

символічну масть коня відповідно до добового світлового 

циклу: ―Масть коня (як і півня) атрибут не побутовий, а 

космічний‖  [13, с. 227]. 

Значення сакральності в текстах замовлянь 

найчастіше передається за допомогою прикметника білий 

(Їхав Юрій на білім коні, білі губи, білі зуби, сам білий, в 

біле одягся, білим підперезався...) [Українські замовляння, 

с. 194]. В українських замовляннях образ білого коня 

завжди пов‘язаний з образами святих Юрія, Іллі, Михайла 

або й самого Господа.  
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Етнолінгвіст Олександр Гура, подаючи у своїй 

монографії схему опису тварин, не оминає й колірної 

характеристики їхнього зовнішнього вигляду, зокрема, 

виділяючи, як одні з найбільш символічних, опозицію 

чорного та білого. ―Чорний та білий виступають як оцінні, 

утворюючи опозиції: нечистий – чистий, диявольський – 

божий і святий, хижий і злий – добрий і сумирний, темнота 

– світло... Одночасно і чорний, і білий характеризують 

хтонічних тварин...‖  [5, с. 47]. 

Білий колір – один із основних у народній культурі 

елементів колірної символіки. Білий та чорний 

перебувають на полярних полюсах кольорового спектра, а 

їх назви та символіка вступають в антонімні відношення. 

Аналізуючи роль чарівного коня-помічника у 

фантастичних казках, Володимир Пропп робить висновок, 

що там, де кінь відіграє культову роль, він завжди білий 

[14, с. 262]. За твердженням дослідника чарівних казок, 

масть коня – не випадкове явище у фольклорних текстах, і 

навіть якщо білий кінь не зайняв би першого місця за 

частотою вживання, то це б не заперечило факту, що саме 

в цьому колірному забарвленні ми бачимо найбільш 

архаїчну форму коня, а всі решту масті варто признати 

реалістичними деформаціями [14, с. 262].  

Із цими міркуваннями В. Проппа можемо частково 

погодитися не лише стосовно до казок, а й інших 

фольклорних жанрів української уснопоетичної творчості. 

Адже біла та споріднені за символічним значенням із нею 

сива (а також золота та срібна) барви здебільшого 

функціонують у найбільш архаїчних – обрядових жанрах, 

де кінь – міфологізована сакральна істота, наближена до 

божественного світу. 



322 

 

Білий – у народному українському сприйманні став 

символом чистоти [7, с. 38]. Недаремно в Україні у 

весільний поїзд завжди впрягали коней тільки світлих 

барв, оскільки вважали, що це вбереже наречених від 

нечистої сили, поганих думок, напасті. 

У записах Осипа Роздольського знаходимо казку, де 

масть коней указує на гріховність душ померлих, що 

відбувають покуту в пеклі. Чорні коні – найбільші 

грішники, лисі менше караються, а білих коней навіть сам 

чорт шкодує [ГНК, с. 58]. Красивий білий кінь із 

подільської казки ―Жених-мрець‖  – це перевтілений 

мертвий наречений, що приходить по дівчину [КЗП, с. 202-

203]. Ці казки ще раз підтверджують, що білий (іноді 

сивий) кінь – це предок, померлий родич, покровитель 

земного героя, праведна душа. 

Водночас характеристика ‗білий’ пов‘язана й з 

образом смерті. Білий – стародавній колір жалоби. У білій 

одежі з‘являються людям примари та мерці [2, с. 472]. Як 

підтвердження цих слів в українських міфологічних 

легендах простежуємо образ білого коня, що символізує 

саму смерть (Та й ідемо самі додому, вже вночі. Як 

бачимо, то з одної хати до другої переходить через дорогу 

кінь. Гарний такий, білий, а такий здоровий, що ми ще 

ніколи такого не бачили. І перелякалися дуже. А він як 

переходив, то близько коло нас, і так нас вихнув, що ми 

чуть не попадали. Такий сильний! І перейшов в сусідню 

хату й пропав десь. А на другий день, як ми чуємо, то в тій 

хаті помер дід. То то, певно смерть ходила [Українські 

міфи, с. 113]). 

Близьким за своєю семантикою та символічним 

наповненням до лексеми білий є прикметник сивий, що в 
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календарно-обрядовій поезії українців указує на 

сакральність мовного образу коня: Грай, сивий коню, підо 

мною, сам Господь Біг надо мною [Доленга-Ходаковський, 

с. 295]. 

Ознака ‗сивий’ асоціюється і з водною стихією, адже 

прикметник сив характеризує коня, який не лише мурує 

церкву, але й один із цілого стада не тоне в річці: Лише сі 

лишив сив кониченько. Сив коник плавлет, вушком 

поводит, вушком поводит, біл камінь лупле, біл камінь 

лупле, церков мурує [Колесса, с. 185]. 

А зі записів Турського весілля, коли син просить 

материнського благословення в далеку ―дорожейку‖ , ми 

дізнаємося, що його вже ―Бог благословив і сивий кось 

[конь]‖  [Денисюк, с. 72]. Сивий, за народним уявленням, 

часто має значення праведного діда, духа предків, а не раз і 

божественного світу загалом. Ознака ‗сивий‘ нерідко 

символізує статечний вік, мудрість людини: Сиві коні не 

все є старі [Пазяк, с. 164]. Сивий кінь разом із Господом 

дає благословення парубкові на щасливий шлюб, 

благодатний початок сімейного життя. ―У селі Сенчицях 

такого сакралізованого коня вводили навіть до хати свекра 

разом з невісткою. Кінь стає оберегом від отрути, чарів, 

―злих мислей‖ , сублімованих у напитку, яким вітає теща 

зятя, але той виливає чару на гриву свого коня, аби трунок 

потік ―по копитойку‖ , бо кінські копита спроможні 

потоптати зло‖  [5, с. 14]. 

У деяких випадках така колірна характеристика 

образу коня, як найсивіший, є синонімною до характе-

ристики ‗найкращий‘, ‗найшвидший‘, тобто ознака ‗сивий‘ 

символізує красу, міць, швидкість тварини: Пійду до 

стайні щонайвищої, щонайкращої, виведу коня 
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найсивішого і найбистрішого... [Доленга-Ходаковський, 

с. 546]. 

Колірна ознака темно-сивенький має значення 

‗норовистість‘, ‗нестримність‘ тварини: Під ним коничок 

темно-сивенький, темносивенький, барзо буйненький 

[Колесса, с. 183]. 

В окремих випадках характеристика сивий реалізує 

негативну семантику: вказує на лукаву людину (Бреше як 

сивий мерин [Доброльожа, с. 11]). 

Сивий кінь у фольклорі нерідко викликає асоціації зі 

сивим птахом – орлом. Недарма в казках ми часто 

виявляємо коня, який уміє літати. За твердженнями 

багатьох дослідників, образ коня пізнішого походження, 

аніж образ птаха. Коли людина почала приручати диких 

тварин (зокрема й коня), у народній уяві відбувається 

накладання цих, на перший погляд, зовсім несхожих 

зообразів. У багатому матеріалі пісенного фольклору 

українців знаходимо відображення й цих уявлень: А 

козаченько сивим коньом грає та як орел літає, мене 

молоду, молодесеньку саму вдома покидає [Доленга-

Ходаковський, с. 437]. 

У весільній поетиці часто використовують зооморфні 

образи. Наречений нерідко постає в образі сокола, орла 

тощо. У записах поліського весілля простежуємо й образ 

сивого коня, що символізує молодого, який забирає 

дружину з дому її батьків: Мій конику сивий, який ти 

щасливий: іспили, іззіли, взяли, що схотіли – із комори 

скриню, з хати господиню, з хліва телушечку, з ложа 

подушечку [Денисюк, с. 179-180]. 

В окремих пісенних контекстах функціонує лексема 

лисий. Місяць в українській народній загадці – це лисий 
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кінь: ―Лисий кінь у ворота загляда‖  [Номис, с. 637]. 

Лисиною в коней та корів у народі називають білу (світлу) 

подовгувату пляму на голові. Зорі в народній пам‘яті 

українців теж збереглися в образі коней: У білому полі 

попутані коні, узлики знати [в інших варіантах злати]: 

нельзя розвъязати (зорі) [Номис, с. 638]. Так, нерухомі зорі 

зображені як спутані золотими вузликами коні. Хоча в 

цьому тексті ми й не бачимо чіткого колірного означення 

коня, але компоненти біле поле та вузлики злати 

створюють кольорову гаму, яка символізує стихію світла. 

У ліричних творах ця характеристика має абсолютно інше 

символічне навантаження, аніж у загадках. Лисий кінь у 

залізних путах символізує рекрута. Ознака, яка виражає 

особливість забарвлення коня, накладається на образ 

парубка, якого перед призовом стригли налисо: Лисий 

коню, лисий коню, а зельізні пута, як наважу, дьівку 

зраджу, а сам за рекрута [Верхратський, с. 187]. 

Серед колірних ознак образу коня в українському 

фольклорі знаходимо й епітет рижий. В аналізованих 

фольклорних текстах рижий кінь часто має значення 

перевізника, медіатора між світами. Це частково 

підтверджує дещо гіперболізовану думку В. Войтовича про 

те, що ―червоний кінь уособлює вогонь і переносить душі 

небіжчиків у вирій‖ . Рижий кінь із чарівних казок, на 

думку В. Проппа, має вогняну сутність [14, с. 263-264]. У 

нього з ніздрів сиплються іскри, із вух іде вогонь та дим. 

Червоний кінь, як і вогонь, виконує функцію посередника 

між світами, то й символіка цих образів досить близька. 

Навіть у ліричних піснях ознака ‗рижий‘ указує на 

коня, який хоча й не перевозить у  той‖  світ, але сповіщає 

рідних про загибель: Бігай, бігай рижий коню, бігай до 
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дому, не вповідай рижий коню, що-м сє утопиў, но 

вповідай рижий коню, що-м сє ужениў [Верхратський, 

с. 142]. 

Ознака ‗буланий’ (буланий – це ―світло-рудий‖  [8, 

с. 101]) у свідомості українця не відокремлена від нечистих 

сил, тому ніч, як уособлення усього ―темного‖ , сидить на 

буланому коні (Ніч темна, ніч тишна, сидиш ти на коні 

буланому, на сідлі соколиному... [Українські замовляння, 

с. 194]) ‖ . 

Колірна характеристика ‗рябий‘ (рябий – ―який має 

неоднорідне, плямисте забарвлення‖  [8, с. 1281]) у фольк-

лорному мовленні найчастіше має амбівалентну семан-

тику. Прикметник рябий в українському фольклорі називає 

власне не колір, а тип забарвлення й найчастіше 

поєднується з лексемами курочка, зозуля, кобила. Подібно 

до всякої фізичної відзнаки (родимки, надмір чи брак 

частин тіла тощо) ряба барва ―переживається архаїчною 

свідомістю як знак обраності, священності. ―Ряба курка‖  

так само священна, як і ―білий півень‖  [13, с. 272]. ‗Рябий‘ 

як колірна характеристика мовного образу коня реалізує 

значення ‗нісенітниця, дурниця‘: Сон рябої кобили 

[СФУМ, с. 676]. 

Окрім ознак, які вказують на реальне забарвлення – 

масть коня, народна уява використовує й фантастичні 

колірні атрибути цього зообразу. Витворюючи образ 

надзвичайного диво-коня в українських народних 

обрядових творах, народ уживає лексеми золотий, 

срібний (сребрний), срібло (І золоті удила коневі не милі 

[Пазяк, с. 161]; Нема в короля такого коня, ...золота грива 

перси покрила, шовковим хвостом сліди замітав, сребрним 

копитом камінь пробивав [Доленга-Ходаковський, с. 134]; 
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За вороти на мураві шовком коні попутани, сріблом 

гривоньки поплутани [Доленга-Ходаковський, с. 103]), які 

вказують на приналежність тварини до сакральних істот, 

до вищого світу. 

Досліджуючи відображення реліктів лицарсько-

дружинної поезії в поліському фольклорі, професор Іван 

Денисюк вважає, що такі народні образи весільної поезії, 

як ―сив кінь‖  та ―кони ворониї‖ , ―адекватні величальному 

образові літописного коня – ―диву подобен‖ , а ―сиделко 

золоте‖  та ―коник вороний‖  з іншої весільної пісні є 

регаліями приналежності їх власника ―до hightlife‘у, до 

вищих, аристократичних сфер‖  [6, с. 508]. 

Більшість наведених мовних засобів на позначення 

забарвлення коня містять позитивний оцінний компонент. 

А що, за народною категорізацією світу, мовне вираження 

мають лише найважливіші явища дійсності, то можна 

сказати, що такі характеристики для мовного образу коня 

виражають значення ‗найкрасивіший, найкращий з-поміж 

інших тварин цього виду‘. 

Отже, найчастотніші колірні атрибутиви, які 

окреслюють мовний образ коня в народних текстах, 

виражають позитивну оцінку українського народу, містять 

значення ‗товариш‘, ‗порадник‘, ‗наречений‘, ‗безцінний‘, 

‗найкращий‘ та ін. і пов‘язані з поняттями забарвлення, 

краси, швидкості, сили, вірності, розумових здібностей. 

Протилежну оцінку містять слова, які реалізують 

семантику ‗темрява‘, ‗смерть‘, ‗рекрутчина‘ тощо. 

Часто у фольклорі ―колір перестає бути кольором і 

стає символом некольорових відносин‖  [13]. Отже, 

лексеми на позначення барв є одними з тих атрибутів, які 

зумовлюють сутність зооморфного образу. Колірна ознака 
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може визначати зміну змісту символічного образу. Часто 

вона важливіша, ніж назва означуваної реалії, як у випадку 

з рябою кобилою. На прикладі впливу колірних 

характеристик можна побачити, що матеріальні морфоло-

гічні якості зообразу ―роблять‖  знак, керуючи його 

змістом. 

Більшість колірних ознак зооперсонажа, виявлених в 

аналізованому матеріалі, містять позитивну оцінку й 

витворюють один із найпоетичніших та найпрекрасніших 

мовних образів української уснопоетичної творчості. 
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COLOUR CHARACTERISTICS OF LINGUISTIC IMAGE OF HORSEIN 

UKRAINIAN FOLKLORE:  

SEMANTIC AND SYMBOLIC 

 

Oksana Levchuk 

 

The article on the material in various folklore genres analysed tokens, 

which are the means of explicating the image colour characteristics of linguistics 

image of horse as a component of Ukrainian lingual world view. We found that 

the majority of language to describe the colour of the horse contains positive 

evaluative component matter 'friend', 'counsellor', 'groom', 'precious', 'best' and 

so on. and related concepts of beauty, speed, strength, loyalty, mental abilities. 

Thus, tokens denoting colours are some of the attributes that determine the 

nature of zoomorphic image. 

Key words: colour, colour characteristics, linguistics image, horse, 

semantic, symbolic. 
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УДК 81’373.21 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ДЕРИВАЦІЇ 

ОЙКОНІМІВ УКРАЇНИ 

 

Дмитро Бучко 

 
Стаття присвячена дослідженню ойконімів лексико-семантичного 

способу деривації. У статті доводено, що цей спосіб словотвору ойконімів 

належить до найпродуктивніших і реалізується зрідка онімізацією 

апелятивів, а в абсолютній більшості випадків – унаслідок трансонімізації 

інших онімів (найменувань груп людей і назв географічних об‘єктів) в 

ойконіми. 

Ключові слова: деривація, ойконім, онімізація, мікротопонім. 

 

Основним способом збагачення лексичного складу 

української, як і інших мов, безперечно, є словотворення, 

яке здійснюється за властивими для кожної мови законами, 

тобто відповідними способами словотворення. Їх (способи 

– Д. Б.) визначають як певні ―дії, які здійснює мова, 

створюючи нове слово‖  [3, с. 133]. 

В українському мовознавстві прийнято виділяти 

чотири основні способи словотворення: 1) морфологічний, 

2) морфолого-синтаксичний, 3) лексико-семантичний, 4) 

лексико-синтаксичний. Характерно, що в енциклопедії 

української мови названо лише два з них: ―Існують 

морфологічний і лексико-семантичний с(пособи) с(лово-

творення)‖  [17, с. 589].  

Ґрунтовне вивчення словотвору як загальних, так і 

власних назв, поміж ними й ойконімів, належить до 

найактуальніших завдань сучасного мовознавства й 

ономастики. Поглиблений аналіз словотвору назв поселень 

спричинений передусім відсутністю на сьогодні 

узагальнювальних праць, присвячених дослідженню 
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деривації ойконімів у синхронному й діахронному 

аспектах як в українській, так і слов‘янській ономастиці. 

Без точного встановлення деривації конкретної назви 

населеного пункту неможливо правильно пояснити її 

походження, адже безпомилкове з‘ясування словотвору 

назви є ключем до пізнання її наукової етимології. 

Виняткову вагу для наукового визначення деривації 

певних ойконімів і, зрозуміло, їх походження, має 

виявлення найдавніших засвідчень цих назв поселень у 

доступних писемних (друкованих і рукописних) джерелах.  

У 60-80-их роках ХХ ст. багато уваги вивченню 

словотвору ойконімів України приділяли українські 

ономасти Л. Гумецька [4], Ю. Карпенко [5], І. Ковалик [9], 

Є. Черняхівська [22], О. Купчинський [11] та ін., однак у 

працях учених того періоду, як пише Н. Подольська, не 

було єдності у принципах класифікації таких онімів, 

відсутній був також єдиний принцип словотвірно-

структурного їх аналізу [13, с. 3]. І все ж багато 

українських, як і інших ономастів, дотримується думки, 

що ойконіми творилися внаслідок дії тих же чотирьох 

способів словотворення, які використовувалися при 

творенні апелятивної лексики. Кожний із названих 

способів деривації ойконімів має свої засоби вираження, 

які неоднаково активно використовуються при творенні 

конкретних моделей назв. 

Більшість мовознавців, у тому числі й тих, що 

вивчають топонімію України, традиційно дотримуються 

думки, що основним, найбільш продуктивним способом 

словотворення не лише загальних назв, але й ойконімів є 

афіксальний, тобто морфологічний спосіб [15, с. 28]. 

Відомий російський ономаст В. Никонов із приводу 
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творення російських ойконімів свого часу писав: 

―Словотвір російських топонімів переважно суфіксальний. 

Із російських назв населених пунктів суфіксальними є 

понад 90 % (включаючи випадки, де суфіксацію 

супроводжують інші засоби словотвору – префіксація, 

словоскладання і ін.)‖  [12, с. 68]. Зрозуміло, що подібне 

твердження щодо української ойконімії абсолютно 

неприйнятне. По-перше, наявність суфікса в ойконімі не 

означає, що він утворений суфіксальним способом; по-

друге, у процесі словотворення ойконімів України дуже 

продуктивним виявився також лексико-семантичний 

спосіб словотворення. 

Саме ойконіми України, утворені цим способом 

деривації, і стали об‘єктом нашої розвідки. Основним 

засобом вираження лексико-семантичного способу 

деривації ―є зміна лексичного значення твірного слова при 

збереженні його звукової структури‖  [17, с. 589]. На рівні 

апелятивів цей спосіб словотворення завжди ілюструють 

невеликою кількістю лексем, пор. бик (тварина) – бик 

(опора моста) – бик (заст. великий казан) [там само]. 

Цілком відмінною є продуктивність лексико-семантичного 

способу деривації в українській онімії взагалі та ойконімії 

зокрема. Саме цим ми пояснюємо факт ілюстрації 

названого способу словотворення загальних назв власними 

(онімами), утвореними від загальних, у колективній праці 

―Словотвір сучасної української літературної мови‖ , напр.: 

м. Долина, с. Гаї, прізвища: Кавун, Сорока, Хрущ, Щур [15, 

с. 27]. 

Лексико-семантичний спосіб словотворення ойко-

німів, за даними регіональних ономастичних досліджень 

топонімії України Ю. Карпенка [6;7;8], Д. Бучка [1], 
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М. Габорака [2], М. Худаша [18; 19; 20; 21], В. Котович 

[10], В. Шульгача [23] та ін., належить до основних 

способів творення українських назв населених пунктів. 

Слід мати на увазі, що лексико-семантичний спосіб 

творення ойконімів реалізується лише двома процесами: 

онімізацією (переходом загальних назв у власні) і 

трансонімізацією (переходом одного виду оніма в інший, 

тобто перенесенням власної назви з одного об‘єкта на 

інший, найчастіше сусідній). Поняття онімізації та 

трансонімізації, здається, уперше у східнослов‘янській 

ономастиці використала Н. Подольська у праці ―Типовые 

восточнославянские топоосновы. Словообразовательный 

анализ‖  (М., 1983). Учена пише: ―Щоб з‘ясувати для себе 

специфіку топонімотворення, необхідно спочатку подати 

джерела виникнення топонімів. У топонімії наявні два 

основні процеси: це топонімізація апелятива, коли 

джерелом географічної назви є загальна назва, і 

трансонімізація, коли джерелом нової власної назви і, 

зокрема, географічної є будь-яка інша власна назва… 

Онімізація, зокрема топонімізація, апелятива… 

споконвічний, основний спосіб творення власних назв‖  

[13, с. 5-6].  

Онімізація супроводжується кардинальною зміною і 

лексичного значення, і первісних функцій твірного слова 

стосовно до похідного. Аналогічне явище, напевно, має 

місце і в трансонімізації. Безперечно, ці два види реалізації 

лексико-семантичного способу деривації ойконімів здійс-

нюються без будь-яких формальних змін у структурі ойко-

німів стосовно до їх етимонів, тобто апелятивів чи онімів. 

У граматичному плані ойконіми, утворені лексико-
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семантичним способом (у процесі онімізації і трансоні-

мізації), мають форму однини або множини. 

Роль онімізації та трансонімізації у словотворі 

ойконімів є не однаковою. У процесі онімізації творилися 

ойконіми виключно у формі однини на зразок Воля, 

Городок, Місто, Новоселиця, Новосілка, Село, Сільце, 

Слобода, а також пізніші складені назви: Нове Місто, 

Старе Село та под., тобто такі назви населених пунктів, 

етимони яких указують на тип самого поселення.  

Більшість вітчизняних і зарубіжних ономастів досі 

вважають, що внаслідок онімізації апелятивів виникли 

також ойконіми на зразок: Гора, Долина, Залісся, Міжгір’я, 

Підліс. Аналогічної думки у своїх роботах донедавна 

дотримувалися й ми. Однак поглиблене вивчення 

проблеми номінації населених пунктів України, а також 

той факт, що в нововиниклих (після онімізації апелятивів) 

онімах і в омонімних із ними апелятивах немає нічого 

спільного (крім самої назви), дають підстави вважати, що 

кваліфікація виникнення таких ойконімів унаслідок 

онімізації апелятивів є неправомірною.  

Безперечно, названі та подібні поселення могли 

виникати на підвищенні (горі), у долині, за лісом (тобто 

заліссі), але на час присвоєння цим населеним пунктам 

назв, омонімних із топографічними назвами, тобто 

апелятивами, останні (назви місцевостей) уже були 

мікротопонімами, тобто виконували функцію власних назв 

певних об‘єктів, що й вирізняло їх із-поміж інших, 

подібних. Таким чином, шлях від апелятива до ойконіма в 

наведених щойно назвах поселень ішов через 

мікротопоніми. Отже, творення ойконімів на зразок: Гора, 
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Долина, Залісся, Кропивище і под. є результатом трансоні-

мізації, а не ойконімізації. 

Отже, вважаємо, що ойконіми, однойменні з 

апелятивами, етимони яких указують на тип поселення, 

утворені шляхом онімізації апелятивів, а ойконіми, 

однойменні з назвами просторових одиниць, тобто з 

назвами місцевостей, виникали не безпосередньо від 

однойменних апелятивів, а від омонімних із ними власних 

назв цих місцевостей, інакше кажучи, трансонімізацією 

мікротопонімів. 

За нашим переконанням, лексико-семантичним 

способом словотворення в процесі трансонімізації виникли 

від омонімних мікротопонімів численні ойконіми 

конфіксальної структури на зразок: Забілиння, Заболоття, 

Замостя, Заріччя, Затишшя, Міжгір’я, Міжріччя, 

Наболоття, Підголеччя, Поріччя. А самі мікротопоніми, 

тобто етимони цих ойконімів, утворилися внаслідок 

онімізації апелятивів.  

Лексико-семантичним способом деривації у процесі 

трансонімізації утворені ойконіми України, що є 

однойменними з назвами річок: с. Ворона (р. Ворона), 

с. Горинь (р. Горинь), с-ще Коропець (р. Коропець), 

м. Остер (р. Остер), м. Стрий (р. Стрий), с. Сула (р. Сула) 

та ін. 

І все ж переважна більшість назв населених пунктів 

України, що утворені лексико-семантичним способом, має 

форму множини. З них порівняно невеликою кількістю 

назв запрезентовані ойконіми, що мотивовані відапелятив-

ними мікротопонімами у формі множини, напр.: Броди, 

Верби, Гаї, Горби, Жолоби, Застави, Лази, Лози, Луги, 

Млаки, Низи, Погреби, Сади, Стави і под. 
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Етимонами ж більшості ойконімів у формі множини, 

що утворені цим способом деривації, є назвами первісних 

мешканців поселень:  

1) патроніми ―іменування групи людей за їх 

патроном‖ , це назви на -ичі, -івці / -инці; від них утворені 

архаїчні ойконіми на зразок: Вишатичі, Дережичі, 

Озаричі, Милятичі, Радевичі; Боришківці, Винятинці, 

Купчинці, Немиринці, Петриківці; 

2) родинні назви ―назви родин за найменуванням їх 

родоначальника‖  з формантами -и / -і, а ще відантро-

понімні назви на -ани / -яни; від них утворено численні 

давні ойконіми на зразок: Базалуки, Берегелі, Вакулки, 

Зозулі, Киселі, Осьмачки, Петруки, Черевані; Бажани, 

Барани, Дзюмани, Курмани, Мовчани, Петримани, 

Семиграни та ін.; 

3) локально-етнічні назви ―найменування групи 

людей за характером місцевості, на якій вони оселилися‖ , 

це відапелятивні назви на -ани / -яни, а ще окремі 

конфіксальні назви на -ці; від них утворено також значну 

кількість ойконімів, напр.: Глиняни, Лужани, Озеряни, 

Ольшани, Острожани, Піщани, Побужани, Поточани, 

Ставищани, Хлівчани; Заболотівці, Заболотці, Залісці, 

Міжгайці, Підберезці, Підгайці, Підлісці, Розкопанці і т. п. 

Отже, ойконіми розглянутих вище трьох груп 

вживаються у формі множини тому, що вони походять від 

назв груп людей, які заснували свої поселення, і лише 

згодом їх найменування ставали назвами тих поселень, у 

яких вони жили. Назви ж перших мешканців поселень 

виникали або від імені чи прізвиська їхнього патрона, від 

імені чи прізвиська їхнього родоначальника (засновника 

родини чи сім‘ї), або ж від назви групи людей, яку вони 
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отримали за характером місцевості, на якій оселилися, або 

ж за місцем їх поселення стосовно до примітних об‘єктів 

на місцевості. 

В ономастичних працях низки авторів патронімні, 

родинні та локально-етнічні назви мешканців, від яких 

утворено омонімні назви поселень, написані з малої букви, 

тобто їх покваліфіковано як апелятиви, а саме виникнення 

ойконімів – як процес онімізації апелятивів. Однак у нас є 

сумнів, чи правомірно вважати патронімні та родинні 

назви, які походять від антропонімів, загальними назвами 

й писати з малої букви.  

На сьогодні патронімні назви мешканців поселень на 

-ичі, -івці/-инці, родинні назви на -и / -і та відантропо-

німні назви на -ани / -яни (які вважаємо теж родинними) 

ми схильні кваліфікувати як власні назви й писати їх із 

великої букви: Бориничі, Боришківці, Немиринці, Радевичі; 

Адамчуки, Висячки, Недашки, Степашки, Бажани, 

Дергани, Тарани і т. п. Ці назви мешканців згодом ставали 

етимонами омонімних назв тих поселень, у яких вони жи-

ли. Тому вважаємо, що всі ойконіми на -ичі, -івці / -инці,   

-и / -і й частина ойконімів на -ани / -яни виникли не 

внаслідок онімізації апелятивів, а в результаті трансонімі-

зації давніших відантропонімних іменувань – патронімів і 

родинних назв.  

Однак частина ойконімів на -ани / -яни, на зразок 

Глиняни, Лужани, Озеряни, Ставчани, а також конфік-

сальних назв поселень на -ці (Залісці, Підгайці), що утворе-

ні від локально-етнічних назв мешканців, найімовірніше, 

виникла внаслідок онімізації апелятивів, адже назви 

людей, від яких утворені ці ойконіми, є апелятивами. 



343 

 

Серед назв поселень на -и / -і окрему групу творять 

ойконіми на зразок: Бондарі, Гарбарі, Гончарі, Конюхи, 

Мельники, Муляри, Смоляри, Столяри, що теж походять 

від назв мешканців, але етимонами їх є назви людей за 

заняттям або професією. Свого часу В. Ташицький називав 

такі ойконіми ―службовими‖  назвами [24, с. 264]. На нашу 

думку, частина або й більшість наведених вище й подібних 

ойконімів утворено не безпосередньо від назв занять 

жителів певних поселень, а від відповідних антропонімів, 

пор. українські прізвища Бондар, Гончар, Котляр, 

Мельник, Смоляр, Столяр і т. д. [14]. Якщо б поселення 

цього типу локалізувалися в безпосередній близькості від 

давніх феодальних міст і містечок, то можна було б 

погодитися з твердженням В. Ташицького, що заснов-

никами конкретних поселень були групи людей, які 

виконували різні роботи при дворі феодала, пор. назви 

вулиць, дільниць у старовинному Львові: Пекарська, 

Різнича, Сокільники. Однак, за нашими даними, переважна 

більшість названих вище поселень розташовано далеко від 

давніх міст і містечок. Тому ми схильні кваліфікувати 

ойконіми Бондарі, Гончарі, Конюхи і под. не як ―службові‖  

(чи інакше ―відзаняттєві‖ ) назви, мотивовані загальними 

назвами людей за їхнім заняттям, професією, тобто 

утворені від апелятивів онімізацією, а як відродинні, 

мотивовані родинними назвами, утвореними від 

відповідних антропонімів трансонімізацією.  

До групи ойконімів, що виникли онімізацією 

апелятивів, можливо, варто зарахувати й ті ойконіми у 

формі множини, в основах яких зафіксовані етноніми. У 

сучасній ойконімії України кількість таких поселень 

мінімальна (Волохи, Дуліби, Дуляби, Кривичі, Ятвяги), тоді 
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як до 1947 р., за даними довідника адміністративно-

територіального поділу [25], в ойконімії України, крім 

названих вище, таких назв населених пунктів було ще 

кілька десятків: Греки, Ляхи, Ляшки, Поляки, Пруси, 

Татари, Турки, Угерці, Цигани, Шваби та ін. Після 1946 р. 

абсолютну більшість цих відетнонімних ойконімів 

замінено іншими назвами. Однак окремі з перерахованих 

відетнонімних ойконімів могли утворитися не безпосе-

редньо від етнонімів (важко уявити, щоб ці поселення 

колись, справді, заснували літописні дуліби, кривичі та 

ятвяги, а нащадки їх збереглиcя до нашого часу), а від 

родинних назв людей, мотивованих відетнонімними 

антропонімами, пор прізвища: Грек, Ляшко, Поляк, Прус, 

Татарин, Угрин, Циган, Шваб і под. [14]. Відповідно 

частина відетнонімних ойконімів у формі множини могла 

утворитися безпосередньо від етнонімів, тобто онімізацією 

апелятивів, а частина з них – від родинних назв, тобто 

трансонімізацією.  

У східнослов‘янській ономастиці окремі дослідники 

словотвору ойконімів у минулому, а окремі з молодих 

ономастів і сьогодні схильні вважати, що при творенні 

ойконімів у формі множини відбувалася плюралізація. Із 

приводу цього поняття відомий російський ономаст, автор 

єдиного донедавна словника ономастичних термінів у 

Слов‘янщині Н. Подольська у вступі до своєї монографії 

―Типовые восточнославянские топоосновы‖  пише: 

―Плюралізація… термін створений з двох міжнародних 

терміноелементів (plural- „ множина" і -ізація). У 

результаті процесу плюралізації виникають топоніми 

pluralia tantum‖  [13, с. 8], а в іншому місці цієї ж праці 

дослідниця вже розкриває значення цього терміна: ―Під 
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процесом плюралізації (в топонімії) ми розуміємо 

утворення топонімів pluralia tantum, які іноді називають 

множинними топонімами, що є неточним, оскільки під 

плюральною формою швидше слід розуміти звичайну 

форму множини, яку можуть мати в певній текстовій 

ситуації багато топонімів, що мають форму однини… 

Поняття pluralia tantum… виключає можливість уживання 

цього слова або цього топоніма в однині‖  [13, с. 95-96]. 

Дослідниця зазначає, що питання про категорію числа в 

онімах висвітлено в книзі О. Суперанської ―Структура 

имени собственного‖  (М., 1969), і погоджується з наведе-

ною там думкою, що число в онімах – це ―категорія 

словотвірна, а не морфологічна чи граматична, оскільки 

тут часто виступають спеціальні словотворчі суфікси‖  [16, 

с. 114]. Дозволяючи собі не погодитися із цим твер-

дженням відомої російської дослідниці, хочемо зауважити, 

що в найчастіше вживаних в Україні й на інших територіях 

Славії ойконімах на -ичі, -івці / -инці, -ани / -яни, -и / -і, 

тобто назвах у формі pluralia tantum, зафіксовані суфікси 

насправді не виконують топонімотворчої функції, а лише 

вказують на те, що етимонами їх є множинні назви 

мешканців конкретних населених пунктів, від наймену-

вання яких власне й утворені назви однойменних поселень.  

Не можемо погодитися також із твердженням 

Н. Подольської, що в працях, присвячених вивченню схід-

нослов‘янської топонімії, ідеться про перехід апелятива ―в 

топонім у результаті процесу ―чистої‖  плюралізації‖ . На 

думку дослідниці, ―чиста плюралізація‖  засвідчена в топо-

німі Мости, що утворився внаслідок онімізації одиничного 

предмета міст, бо ―міст один, а село називається Мости; 

тут флексія однини змінюється на флексію множини‖  [13, 
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с. 96]. Не зрозуміло, звідки відомо, що тут саме однина 

змінилася на множину і як та чому тут проявилася 

―плюралізація‖? Які є докази того, що топонім Мости 

утворився саме внаслідок онімізації назви одиничного 

предмета міст, а не онімізації апелятива мости у множині 

(тобто назви принаймні двох таких об‘єктів). Власне 

наявність саме двох мостів через річку і стала, 

найімовірніше, основним мотивом виникнення назви 

поселення у множині. 

Абсолютно неприйнятним, на нашу думку, є 

твердження Н. Подольської, що навіть коли назву 

поселення утворено від множинності об‘єктів, як, 

наприклад, село Пруди, ―в топонімі все одно вона 

(множинність – Д. Б.) є топонімотвірною (для форми 

pluralia tantum)‖  [13, с. 96]. Як проявляється тут 

плюралізація, важко збагнути, адже дослідниця сама 

стверджує, що ойконім утворено внаслідок онімізації 

апелятива пруди ―ставки‖ .  

На основі сказаного вище ми схильні до думки, що 

термін плюралізація насправді є невдалим при дослідженні 

словотвору ойконімів, оскільки сама множинність не 

виражає конкретних смислово-граматичних ознак власних 

назв поселень; тому немає підстав для його використання 

принаймні в українській ономастиці, до того ж воно не 

підкріплюється жодними переконливими історичними 

засвідченнями в писемних пам‘ятках. Ми переконані, що 

ойконіми у формі множини на зразок: Клини, Комори, 

Мости, Обори творилися не онімізацією апелятивів у 

формі однини з наступною їх плюралізацією, а від наявних 

уже омонімних мікротопонімів у формі множини.  
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Отже, результатом лексико-семантичного способу 

деривації в ойконімії України є: а) ойконіми, що 

утворилися внаслідок процесу онімізації і є омонімними з 

апелятивами у формі однини на означення типу поселення; 

а також частина ойконімів у формі множини, що є 

омонімними з локально-етнічними назвами груп людей на 

-ани / -яни та конфіксальними назвами на -ці; б) ойконіми, 

що утворилися внаслідок трансонімізації і є омонімними з 

гідронімами й мікротопонімами у формі однини, та 

ойконіми, що є омонімними з патронімами на -ичі, -івці /   

-инці; родинними назвами на -и / -і та на -ани / -яни. 

Переважна кількість ойконімів лексико-семантичного 

способу словотворення виникла внаслідок трансонімізації 

онімів і порівняно невелика кількість ойконімів цього ж 

способу словотворення – у результаті онімізації апелятивів 

як у формі однини, так і множини. 
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LEXICAL-SEMANTIC METHOD OF DERIVATION OF UKRAINIAN 

OIKONYMS 

 

Dmytro Buchko 

 

This work studies oikonyms derived by lexical-semantic method. We 

prove that it is one of the most productive derivation methods. It is realized in 

some instances by appellative onymization and in most instances by trans-

onimization of other onyms (names of groups of people and names of 

geographic objects).  

Key words: derivation, oikonym, onymization, microtoponym.  
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УДК 811.161.2'373.21  

 

СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ЗАПИТ  

НА ВЛАСНУ НАЗВУ ПОСЕЛЕННЯ 

(НА МАТЕРІАЛІ АРХАЇЧНОЇ ОЙКОНІМІЇ 

УКРАЇНИ) 

 

Зоряна Купчинська 

 
Географічні назви є особливим феноменом культури. Формування 

архаїчної ойконімії відбувалося внаслідок еволюції суспільства, яке 

висувало відповідні завдання-запити на той чи інший тип назв. Однак 

поступово появляються ойконіми, які творилися формально, не маючи під 

собою суспільно-історичного підґрунтя, самі форманти вже втратили 

первинне семантичне навантаження, а приєднувалися лише як ―модний‖ 

атрибут до твірної основи ойконіма.  

Ключові слова: ойконім, твірна основа, посесив, плюратив. 

 

Природа, соціум та культура забезпечують 

функціонування людини в часі і просторі. Зазвичай будь-

яку назву зараховують до культурного пласту, і 

формування такого феномену культури узалежнене від 

багатьох чинників (природно-географічного, антрополо-

гічного, історичного, економічного тощо). Географічні 

назви сьогодні частіше розглядають у межах моделі світу, 

що базується на рівні відповідної світоглядної системи. 

Ойконімія як культурний факт у цій парадигмі є тим 

об‘єктом дослідження, у якому акумулювалася ідея 

цілісності буття. Існує чимало напрямків дослідження 

культурних фактів. Для ойконімії найсуттєвішими є: 

генетичний, що полягає в аналізі появи та становлення 

того чи іншого пласта онімів; історичний, який відтворює 

динаміку цього культурного явища і його конфігурацію у 

просторі; структурно-функціональний, що демонструє 

потреби й запити членів суспільства щодо географічної 
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назви. Поява та функціонування окремих типів 

географічних назв у діахронії зумовлено відповідними 

соціально-історичними причинами. 

Ойконімія як особливий феномен культури має 

територіальну й часову конфігурацію, є своєрідною 

константою, яка може порушитися лише під впливом 

насильницьких регулятивних факторів (наприклад, 

переіменування населених пунктів у радянські часи), у всіх 

решта випадках – це закономірні зміни, що відбуваються 

внаслідок еволюції суспільства, яке висувало відповідні 

завдання-запити на той чи інший тип назв. Назвотворення 

визначалося багатьма параметрами: історичними, 

географічними, але головним є суспільний. Початковий 

етап розвитку суспільства характеризується примітивною 

схемою процесу називання: поселення одержувало назву, 

пов‘язану з довколишнім світом (Холм, Ліс, Броди). 

Людина ідентифікувала назвою у своєму географічному 

середовищі насамперед те, що було їй особливо важливим: 

у лісистій та горбистій місцевості важливими були 

Поляни, а на рівнинному рельєфі горбик видавався цілою 

Горою. Про відносну негативність топонімів писав 

В. А. Никонов [12, c. 38-42]. Природа місцевості послідов-

но відображалася в назвах поселень, тому є тісний зв‘язок 

топонімів із географічною номенклатурою. І тепер ми 

бачимо певні тенденції відбору апелятивів на позначення 

особливостей рельєфу, водного режиму тощо багато 

століть назад. Сьогодні такі процеси відслідковуються в 

мікротопонімії. Тому на сучасному етапі важливим є 

дослідження цього величезного онімного багатства, яке 

віддзеркалює ті давноминулі тенденції в назвотворенні. 
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Домінантний підхід був основним у номінації від 

найдавніших часів до найновіших: людина давала назву 

тільки в тому разі, коли об‘єкт був для неї важливим або 

найважливішим серед великої кількості однорідних, назва 

ж також була того типу, який відповідав суспільно-

історичним запитам: якщо члени роду окреслювали свою 

територію, то ойконім співвідносився з назвою їхнього 

роду; якщо власникові було потрібно своє ім‘я 

увіковічнити в назві, тим самим закріпити за собою і 

своїми нащадками цю землю, то використовувалися типи 

онімів, у яких уже була закладена посесивність, тощо (див. 

детальніше 7). 

Сучасна топонімна система свідчить, що в ній 

переважають назви-іменники. Однак формування такої 

системи було узалежнене від багатьох загальномовних 

процесів та від суспільно-історичних умов. Перевага назв-

іменників пов‘язана передусім із тим, що всі іменні 

частини мови були об‘єднані в одну граматичну групу 

―імен‖, але диференціація цієї величезної групи зумовлена 

різницею в семантичному наповненні, яке і спонукало до 

виділення імен-ознак (прикметників). Проблемам субстан-

тивно-ад‘єктивних відношень, що ґрунтувалися на недифе-

ренційності імені, яке поєднувало ознаки субстантива та 

якості, присвячені праці О. О. Потебні [16], В. М. Жир-

мунського [3], М. М. Покровського [13], Л. П. Якубин-

ського [17]. Номінація географічного об‘єкта переважно 

відбувалася за атрибутом, це було основою назвотворення. 

Ознака предмета виражалася прикметниками, які давали 

додаткову характеристику об‘єктові, що зумовлювало його 

ідентифікацію. Цьому сприяли різні критерії-ознаки: 

якісні, відносні, присвійні. Первинними серед відприкмет-
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никових назв були ті, які утворювалися від якісних 

прикметників, що характеризували довколишнє середо-

вище, напр., с. Біле Золочівського району Львівської обл. 

(1405, 2011, ЕД УАТУ). Коли ж люди навчилися 

сприймати світ у порівнянні, зіставленні з чимось, то 

почали номінувати географічні об‘єкти, враховуючи 

аспекти, притаманні відносному прикметникові. Це й було 

суспільно-історичним запитом на географічну назву. Ці 

назви-прикметники виражали якість опосередковано: 

―Прикметник називає іменем ознаку, розуміючи при цьому 

як безвідносну якість (білий), так і відносну, тобто таку, 

яка немислима в предметі, якщо при цьому не вбачати 

інший предмет‖ [15, c. 93]. Географічні назви на ٭-ьn,       

*-ьskъ містять первинний зв‘язок із давніми відносними 

прикметниками, що семантично споріднені з назвою 

предмета, через посередництво якого характеризується 

інший або інші предмети [17, c. 210]. Прикметники з 

суфіксами ٭-ьn, *-ьskъ є архаїчними і продуктивними як 

на сучасному етапі, так і в давньому періоді розвитку 

мови, активність їх поширення пов‘язана із семантичним 

навантаженням цих суфіксів. Первинно прикметники на   

*-ьskъ, ٭-ьn виражали загальну ознаку, це були ад‘єкти-

зовані іменники, що виникли внаслідок заміни поняття 

предмета на поняття ознаки. Г. Улашин писав: ―Прик-

метники із загальним прикметниковим значенням вира-

жають ознаку, характер, властиві базовому іменникові, 

потім приналежність до предмета, що описується 

іменником, походження тощо‖ [21, c. 26]. Так, наприклад, 

―у давньоруській мові, як і в старослов‘янській, 

прикметники із суфіксом *-ьskъ в основному творилися 

від іменників. У пам‘ятках давньоруської мови XI-XII ст. 
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суфікс *-ьskъ охоплює всі можливі різновиди основ 

іменників, що свідчить про архаїчність цього суфікса, що 

глибоко вкоренився в мові‖ [5, c. 50]. Ці суфікси могли 

приєднуватися до найрізноманітніших основ іменників 

великого семантичного спектра. Субстантивація зумовила 

появу великої кількості географічних назв із цими 

формантами, однак серед ойконімних архаїзмів їх не так 

багато, вони в основному – продукт модерної доби в 

українській історії. Словотвірною основою цих ойконімів є 

апелятивні відносні прикметники на ٭-ьn, *-ьskъ, які 

постійно формують нові оніми й тепер (на сучасному етапі 

– мікротопоніми). Механізм формування ойконімів на      

 ьn, *-ьskъ на початковому етапі й в останні сторіччя-٭

суттєво відрізняється, на це впливали соціально-історичні 

умови: перші мали безпосередній зв‘язок із характером 

поселення (Буськ (Бузьк, Busk, Бужскъ, Буск, Busko, 

Busko, Bussko, Buszko, Busko oppidum, Божьскъ (суч. 

Буськ?)); Лв.; Буський; 2011, ЕД УАТУ; 1946, УкрАТП, 

215; 2001, ІСОУ, 278; 1931, ЛШ, 27; 1819-1820, ЙФМ, 46; 

1785-1788, ЙФМ, 46; 1893, SORG, 237; 1785, Гал. л., III, 

226; 1769, AGZ, XXIII, 589; 1740, AGZ, XXV, 436, 438, 

481; 1704, Арх, V, 214; кін. XVII ст., АНР, 19; 1682, AGZ, 

XXII, 157; 1665, AGZ, XXI, 411; 1651, Ж, VI, 96, 164; 1649, 

Ж, V, 13, 21, 22, 55; 1590, AGZ, XX, 90, 97, 149, 291; 1578, 

ŽDz, XVIII, I, 237; 1567, ВГС, I, №2, 125; 1546, AS, IV, 497; 

1507, MRPS, IV, I, №101, 109, 330; 1505, AGZ, XVII, 511; 

1504, AGZ, XVI, 355; 1502, MRPS, III, №431, 1933, 2459; 

XVI, ŽDz, XVIII, 10, 37, 75, 164, 165, 166, 206; 1499, AGZ, 

IX, 171; 1493, AGZ, XV, 312, 360, 361; 1456, AS, IV, 497; 

1444, AGZ, XIV, 153; 1424, AGZ, IV, 126; 1411, AGZ, X, 3, 

12, 15, 16, 21, 23; 1396, AGZ, II, 38, 64; 1376, AS, V, 4; 
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1100, ЕСЛГНПР, 21. Дубно (Dubno, Дубенъ, Дубьнъ); Рв., 

Дубнівський; 2011, ЕД УАТУ; 1946, Укр. АТП, 546; карта; 

поч. ХХ ст., PSG; 1890, Теод., ІІ, 856; 1864, Оп ДА, 140; 

1765-1791, Арх, V, II, 1-2, 67; 1736, Арх, ІІІ, ІІІ, 214, 743; 

кін. XVII ст., АНР, 19; 1687-1691, ЛІМ, 27; 1679, 1677, 

Арх, VIІ, ІІІ, 219; 1656, ВілД, 43; 1649, Арх, III, IV, 42; 

1648, Ж, VI, 116, 189; І пол. XVІI ст., Горін, 73; сер. XVI 

ст., ДМАМЮ, 55; 1596, Арх, I, X, 117; 1570, ŽDz, XIX, 11, 

82, 121, 149; 1545, ЛМК, 561, 22 зв.; 1507, AS, III, 50-53; 

1505, АЛМ, 708; 1498, AS, I, 115; 1322, Арх, I, VI, 3, 90, 93-

95; 1149, Ипат, 46; 1100, ЕСЛГН ПР, 53), а другі – 

утворювалися за певною формальною схемою, явно 

віддаленою від характеристики того об‘єкта, що 

номінується (Красноармійськ; Дц.; 2011, ЕД УАТУ; 1946, 

УкрАТП, 1053. Інженерне (кол. н. Кікські Води, 

Богодарівський, Шевченка); Зп.; Пологівський, Інженер-

ненська сільрада; 2011, ЕД УАТУ; 1946, УкрАТП, 797) 

[див. докладніше 6]. 

Із родовим устроєм суспільства пов‘язані географічні 

назви на *-itji та *-any. Ці типи ойконімів стають продук-

тивними саме в цей час, бо омонімні апелятиви вказували 

на групу людей, об‘єднану якоюсь ознакою: *-itji – патро-

німом, *-any – етнонімом. Механізм формування таких 

ойконімів був однаковий: спочатку на певній місцевості 

осів рід, який мав відповідну ознаку, а потім члени цього 

роду набували плюральної назви, яка з часом поширилася 

й на територію, де проживав цей рід. Крім спільних 

соціально-історичних передумов, плюративи на *-itji та   

*-any частково стали ізоморфними, підтвердженням цього 

є значний відсоток твірних основ, які могли поширюватися 

паралельно обома суфіксами (напр., Бережыче (Berezycze) 
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– Бережани (4 одиниці); Вербичі (2 одиниці) – Верба-

ни // Вербляни // Верб‘яни; Horycze – Горяни (3 одиниці); 

Петрані (Петрани) – Петричі; Сокиричі – Сокиряни (2 

одиниці); Suszycze – Сушани). 

Давні ойконіми на *-any омонімізувалися з 

―відродинними‖ [1, c. 154-164], які належать до пізнішого 

періоду розвитку суспільства, між ними тепер важко 

провести чітку межу, вважаємо, що назви, зафіксовані в 

писемних джерелах ХV–ХVIII ст., варто кваліфікувати як 

―локально-етнічні‖ [18], а решта – омонімні ―відродинні‖. 

Стосовно до онімів на *-itji, то первинними були ойко-

німи, які утворилися від назви нащадків якогось предка, 

однак суспільно-історичні умови спричинилися до 

формування ще двох номінативно-семантичних груп цього 

типу назв: 1) посесивні, що співвідносяться з патронімами 

лише формально, це в основному стосується тих назв 

поселень, які виникали за іменем особи, напр., 

землевласника, а залежні люди і земля, де вони жили, 

відповідно, кваліфікувалися онімом на -ичі; 2) 

катойконімні ойконіми, які називають людей за їхнім 

місцем проживання, відповідно назва групи людей 

переходить на назву території, де вони осіли [19, 20, 11, 2]. 

Розмежування цих груп викликає певні труднощі, бо 

кожна з них формувалася як відповідний запит суспіль-

ства: посесиви виникали, коли вже розвивалася колек-

тивна, пізніше – общинна власність, а катойконімні – коли 

відбувалося руйнування родового устрою суспільства і 

людність розселялася по території. 

Розвиток продуктивних сил, удосконалення самої 

людини, зміни умов її життя приводять до формування 

нового типу власності – приватної. Це суспільно-
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економічне явище спричинилося до формування великого 

масиву посесивних ойконімів різного типу (на *-jь, *-inъ 

та *-ovъ / -evъ) на всіх слов‘янських землях. Серед 

відприсвійних географічних назв найархаїчнішими є 

ойконіми на *-jь, які досягли найбільшої своєї 

продуктивності в ранній спільнослов‘янський період. В 

основі цих назв лежать спільні для всіх слов‘ян 

антропоніми, бо саме власна назва людини була твірною 

базою ойконіма. Поява цих географічних онімів пов‘язана 

з функціонуванням осередків і центрів родових общин [10, 

c. 49], які володіли великими земельними багатствами [14, 

c. 111-112], а відомих та багатих називали іменами-

композитами, що й лягли в основу цих назв. Родовий 

устрій общини дав початок розвитку колективної, а потім і 

приватної власності, а це привело до активізації 

формування ойконімів цього типу. Очевидно, на цьому 

етапі розвитку суспільства посесивні назви на *-itji, що 

виражали відношення до колективної власності, не могли 

компенсувати потребу географічної назви, яка б указувала 

на приватну власність, тому в цей час і появляються 

ойконіми на *-jь. Сьогодні ―чистих‖, яскраво виражених 

назв цього типу небагато. Географічних назв з іншими 

ізосемантичними суфіксами (*-inъ, *ovъ / -evъ) збереглося 

значно більше, бо вони появилися пізніше. Однак 

фонетично спотворених часом, різноманітних ―уламків‖, 

фрагментів цих назв залишилося чимало, що і свідчить про 

їх давність і первинність в ієрархії відприсвійних ойко-

німів, тим більше, що таке явище спостерігається на 

території всієї Славії. Їх не ―встигли‖ зафіксувати в 

найдавніших писемних пам‘ятках, бо доти пік їх розвитку 

вже пройшов, і вони опинилися на межі значного 
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витіснення ойконімами синонімних типів. Очевидно, тут 

позначилася й загальномовна тенденція до занепаду 

нечленних прикметників, до яких і належали структури на 

*-jь. Слід пам‘ятати й про те, що після спаду активного 

творення імен-композитів і їх скорочених та ускладнених 

афіксами форм, ойконіми на *-jь ще функціонували на базі 

відапелятивних та християнських імен, однак, думаю, що 

це вже було формалізоване творення ойконімів, за певною 

схемою-аналогією, віддавалася данина ―моді‖ на назви 

―вищого‖ рівня, статус яких вони мали цілком заслужено 

завдяки збереженню реліктних соціально-історичних 

підстав. Незважаючи на те, що слов‘янська ономастика 

оперує великим масивом зібраного й описаного матеріалу 

*-jь – типу, треба визнати, що це незначна за кількістю 

група назв в українському ойконіміконі. І основна причина 

перегрупування сил у посесивній ойконімії пов‘язана з 

експансією *-inъ, *ovъ / -evъ – типів. Вони були новіши-

ми, а тому пам‘ятки їх повніше зафіксували, і, зрештою, 

вони добре збереглися й до сьогодні (див. докладніше 7). 

Суспільно-історичні приватновласницькі відносини 

дали поштовх до масового поширення географічних назв 

на *-inъ та *-ovъ / -evъ, що є найчисельнішими в загально-

слов‘янському посесивному ойконіміконі. Вони, очевидно, 

сформувалися в пізній період спільнослов‘янської мови. 

Їхніми твірними основами були давні відапелятивні 

слов‘янські найменування, християнські імена, величезна 

кількість квалітативів, зокрема демінутивів, ускладнених 

суфіксами, тощо. 

Посесивні назви здебільшого оформлялися як 

субстантивовані присвійні прикметники з *-jь-, *-inъ, 

*ovъ / -evъ суфіксами. В ойконімній системі постійно 
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відбувалися зміни в межах відповідних типів географічних 

назв, що свідчать, з одного боку, про чітку систему, яка 

сформувалася впродовж тривалого часу, і, з другого боку, 

бачимо певні тенденції до порушення цієї системи. Ці 

зміни узалежнені від часу (що ближче до сучасного етапу 

розвитку ойконімікону, то більше ―порушень‖ системи), 

однак є першопричина таких модифікацій – загальномовні 

зміни на рівні граматики та суспільно-історичні 

передумови. Суфікси *-jь-, *-inъ, *-ovъ / -evъ були 

різними за походженням, але близькими за властивістю 

виражати посесивні відношення, у тому числі 

індивідуальну належність і майнову власність. Давні 

похідні з цими суфіксами утворювали в період Київської 

Русі особливу групу, що мала спільні тенденції розвитку: 

від первинного ―синкретизму‖ значень, похідних у 

кожному зі суфіксальних типів, від їх більшої предмет-

ності – до утворення двох диференційованих типів: одного 

– вузькоприсвійного, від основ власних або персоніфі-

кованих іменників, і другого – присвійно-відносного типу, 

з подальшим щораз чіткішим формальним і семантичним 

розмежуванням указаних типів в умовах прогресуючої 

ад‘єктивації і взаємодії з конкурентними синонімними 

суфіксами [5, с. 50]. Очевидним є й те, що присвійні 

прикметники, будучи іменними, усе більше втрачали 

зв‘язок із займенниковими прикметниками, які поступово 

превалювали в системі словозміни, і всі ці чинники 

сприяли тому, що: 1) присвійні прикметники опинилися на 

периферії функціонування, особливо вагомим є стильове 

навантаження тексту, в якому функціонує прикметник; 

2) для вираження посесивності в мові активізуються інші 

граматичні можливості, зокрема родовий належності. 
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Такий перерозподіл у загальній категорії посесивності 

відбувся, очевидно, ще й тому, що власні імена людей 

ставали багатокомпонентними, а це призводило до 

неточностей в означенні осіб, що не допускалося в тих 

випадках, коли йшлося про приватну власність. Саме 

родовий належності забезпечував цю точність, у якій 

розходилося власникам, напр., землі. Genetivus possessivus: 

1) вільно входить у граматичні зв‘язки з іншими словами, а 

тому зумовлює точність; 2) передає кількість власників, що 

не забезпечується присвійним прикметником; 3) утворю-

ється від усіх іменників, у тому числі й від 

субстантивованих прикметників, що не є характерним для 

присвійного прикметника [4, с. 126-127]. Саме те, що 

родовий належності формувався від субстантивованих 

прикметників, зумовило перехід цієї граматичної категорії 

на рівень онімії, зокрема топонімії. Ойконімна система 

України таке загальномовне явище засвоїла, правда, дещо 

пізніше. Тими субстантивованими прикметниками були 

прізвища в основному на -ський (-зький, -цький), які 

спочатку здебільшого творилися від назв поселень, а потім 

ці прізвища у формі родового відмінка вказували на 

власність носія цього оніма [9, c. 98-101]. В українській 

ойконімії зафіксовано родовий належності чоловічого 

(Борзенскаго, х.; Роменський пов.; 1799-1801, ОЛУ, 159; 

Высоцкаго Т. М.; Александрійський уѣзд; 1917, СпХерсГ, 

36; Рощеховскаго над Мужевою долиною, х.; 

Зіньківський пов.; 1799-1801, ОЛУ, 182), жіночого 

(Прохоровской; Золотоніський пов.; 1787, ОКН, 269; 

Кандибовський х.; Конотопський пов.; 1779-1781, ОНСН, 

497; Супоевской Тамары, х.; Золотоніський пов.; 1799-

1801, ОЛУ, 167; Завересоцкой Селецкой, х.; Ніжинський 
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пов.; 1799-1801, ОЛУ, 137; Гужовской Романовскаго, х.; 

Ніжинський пов.; 1799-1801, ОЛУ, 137; Горки 

Скопцовой; Херсонський уѣзд; 1917, СпХерсГ, 8;) родів і 

форми множини (Иржавских; Хорольський пов.; 1787, 

ОКН, 251) [8, c. 264-272]. Важливим є те, що об‘єкти, 

номіновані прізвищами жінок, чоловіків у родовому 

належності, є невеликими, це в основному хутори, 

присілки, фільварки тощо, а в окремих джерелах не 

зазначено типу поселення. Цікавими є ті ойконіми, які 

містять прізвища жінок. Це зумовлено тим, що на рівні 

онімії яскраво проявляється роль жінки в суспільстві 

періоду XVIII – ХХ ст. На ту пору приватно-власницькі 

інтереси жінки не тільки оформляються юридично, але й 

закріплюються на онімному рівні. 

Природа й соціум сприяли тому, що людина 

сприймала себе спочатку частиною природи, а пізніше – 

усе те, що відбувалося в суспільстві, впливало на її 

функціонування. Тому й на початковому етапі назвотво-

рення поселення одержували свої номени внаслідок 

онімізації апелятивів. Що ж до відносних прикметників, то 

вони були також одними з перших онімів, бо, як і 

апелятиви на позначення різноманітних природних реалій, 

номінували територію за відношенням до загальних назв. 

А потім уже появилися назви, пов‘язані з родовим устроєм 

і розвитком приватної власності. У період родового 

суспільства люди сприймали себе в колективі, пам‘ятали 

свого патрона, відповідно й назва цього колективу 

переходила на назву території, де цей колектив проживав. 

Приватновласницькі відносини спонукали людину ―увіко-

вічнити‖ своє ім‘я в назві поселення й тим самим закріпити 

за собою землю. Архаїчні типи назв первинно були 
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узалежнені від суспільно-історичних чинників, однак із 

плином часу появляються ойконіми, які творилися за 

відомою для кожного типу схемою, формально, не маючи 

під собою суспільно-історичного підґрунтя, самі форманти 

вже не мали первинного семантичного навантаження, а 

приєднувалися лише як ―модний‖ атрибут до твірної 

основи ойконіма. На це також були, крім власнемовних, 

соціально-історичні, можливо, краще – культурні, причини 

– циклічність у ―моді‖ на ойконіми: так, у період XIХ-

XX ст. появилося чимало ойконімів так званих архаїчних 

моделей (*-ьskъ, ٭-ьn, *-any, *-itji, *-jь-, *-inъ, *ovъ / -evъ). 

Що ж до географічних назв із родовим належності, то вони 

є результатом як загальномовних, так і позамовних 

чинників: індивідуальна власність оформляється не тільки 

юридично, але й закріплюється на ойконімному рівні. 
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SOCIAL AND HISTORICAL INQUIRY  

ON SETTLEMENT’S PROPER NAME 

(ON THE MATERIAL OF ARCHAIC PLACE NAMES OF UKRAINE) 

 

Zorjana Kupchyns’ka 

 

Geographical names are special cultural phenomenon. Formation of 

archaic place names was caused by the evolution of society which put forward 

corresponding tasks and inquiries concerning this or that type of names. Though 

gradually appear place names created formally, having no social-historical 

background; the very formants had lost their original semantic loading and were 

added to the place name‘s derivation stem only as a ―fashionable‖ attribute. 

Key words: place name, derivation stem, possessive, plurative. 
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УДК 811.161.2 

 

ІСТОРИЧНА ТОПОНІМІКА БУСЬКА  

(ПРОБЛЕМА ЕТИМОЛОГІЧНОЇ ТА 

ХРОНОЛОГІЧНОЇ АТРИБУЦІЇ) 

 

Іван Ціхоцький 

 
У статті проаналізовано архаїчні пласти топоніміки Буська 

слов‘яно-руського часу та рівень їх збереженості. Здійснено спробу 

етимологічної та хронологічної атрибуції міських топонімів, 

мікротопонімів, гідронімів. 

Ключові слова: історична топоніміка, топонім, мікротопонім, 

урбанонім, гідронім, археологія, етимологія. 

 

На відміну від інших частин України, де в назвах 

більшою мірою позначився вплив різних народів 

(топоніми-іранізми Лівобережжя, тюркізми степової зони, 

західнобалканські (іллірійські) та східнобалканські 

(фракійські) мовні елементи верхів‘їв і середньої течії 

Дніпра, Дністра та Горині, германізми верхньої течії 

Дністра або балтизми в топоніміці східного Полісся [30]), 

топоніми північно-західної Волині утворювалися 

переважно на давньослов‘янському чи спільно-

слов‘янському ґрунті або його діалектах, що 

опосередковано сприяло консервації та збереженню 

архаїчних елементів мови [13, с. 16]. Особливо 

перспективною в цьому контексті виглядає взаємодія й 

наукова інтерференція лінгвістичних методик 

інтерпретації топонімного мікроареалу (етимологія, історія 

мови, діалектологія, лінгвогеографія) з даними історії, 

археології, археографії, етнографії. Закодовані в топонімах 

лінгвістичні свідчення, як правило, є етимологічно 

непрозорими для носіїв мови, а тому гарантують більший 
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рівень збереженості онімного матеріалу від свідомих змін 

та переосмислень; у цьому аспекті вони більш об‘єктивні 

за дані археології, які є багатозначними з погляду етнічної 

інтерпретації ареалів [28, с. 3]. 

Буськ – сучасне невелике містечко на Західному 

Бузі, адміністративний центр Буського району Львівської 

області – належить до найдавніших слов‘янських полісів, 

що впродовж усього свого існування відчував специфіку 

межового етнічного, культурного та мовного розта-

шування: у ІХ-Х ст. по Західному Бузі проходили етнічні 

межі між західнослов‘янськими лехіцькими (лендзяни) та 

східнослов‘янськими (дуліби, бужани, волиняни) племе-

нами; в ХІ-ХІІІ ст. Бужеськ мав статус прикордонного 

форпосту на межі Волинського та Галицького князівств; у 

ХІV-ХVI ст. він межував із землями Польщі та Великого 

князівства Литовського. На території сучасного Буська 

збереглися залишки чотирьох давніх городищ, що 

становлять єдиний археологічний комплекс: ―Велике 

городище‖ в межах центральної частини міста (поділене на 

три автономні частини глибокими ровами, річищами та 

старицями Бугу), ―Мале‖ – неподалік впадіння Полтви в 

Західний Буг, та два городища в межах давніх передмість 

літописного Бужеська – на Волянах та Ліпибоках [10, 

с. 279]. 

Уже в VI-VII ст. Буськ міг існувати як один із 

культурно-політичних чи економічних центрів племінного 

об'єднання дулібів, надто, що поблизу нього відомо 

декілька великих поселень празької культури (Ріпнів, 

Ракобовти, Неслухів). Однак археологічних підтверджень 

цієї думки поки що нема. Найранішим із матеріалу, який 

зафіксували археологи, є рештки заглибленого об'єкта, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BF%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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розкопаного в центральній частині міста у 2004 р., 

кераміку та речовий комплекс із якого продатовано кінцем 

VIІ-VIІІ ст. (райковецька культура) [9, с. 144]. Після 

розпаду дулібського союзу племен, який так і не переріс у 

перше слов'янське протодержавне утворення [1, с. 125], 

Буськ стає племінним центром бужан. Назву нового 

племінного об'єднання проф. М. Грушевський виводить від 

назви міста Бужськ, а саме утворення трактує як політичне, 

а не етнічно-культурне [6, с. 207]. За тією ж моделлю 

творилися назви інших племінних об'єднань, що прийшли 

на зміну великому дулібському союзу: волиняни – від 

племінного центру Велиня, лучани – від Лучеська, 

черв'яни – від Червеня. 

В історичних документах ІХ-ХІ ст. бужани 

згадуються двічі. Анонімний Баварський географ 

(Geographus Bavarus) в ―Описі міст і земель на північ від 

Дунаю‖ (―Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem 

plagam Danubii‖), що датується першою половиною ІХ ст. 

(817-840 р.), згадує про бужан (busani) у списку 58 інших 

слов'янських племен і говорить про належність до племені 

231 укріпленого городища (до порівняння: у сусідніх 

волинян (Velunzani) – 70 городів, у черв‘ян (Zuireani) – 

325) [2]. 

Етнонім ―бужани‖ ще в ХІ ст. був відомим 

Несторові-літописцеві, який згадує про них із-поміж 14-ти 

найбільших слов'янських племен напередодні утворення 

Руської держави: ―...Бужане, зане сѣдоша по Бугу, после 

же велыняне...‖. По тому, як у ІХ-Х ст. бужани ввійшли до 

складу Київської Русі, у давніх писемних джерелах вони 

більше не з‘являються.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%A5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%86_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=840-%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%86_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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У Літописі Руському про Бужеськ уперше згадано в 

розповіді про осліплення Василька Ростиславича в 1097-

1098 роках. Про місто сказано, як про вже добре 

укріплений город: ―Посем же приходящю Велику дни, 

поиде Давыдъ, хотя переяти Василкову волость; и усрѣте 

и́ Володарь, брат Василковъ, у Божьска. И не смѣ Давыдъ 

стати противу Василкову брату, Володарю, и затворися в 

Бужьскѣ, и Володарь оступи и́ в город ѣ‖. Теза про те, що 

засновником Бужська міг бути волинський князь Давид 

Ігорович (1059-1112), як про те розказує легенда про 

заснування міста, не витримує жодної наукової критики. За 

даними археології, оборонні вали Великого городища 

літописного Бужська споруджено у другій половині Х ст., 

тобто, як мінімум, за 150 років до подій, описаних у 

літописі. Окрім того, Буськ як центр племінного союзу 

бужан у сучасних межах міг існувати вже в VI ст. 

Назва міста є однією з найпродуктивніших 

словотвірних моделей творення відад‘єктивних топонімів-

субстантивів слов'яно-руського часу, що водночас є 

непрямим свідченням її архаїки. Топонімічний ареал 

форманта *ьsk (як і інших повторюваних слов‘янських 

формантів) можна інтерпретувати як цілісний 

територіально-хронологічний комплекс, стратиграфічне 

вивчення якого є вагомим аргументом у розумінні 

демографічних процесів: заселення, колонізації, міграцій-

них рухів [13, с. 82]. Відад‘єктивні топоніми-субстантиви 

на *ьsk у ІХ-ХІІІ ст. поширені на всій території південно-

західної Русі: Смольнскъ (862), Дручьскъ (1092), Курьскъ 

(1095), Пиньскъ (1097), Меньскъ (1067), Торчьскъ (1093), 

Олежьскъ (Олевскъ) (977), Олескъ(о) (1327), Плѣсньскъ 

(1188), Лучьскъ (1085), Турийскъ (1097), Чьрторыйскъ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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(1100), Корческъ (1150), Мическъ (1150). У літописах та 

історичних хроніках, починаючи з кінця ХІ ст., 

зафіксовано чимало фонетичних варіантів ойконіма Буськ: 

Боужьскъ, Бужьскъ, Бужскъ, Бускъ, Буско, Бусько, 

Бузьк. Із погляду етимології назва міста є відгідронімним 

суфіксальним утворенням від основи ―Буг‖ (*bugъ + *ьsk) 

[11, с. 21]. Дослівна етимологія: ―місто на Бузі‖ чи ―бузьке 

місто‖. У староукраїнській (руській) мові це звучало 

приблизно як ―бужьсъкъ городъ‖. Таким чином, на перших 

етапах творення ойконіма лексема ―бужьсъкъ‖ 

сприймалася як прикметник і лише згодом відкинула від 

себе факультативний іменник-додаток ―городъ‖, ставши 

повноцінним міським топонімом.  

Деякі проблеми при текстологічному аналізі 

літописних згадок про Бужеськ створює його місто-

двійник ―Божьскъ‖. Назва утворена за тією ж слово-

твірною моделлю, але від іншої основи: Богъ (сучасний 

Південний Буг). Принаймні 4 літописні згадки за 1146 р., 

1147 р., 1148 р., 1241 р. вказують, що Божьскъ знаходився 

в Болохівській землі недалеко від міста Меджибіж поблизу 

впадіння річки Божок до Південного Бугу (сучасний 

Летичівський район Хмельницької області) [11, с. 21]. 

Народна етимологія (псевдоетимологія) пов'язує 

назву міста з діалектною назвою лелеки (―бузьок‖, 

―бузько‖), що зображений на міській геральдиці і з 

образом якого пов'язана легенда про заснування міста. В 

основі сюжету легенди оповідь про те, як лелека (бузьок), 

який кружляв у повітрі над густим лісом, начебто допоміг 

дружині волинського князя Давида Ігоровича вибратися з 

боліт на суху горбисту місцевість, де князь звелів 

спорудити укріплення майбутнього міста – Буська. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%86_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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Швидше за все, легенда є літературною містифікацією 

галицького архівіста і краєзнавця Антонія Шнайдера – 

автора першої історичної монографії про Буськ (1866 р.) 

[26]. Сюжет легенди без змін репліковано у праці іншого 

дослідника міської історії Буська – москвофіла Венедикта 

Площанського (1871 р.) [31]. 

Окремі дослідники, як-от Міхаіл Тіхоміров, (головно 

на підставі етимологічно-лінгвістичних аналогій) співвід-

носять назву міста з іменем слов'янського вождя Божа, що 

коренем своїм збігається з племінною назвою бужан [27, 

с. 323]. Гіпотезу Тіхомірова на сучасному етапі розвитку 

історичної науки не можна сприймати всерйоз, адже ареал 

проживання племен антів, імовірним вождем яких був Бож 

(Бус), сьогодні однозначно локалізують у південній части-

ні східнослов‘янської ойкумени (пеньківська археологічна 

культура) і пов‘язують із майбутніми племенами тиверців 

та уличів.  

Цікаво, що за нормами української літературної мови 

сучасна назва міста мала б звучати як ―Бузьк‖, що часто 

призводить до правописних колізій і помилкових графіч-

них репродукцій топоніма. До витворення сучасного 

фонетичного варіанта назви міста спричинилася інерція 

діалектного та розмовного мовлення (дисиміляція приго-

лосних) і, можливо, вплив польської мови (Busk), а також 

той факт, що саме в такій автентичній мовній формі назва 

міста, починаючи з ХV-ХVI ст., потрапляє в офіційну 

адміністративну документацію. Варіант топоніма ―Бусько‖ 

(Buskо), що періодично з‘являється в документах ХV-

ХVI ст., не став загальновживаним міським номеном, як це 

трапилося із сусідніми з Буськом поселеннями того ж 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
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топонімічного типу: Пліснесько (давній Плѣсньскъ), 

Олесько (гіпотетично: Олескъ). 

Отже, зважаючи на уточнені дані археологічних 

досліджень [9; 10] й аналіз текстових джерел, нижню 

хронологічну межу виникнення топоніма Бужьскъ можна 

окреслювати періодом кінця VІІ – початком VІІІ ст. і аж 

ніяк не ХІ-ХІІ ст., як це подавалося в історіографії кінця 

ХХ ст. [15; 18; 19]. 

Для давніх народів уся топонімія була прозорою та 

вмотивованою, а різкі демографічні зрушення спричиняли 

неминучу топонімну революцію: повну або часткову 

трансформацію чи навіть зміну топонімного ареалу [17, 

с. 8]. До найбільш архаїчних, глибинних і статичних 

закодованих інформаційних систем належать гідроніми – 

найперше, назви великих водотоків із високою стійкістю 

до соціально-демографічної та локально-релятивної дина-

міки регіону [4, с. 3], що консервують певні віджилі слова 

або слова вимерлих мов, демонструють плинність та 

змінність різномовних найменувань, відбивають засво-

ювання чужих номінацій первісним населенням [28, с. 12]. 

Натомість назви мікрогідрооб‘єктів (невеликі річки, 

потічки, струмки, джерела) найчастіше є відойконімними 

похідними і мають здатність змінюватися разом із назвою 

населеного пункту, тобто напряму, пов‘язані з етно-

політичною, економічною чи соціально-демографічною 

кон‘юнктурою [3, с. 7]. ―Топонімічна революція‖ басейну 

Західного Бугу, що зумовила його сучасний вигляд, стала 

наслідком соціально-демографічних зрушень у регіоні 

ХІІІ-ХІV ст. Монгольська навала 1239-1241 рр. не тільки 

відкинула соціально-економічний, політичний та культур-

ний розвиток Русі на декілька століть назад, а й спричи-
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нила масові міграційні процеси вцілілого населення, 

суттєве зменшення його чисельності та занепад значної 

кількості дрібних і середніх поселень. Руйнування тради-

ційної осілості регіону супроводжувалося синхронними 

трансформаціями місцевого гідронімікону. З етимологіч-

ного погляду переважна більшість мікрогідронімів басейну 

Західного Бугу є пізніми утвореннями, що виникали 

паралельно з новими населеними пунктами Галичини та 

Волині у ХV-ХVІ ст. на місці давніх гідрономенів. 

Виняток із загальної тенденції становлять території, на 

яких не припинялася тяглість культурно-демографічної та 

економічної парадигми і де були умови для консервації в 

автентичному вигляді реліктової праслов‘янської гідроні-

мії. Той факт, що з 1241 р., коли Буськ у числі інших 

укріплених городів Галицько-Волинського князівства зни-

щили орди Батия, до 1411 р., коли місту надали магдебур-

зьке право, минуло лише 170 років, свідчить про те, що 

міська інфраструктура міста в середині ХІІІ ст. не була 

повністю зруйнована й упродовж ХІV ст., хоч і не дуже 

жваво, але відбудовувалась і відновлювалась (про це 

свідчать і дані археології). Відтак, якщо міська урбанонімія 

Бужська давньоруського часу для сучасного дослідника 

майже повністю втрачена (як унаслідок об‘єктивного 

зникнення архаїчної топоструктури поселення, так і факту 

незафіксованості цих назв у писемних джерелах), то 

гідронімікон регіону апріорі залишився майже незмінним: 

в основі гідронімів закладена гідрографічна ознака, що 

вказує на віднесеність до характеристичних ознак водних 

об‘єктів чи особливостей їх локалізації (колір, смак, 

зовнішній вигляд, конфігурацію русла). Велика кількість 

рік і потічків сприяла створенню неповторного 
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гідроландшафту міської території (у період ХVІІІ-ХІХ ст. 

за Буськом навіть закріпилася назва ―Галицька Венеція‖ 

[26]). До центральної водної артерії – Західного Бугу – на 

території міста впадає 5 приток: річки Полтва, Солотвина, 

Рокитна, Рудна та Молдова. 

Західний Буг (Бугъ, Богъ) – рівнинна річка із 

заболоченою заплавою, старицями та звивистим річищем – 

уперше з‘являється на сторінках літопису поряд з 

етнонімом ―бужани‖. Назва походить від індоєвро-

пейського кореня *bheug(h) – ―гнути, згинати‖, етимо-

логічно споріднена з праслов‘янським інфінітивом *bъgati 

– ―вигинати, закручувати‖ та з праслов‘янським коренем 

*bag- // *bog- // *bug- із реконструйованим значенням 

―затоплене місце; течія, потік‖; споріднена з пра-

слов‘янським іменником *bag-no – ―багно, болото‖ [11, 

с. 25; 33, с. 51]. Переконливих доказів давньогерманського 

походження гідроніма (дав.-в.-нім. boug, сер.-в.-нім. bouc – 

―кільце‖; дав.-в.-нім. buog – ―плечовий суглоб‖; дав.-ісл. 

baugr – ―пряжка‖), як на тому наполягали окремі 

дослідники, немає, про що опосередковано свідчить 

поширення апелятивних відповідників гідронімної основи 

в низці слов‘янських діалектів (болг. діал. буга – ―сире, 

грузьке місце‖; макед. буга – ―пліснява‖; рос. діал. буга – 

―підтоплений береговий ліс, зарості‖) [35, с. 78]. 

Полтва (Пълтва) – ліва притока Західного Бугу, річка 

з помірно звивистим, переважно випрямленим та 

обвалованим річищем. Річкові назви з формантами -*va,    

-*аvа, -*іva належать до найбільш архаїчних словотвірних 

типів слов‘янської гідронімії, що приховують за зовніш-

ньою одноманітністю належність до різних етнолінгвіс-

тичних зон [28, с. 154]. Імовірно, вони пов‘язані з первин-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
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ним індоєвропейським формантом -*еvе зі значенням 

―вологість, мокрота‖, який використовували як закінчення 

для назв гідрооб‘єктів і який згодом трансформувався у 

звичайний словотворчий формант із топонімним зна-

ченням [4, с. 183]. Гідроніми на -*va (-*аvа) доцільно 

інтерпретувати як ад‘єктивні утворення з характерним 

симетричним укладом, що несе в собі узгодження між 

основою та суфіксом, виражаючи певні гідрографічні 

особливості об‘єкта [4, с. 185]. Назва ріки Полтва (*plъtva) 

етимологічно споріднена із праслов‘янським коренем 

*plot- (*plъt-) та інфінітивом *plyti – ―пливти‖ або 

гіпотетичним праслов‘янським коренем *plot – ―широкий, 

повільний‖ (ст.-гр. πλατυσ – ―широкий, плоский‖, лит. 

platús – ―широкий‖). Первинна етимологія: ―повільна, 

широка річка‖. 

До цього ж словотворчого типу належить назва 

Молдови – лівої притоки Бугу, до середини ХХ ст. 

повністю знищеної меліорацією. Етимологія гідроніма 

неясна, можливо, ад‘єктив  походить від праслов‘янського 

кореня *moldъ – ―молодий‖ із додаванням форманта *-va 

(―молода, нова річка‖). В. Шульгач інтерпретує назву як 

типовий приклад руйнування етимологічного гнізда та 

пов‘язує гідронім із праслов‘янським коренем *mъldа / 

*mъldъ (чес. діал. mulda – ―заглибина, канава, калюжа‖; 

лит. mulde – ―грязюка, болото‖) [33, с. 176-177]. У такому 

разі фонетично виправданим праслов‘янським еквівален-

том гідроніма, що у пізніші часи став наслідком фонетич-

них трансформацій чи народної псевдоетимології, мав би 

бути варіант *mъld-(а)va (―заболочена, замулена річка‖). 

Спільним гідронімним формантом *-na, що етимо-

логічно є загальнослов‘янським ад‘єктивним суфіксом 
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жіночого роду, пов‘язані річки Рудна та Рокитна. 

Словотвірний тип річкових назв на *-na становить доволі 

однорідну етимологічну групу, зважаючи на те, що саме 

гідронімічний, а не апелятивний характер більшості 

гідронімів цього типу є очевидним [28, с. 116]. До 

прикладу, Рудна (*rudъ-na) – права притока Рокитної, до 

середини ХХ ст. повністю знищена меліорацією, – є 

відад‘єктивним субстантивом від праслов‘янського *ruda – 

―іржаве багно, болотистий луг‖. Назва річки етимологічно 

споріднена із праслов‘янським *rudъ – ―червоний, рудий‖ 

[12, с. 134; 33, с. 237]. Імовірно, русло ріки могло бути 

місцем видобування болотної руди – основного сиро-

винного матеріалу чорної металургії слов‘яноруського 

часу. Прозору гідроландшафтну назву має й Рокитна – 

права притока Західного Бугу зі слабо звивистим річищем і 

частково заболоченою заплавою. У минулому, до вирів-

нювання пригирлової частини Солотвини, була її правою 

притокою. Назва є відад‘єктивним субстантивом від 

праслов‘янського *orkyta – ―верба‖ [12, с. 118] з дослівною 

етимологією: *orkyt(ъ)-na – ―болото, заросле кущами‖; 

―мокра, заболочена низовина‖ [33, с. 193]. Зауважмо, що 

русло ріки справді густо заросле вербою. 

До архаїчної групи праслов‘янських гідронімів на    

*-іna належить назва Солотвини – правої притоки 

Західного Бугу з місцями невиразною, подекуди 

заболоченою двосторонньою заплавою. Попри те, що для 

всієї групи гідронімів цього словотвірного типу властивий 

найменший рівень гідронімічності, зумовлений, як 

правило, відтопонімним характером таких утворень [28, 

с. 120], окремі гідроніми співвідносяться з давніми 

слов‘янськими апелятивами. Назва річки походить із 
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праслов‘янського *sоltъvina – ―багнувате місце; грузьке, 

кисле, іржаве болото, драговина, мочар‖ і етимологічно 

споріднена із праслов‘янським *sоlь – ―сіль‖ [12, с. 350; 33, 

с. 252-253]. Зважаючи на те, що суфікс *-іna мав здатність 

приєднуватись як до чистої основи, так і до основи, 

поширеної іншими суфіксами [28, с. 121], можемо 

припустити, що гідронімний суфікс *-іna міг подовжувати 

більш архаїчний гідронім *sоlt(ъ)-va. 

Наявність у складі потамонімів Буська виключно 

слов‘янських етимологем без раніших субстратів свідчить 

про автохтонність населення регіону в першій половинні І 

тис. н. е. і належність його до південно-західного ареалу 

ймовірної прабатьківщини слов‘ян, що не суперечить 

даним сучасної археології. 

На відміну від назви міста й міського гідронімікону, 

мікротопонімія Буська майже не зберегла архаїчних 

пластів слов‘яно-руського періоду. Жоден із міських 

урбанонімів не потрапив на сторінки руських літописів Х-

ХІІІ ст., а ймовірні релікти топоструктури княжого міста 

стерлися з людської пам‘яті разом із самим Бужськом, 

знищеним ордами Батия в 1241 р. Назва міста на більш як 

100 років зникає з історичних хронік. Активна відбудова 

міського середмістя та фортифікацій почалася тільки в 

ХІV-ХV ст., а в 1411 р. Буськ, як власність мазовецького 

князя Земовита ІV, одним із перших у Галичині отримав 

магдебурзьке право. Саме в цей час економічного та 

культурного відродження міста формується топонімний 

ареал Буського Середмістя, структурований на три 

локаційно-хронологічні частини, що виникали з 

розширенням міських територій: Старе Місто з 

парафіяльним костелом Св. Станіслава та церквою 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
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Св. Миколая (ХІV-ХV ст.); Середнє Місто зі 

старостинськими будинками, канцелярією, королівським і 

домініканським млином та костелом Св. Духа (ХV-

ХVI ст.) і Нове Місто з парафіяльним костелом Діви Марії 

з пробоством та домініканським монастирем (ХVI ст.). На 

початку ХVIІІ ст. стараннями буського старости Йосифа-

Олександра Яблоновського поряд із монастирськими 

землями Нового Міста споруджено нове, окремо окопане 

місто, що було назване Яблонів (у ХІХ ст. цю частину 

Середмістя називали вже по-іншому: Мури) [25, с. 26]. 

Топоструктура Буського Середмістя з незначними змінами 

проіснувала до середини ХІХ ст. 

До ХVІ-ХVIІ ст. слід відносити становлення назв 

чотирьох передмість Буська (Підзамче (за місцем 

розташування), Німецький Бік (за етнічним складом 

населення), Довга і Коротка Сторона (за довжиною 

вулиць, шляхів). Назви ще двох передмість – Воляни та 

Ліпибоки – зважаючи на архаїчність мовної форми та 

археологічні особливості територій, можна виводити із 

слов‘яно-руського часу. 

Воляни – передмістя в північній частині Буська на 

правому березі Рокитної до впадіння її в Західний Буг. 

Наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. на Волянах спорудили 

городище – дерев'яно-земляний замок [7], у котрому, 

імовірно, розташовувалася заміська резиденція волин-

ського князя Давида Ігоревича. На схилах правого берега 

Рокитної виявлено сліди слов‘янського селища ІХ-Х ст., 

від якого, можливо, походить сучасна назва передмістя. 

Варіантів етимології може бути декілька. Швидше за все 

топонім є суфіксальним утворенням від апелятива ―воля‖: 

―воляни‖ – ―вільні люди‖, що протиставлялися челядникам 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VI%D0%86%D0%86&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%86
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
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– залежному селянству (підтверджують цю етимологію 

лексикографічні джерела: ВОЛЯНИНЪ – новоселець, 

тимчасово звільнений від повинностей і податків [25, 

с. 196]; ВОЛЯНЕ – селяни, які поселялися на вільних 

землях або тимчасово звільнені від феодальних 

повинностей [26, с. 224]). Серед малоймовірних етимо-

логій: суфіксальне утворення з подальшим усіченням 

основи від ойконіма ―Волинь‖ (―волиняни‖ – ―воляни‖ – 

―вихідці з Волині‖); від апелятива ―волъ (віл)‖ (―воляни‖ – 

―люди, що розводять волів‖); від етноніма ―волохъ‖ 

(―волошани‖ – ―воляни‖ – ―вихідці з Волохії‖; думка, яку 

висловив Венедикт Площанський у зв'язку з поширеністю 

на передмісті прізвища Волошин [22]).  

Ліпибоки – передмістя в південній частині Буська, 

розташоване на правому березі Західного Бугу та лівому 

березі Солотвини. У руський період передмістя було 

щільно заселеним, про що свідчать численні знахідки 

керамічних та побутових артефактів періоду Х-ХІІІ ст. На 

східній окраїні передмістя на лівому березі Солотвини 

збереглися залишки давньоруського городища з валами та 

оборонними ровами, майже повністю знищеними пізнішою 

міською забудовою та середньовічним гебрайським 

кладовищем-кіркутом (урочище Окописько). Як тоді 

називалося передмістя, достеменно не відомо, але, 

зважаючи на архаїчну форму та етимологію топоніма, 

можна припустити, що назва ―Ліпибоки‖ походить саме з 

цього періоду. В офіційних документах топонім широко 

вживається зі XVI ст. У період середньовіччя і до початку 

ХХ ст. передмістя заселяло в основній масі руське (укра-

їнське) населення. Із середини XVI ст. (1539-1541 рр.) і до 

кінця XVIІІ ст. на території передмістя діяла найстаріша з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI
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відомих мануфактур із виробництва паперу (урочище 

Папірня). Структурно мікротопонім є композитним утво-

ренням від словосполучення ―лѣпи бокы‖ – ―гарні боки‖, 

―гарна сторона‖. На відміну від інших міських топонімів 

Буська, назва ―Ліпибоки‖ не стала офіційною назвою 

вулиці, але й досі вживається як неофіційна назва 

передмістя. 

Формування ранніх пластів топонімічного ареалу 

Буська узалежнювалося специфікою його як потужного 

оборонного центру зі складною системою природних і 

антропогенних, земляних і водних фортифікацій, що 

позначилося на тісній взаємодії топо- та гідронімікону. 

Збережені топонімні комплекси давніх українських 

поселень є важливим джерелом для вивчення історії 

регіону зокрема і проблем слов‘янського етногенезу в 

цілому. 
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The paper analyzes the ancient strata of place names of Busk as well as 

their level of safety. An attempt etymological and chronological attribution of 

urban place names, microtoponyms, hydronyms. 
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УДК 811.161.2’373.21 

 

ОНІМІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ ОЙКОНІМІВ 

УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛІ ОНІМІВ  

ІЗ ФОРМАНТАМИ -ЕЦЬ, -ИЦЯ) 

 

Наталія Михайличенко 

 
У статті розглянуто ойконіми України з формантами -ець, -иця, що 

утворилися шляхом онімізації – унаслідок переходу загальних назв у клас 

власних найменувань. Установлено, що способом онімізації утворилися 

відкатойконімні та відетнонімні назви, назви, тотожні апелятивним найме-

нуванням осіб, народним географічним термінам, словам загальновживаної 

лексики, ойконіми, мотивовані назвами локальних понять. 

Ключові слова: ойконім, онімізація, відкатойконімні та відетнонімні 

назви. 

 

Ойконімія України на -ець, -иця є частиною 

архаїчного слов‘янського ономастикону. Перші писемні 

свідчення цих найменувань на території України датують 

Х–ХІV століттями. Форманти -ець, -иця, праслов‘янські за 

походженням, входять до складу найдавніших 

слов‘янських ойконімів поряд із назвами на -ичі 

(Бужковичі), -івці, -инці (Башківці, Базаринці), -ів (-ев) 

(Канів), -ин (Пирятин), -ани (-яни) (Бужани), -j(ь) 

(Тихомль), -ськ (Слов’янськ). Вивчення та лінгвістичний і 

стратиграфічний аналіз цих населених пунктів свідчать 

про існування слов‘янських поселень ще до Х століття, а 

відповідно підштовхують дослідника до конкретних 

висновків щодо розселення давніх слов‘янських племен.  

У слов‘янській топоніміці актуальною є проблема 

дослідження всієї різноманітності способів творення 

власних географічних назв на базі апелятивів й онімів 

різних класів. 
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Виникнення власних і загальних назв є складним 

процесом, що становить поєднання вибору ознаки реалії, 

способу й моделі номінації. Прийоми та способи номінації 

населених пунктів, як і інших класів пропріальної лексики, 

можуть бути різними: перехід апелятива в онім (онімізація 

апелятива), перехід оніма одного класу в онім іншого 

класу (трансонімізація), перенесення оніма на інший 

денотат того ж класу, запозичення пропріальної одиниці з 

іншої мови тощо. Специфіка методу номінації ойконімів 

визначається семіотичною різницею між топонімами й 

апелятивами: 1) лексичне значення топоніма наближається 

до нуля; 2) знак квантитативного топоніма збігається з 

денотатом. 

Поселення є відносно пізнішими географічними 

об‘єктами, ніж об‘єкти, що виникли природно (річки, 

струмки, потоки), тому для їх іменування використовували 

не лише назви, спеціально створені задля цієї мети, але й 

готові, структурно сформовані ймення інших реалій.  

Усі ойконіми України з формантами -ець, -иця за 

способом деривації поділяємо на дві групи: назви 

населених пунктів доойконімного рівня деривації 

(первинні) та назви населених пунктів ойконімного рівня 

деривації (вторинні). Перші утворилися внаслідок 

ойконімізації назв певних груп людей, топографічних 

апелятивів або інших груп топонімів, зокрема гідронімів, а 

другі – за допомогою ойконімотворчих формантів. 

Під час словотвірного аналізу назв населених пунктів 

окремих словотвірних моделей у кожному конкретному 

випадку важливо визначити, чи маємо справу з 

топонімійною деривацією, чи з ойконімізацією апелятивів, 

патронімів, етнонімів тощо.  
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Дослідження українських ономастів засвідчили, що 

значна частина української онімії належить до утворень 

доойконімного рівня деривації. Назви населених пунктів 

доойконімного рівня деривації (або первинні) – це оніми, 

що утворилися внаслідок топонімійного переосмислення 

назв груп людей, відповідних топографічних апелятивів та 

інших класів топонімів без участі топонімотворчих 

формантів. Структурне оформлення первинних ойконімів 

відбулося до того, як вони стали назвами поселень [3, 

c. 11]. Форманти, наявні у структурі первинних найме-

нувань, не ойконімотворчі, оскільки свою дериваційну 

функцію ці суфікси виконали на апелятивному рівні й 

існували вже в однозвучних базових назвах. Отже, назви 

поселень доойконімного рівня деривації – це утворення, 

що виникли внаслідок семантичної трансформації 

безафіксних та афіксальних апелятивів, назв груп людей чи 

інших топонімів. 

Серед ойконімів на -ець, -иця залежно від твірного 

слова виділяємо дві підгрупи назв, що виникли цим 

способом: ойконіми, утворені способом онімізації, та 

назви, що виникли трансонімізацією. Перші утворилися 

внаслідок переходу загальних назв у клас онімів, другі – 

переходу онімів одного класу в інший. 

Онімізація належить до продуктивних способів 

творення назв населених пунктів. Вона полягає в переході 

назв загальної лексики (апелятивів) у сферу власних 

найменувань [8]. Онімізація апелятивів відбувається посту-

пово: спочатку загальна назва закріплюється за одним 

конкретним денотатом, а через певний час стає його 

власною назвою. Наприклад, найменуванням Лисець 

могли називати територію (поле, куток), де нічого не 
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росло. Згодом, після заселення цієї території, так назвали 

новостворене поселення Лисець за ознаками первісного 

вигляду місцевості. 

Українські ойконіми на -ець, -иця яскраво 

ілюструють такий спосіб творення. До назв, утворених 

онімізацією, відносимо ойконіми, тотожні апелятивам, а 

саме: 1) етнонімам та катойконімам; 2) апелятивам, які 

засвідчені в лексикографічних джерелах літературної й 

діалектної старої та сучасної української мови 

(Переможець, Мшанець); 3) народним географічним 

термінам певної місцевості на території України 

(Грабовець, Тростянець).  

Одним із найважливіших джерел ойконімії є місцева 

географічна номенклатура, тобто пласт лексики, яку 

використовують на позначення об‘єктів фізичної географії. 

Географічні умови, природне середовище, специфіка 

матеріальної культури, напрям господарства породжують 

географічну термінологію. Її збір, систематизація, порів-

няльне вивчення винятково важливі для топоніміста [10, 

с. 155]. 

Місцеві географічні терміни (апелятиви) становлять 

одну з категорій слів, що легко онімізуються. Топографічні 

апелятиви втрачають своє основне лексичне значення і 

стають онімними основами, які ―вирівнюються‖ всередині 

топонімів із їх основами інших типів. В ойконіміконі на     

-ець, -иця дуже поширене використання географічних 

термінів у функції онімів без жодних словотвірних змін. 

Причиною цього, очевидно, є те, що за допомогою 

суфіксів -ець, -иця часто утворюють апелятиви, які 

містять указівку на особливості об‘єктів фізичної 

географії. Зважаючи на те, що через брак словників 
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місцевої географічної номенклатури не завжди відомо, які 

народні географічні терміни притаманні тим чи іншим 

теренам, іноді важко визначити, яким саме способом 

(семантичним чи морфологічним) утворені окремо взяті 

ойконіми. Наприклад, ойконім Грабовець виник, на наш 

погляд, від географічного терміна грабовець ―грабовий ліс 

або ліс за певною породою дерев‖, засвідченого у 

словниках народних географічних термінів українських 

областей. Відповідно, уважаємо, що такі ойконіми, як 

Мшанець, Тростянець, виникли семантичним способом 

від відповідних термінів (навіть якщо їх і не виявлено в 

таких лексикографічних працях) за аналогією до 

попередньої назви. Звідси випливає, що формант -ець у 

таких та подібних ойконімах виконав словотворчу 

функцію ще на апелятивному рівні, а тому багато назв 

поселень творилися від готових іменників відприкмет-

никового походження.  

До ойконімів, утворених онімізацією, відносимо такі 

назви на -ець, -иця: 

1) відетнонімні та відкатойконімні назви поселень. 

Онімізація катойконімів та етнонімів відбувалася 

поступово: спочатку так називали людину з певного 

колективу, а потім територію, на якій цей колектив 

оселився. До цієї групи зараховуємо найменування, 

тотожні назвам жителів певної місцевості, території, нації, 

етносу: Волинець (Wołyniecz, 1570, Луцький п-т, Źdz XIX, 

8) < волинець ―мешканець Волині‖ < Волинь (історично-

географічний край), пор. волиняни ―давнє східно-

слов‘янське плем‘я, яке жило у верхів‘ях Західного Бугу й 

правих приток Верхньої Прип‘яті‖; ―жителі Волині або ті, 

що родом із Волині‖ (СУМ І, 726); Македонець 
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(Makiedoniec, 1622, Канівське ст-тво, Źdz ХХ, 59) < 

македонець – однина до македонці ―південнослов‘янський 

народ, що є основним населенням Македонії, а також 

деяких прилеглих районів Болгарії та Греції‖ (СУМ ІV, 

602), Українець (2005, Братський р-н Мк., АТУ У 2005, 

387) < українець – однина до українці ―один із трьох 

східнослов‘янських народів, що нині становить основне 

населення України‖ (СУМ Х, 423). 

2) ойконіми, тотожні апелятивним назвам осіб. 

Сюди належить незначний відсоток назв. На відміну від 

відкатойконімних та відетнонімних назв, вони є значно 

новішими: Видвиженець (1969, Новомосковський р-н 

Днп., ІМС Днп., 513) < *видвиженець, що пов‘язаний із 

двигати ―пересувати, носити‖; псл. *dvigti (*dvižo, ітератив 

*dvidzati) ―підіймати, зрушувати‖ (ЕСУМ ІІ, 17). Пор. рос. 

выдвиженец ―в годы становления советского государства: 

передовой труженик, выдвинутый на какую-небудь 

ответственную работу, должность‖ (Ожегов, 115); 

Запорожець (2005, Тельманівський р-н Дн., АТУ У 2005, 

154) < запорожець – одн. до запоріжці ―українські козаки, 

які жили в пониззі Дніпра за порогами в ХVI–XVIII ст.‖; 

―жителі Запоріжжя‖ (СУМ ІІІ, 274); Переможець (1971, 

Броварський р-н Кв., ІМС Кв., 245); Переможець (1946, 

Олександрівський р-н Вр., Укр. АТП, 97) < переможець 

―той, хто переміг, здобув перемогу‖ (СУМ VІ, 231). 

3) відапелятивні ойконіми на позначення місця. 

Уважаємо, що способом онімізації утворилися такі 

відапелятивні ойконіми з твірними основами на 

позначення певних особливостей місцевості: 1) назви, 

ідентичні народним географічним термінам, у тому числі 

термінам на позначення лісу, заростей, первісного 
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зовнішнього вигляду місцевості тощо: Вишнівець 

(Wiszniowiec, 1604, Кам‘янецький п-т, Хм., Крикун ІІ, 447) 

< вишнівець ―місцевість, де ростуть вишні‖ < вишневий 

―стосується до вишні‖; ―виготовлений з вишень‖ (СУМ І, 

543); Деренівець (Dereniowiec, 1661–1665, Галицька 

земля, Теребовля, LWR III/1, 158) < деренівець ―поселення, 

де росте дерен‖ < дереновий < дерен ―кущ або дерево 

родини кизилових з їстівними кислувато-солодкими 

ягодами; кизил‖; ―поверхневий шар ґрунту, вкритий 

травою і трав‘янистими рослинами, густо пронизаний їх 

коренями‖ (СУМ ІІ, 247); Мокрець (2005, Дунаєвецький р-

н Хм., АТУ У 2005, 616) < мокрець ―мокра заболочена 

низовина‖ (СлНГТ, 122); пор. поліс. мокрець ―злегка 

заболочена низина‖ (Черепанова, 135); Тростяниця (2005, 

Малинський р-н Жт., АТУ У 2005, 177) < тростяниця – 

бот. ―трав‘яниста рослина родини злакових‖ (ЕСУМ V, 

651); Кривиця (Krzewica, 1890, ст-тво Угнів, Рава-Руська, 

SORG, 431) < кривиця ―загальна назва річки з покрученими 

берегами‖ (СГТ ЗП, 222) < кривий ‗непрямий, вигнутий, 

покручений‘ (СУМ ІV, 338); Гнилиця (1946, Великобага-

чанський р-н Пл., Укр. АТП, 395) < гнилиця ―гнила 

місцевість‖; Грушвиця (1844, Ровенський п-т Волинської 

губернії, Сел. РУ 1826-1849, 413) < грушиця < грушва 

―зарослі дикої груші‖ (Пура, 87); 2) оніми, тотожні назвам 

типів поселень: Сілець (2005, Тисменицький р-н І-Ф, АТУ 

У 2005, 255) < селець, блр. сялец ―фільварок, маєток, 

ферма, бровар‖, селець – варіант до сільце ―маленьке село‖ 

< село від псл. sedlo, пов‘яз. з šĕdĕti ―сидіти‖ (ЕСУМ V, 

209-210); Двірець (2005, Житомирський р-н Жт., АТУ У 

2005, 171) < двір ―господарська ділянка, на якій розміщені 

садибні будівлі та місце біля них (часто відгороджене)‖ 
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(СУМ ІІ, 218); Городець (2005, Володимирецький р-н Рв., 

АТУ У 2005, 473) < городець – зменшено-пестливе до 

город ―те саме, що місто‖ (СУМ ІІ, 135); Волиця (Wolica, 

1553, ст-тво Добростани, AGZ X, 66) < волиця ―новоза-

селене місце‖, ―нове поселення‖ (Пура, 87); Городниця 

(2005, Новоград-Волинський р-н Жт., АТУ У 2005, 179) < 

городниця, що пов‘язаний із *городна (-е), в основі якого 

городня ―огорожа‖; 3) назви на позначення певного місця, 

приміщення:  Дітинець (2005, Радомишльський р-н Жт., 

АТУ У 2005, 186) < дитинець ―фортеця, внутрішня 

частина фортеці‖ (Мурз., 177); Вулиця (1946, Ратнівський 

р-н Вл., Укр. АТП, 70) < вулиця < псл. ulica, демінутив від 

*ula (перв. ―порожнина‖) (ЕСУМ І, 439); Кам’яниця 

(Kamienica (Skuratowska słb.), 1618, Київське в-во, Źdz XXI, 

214) < кам’яниця ―кам‘яна будівля; мурований будинок‖; 

―лісова трав‘яниста ягідна рослина родини розоцвітих; 

костяниця‖ (СУМ ІV, 86); 4) найменування, рівнозначні 

словам апелятивної лексики: Марганець (1946, 

Марганецький р-н Днп., Укр. АТП, 108) < марганець 

―крихкий тугоплавкий метал сріблясто-білого кольору, 

який у природі зустрічається в сполуках‖ (СУМ ІV, 625); 

Митниця (2005, Васильківський р-н Кв., АТУ У 2005, 269) 

< митниця ―установа, що здійснює контроль за 

провезенням товарів через кордон і за оподаткування їх‖ 

(СУМ ІV, 721); Возовиця (1946, Бобркський р-н Лв., Укр. 

АТП, 324) < возовиця ―вивезення хліба з поля після жнив, а 

також період, коли це робиться; те саме, що возіння‖; або 

ж возовий ―прикм. до віз; який ходить у возі, запряжений, 

стос. до перевезення вантажу‖ (СУМ І, 725); 5) оніми, 

утворені від іменників прикметникового походження: 

Болотниця (Bołotnica, 1628, Черкаське ст-тво, Київське в-
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во, Żdz  XX, 70) < болотниця < болотний ―прикм. до 

болото; який живе, росте на болотах‖ (СУМ І, 215) < 

болото ―грузьке місце з надмірно зволоженим ґрунтом, 

часто з стоячою водою та вологолюбною рослинністю; 

багно; трясовина‖ (СУМ І, 215). 

Частину ойконімів уважаємо первинними за 

аналогією до інших назв того чи іншого семантичного 

розряду. Ідеться про оніми, які співзвучні з місцевими 

географічними термінами з певним значенням. Якщо 

засвідчено апелятив липовець, який став підґрунтям для 

утворення однозвучного топоніма, то і назву Березовець 

будемо вважати первинною, незалежно від того, чи 

виявлено такий апелятивний відповідник. 

Отже, онімізація є одним із найбільш продуктивних 

способів творення назв населених пунктів із формантами   

-ець, -иця. Пояснюємо це тим, що ці суфікси нерідко 

виконували свою словотворчу функцію на апелятивному 

рівні. Структурно сформовані (суфіксальні) загальні 

іменники ставали твірною базою для ойконімів. Способом 

онімізації, тобто переходом загальних іменників у розряд 

ойконімів, утворилися відкатойконімні та відетнонімні 

назви (Македонець < македонець, Українець < українець, 

Волинець < волинець), назви, тотожні апелятивним найме-

нуванням осіб (Переможець < переможець, Республі-

канець < республіканець, Запорожець < запорожець), 

народним географічним термінам (Озерець < озерець, 

Стовпець < стовпець, Мокрець < мокрець, Кривиця < 

кривиця, Гнилиця < гнилиця), словам загальновживаної 

лексики (Марганець < марганець, Свинець < свинець, 

Возовиця < возовиця, Митниця < митниця), ойконіми, 

мотивовані назвами локальних понять (Дітинець < 
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дитинець, Вулиця < вулиця). Дослідження засвідчило 

найбільшу кількість ойконімів України на -ець, -иця, 

утворених способом онімізації, твірними словами для яких 

стали місцеві географічні терміни – найбільше джерело 

ойконімів узагалі. Саме в основах міцевої географічної 

термінології відображено характеристику рельєфу, 

природних умов, рослинного світу тощо конкретної 

місцевості. 
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THE ONIMIZATSIYA AS METHOD OF CREATION OF UKRAINIAN 

PLACE NAMES (ON THE MATERIAL OF PLACE NAMES WITH 

FORMANTS -ЕЦЬ,-ИЦЯ) 

 

Nataliya Mykhaylychenko 

 

The article deals place names of Ukraine with formants -ець,-иця, 

formed by onimizatsiya – due to the transition of common names in their own 

class names. Found that way onimizatsiyi formed vidkatoykonimni and 

videtnonimni names, names identical appeal by individuals, people's 

geographical term, general vocabulary words, place names motivated by the 

names of local concepts. 
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УДК 811.161.2’01’04 

 

УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА ПИСЕМНА  

СПАДЩИНА ХІ – ХVІІ ст.:  

ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ Й РОЗУМУ ЧЕРЕЗ РІДНУ МОВУ 

 

Уляна Добосевич 
 

Розглянуто основні тенденції становлення української літературної 

мови староукраїнського та середньоукраїнського періодів у зв‘язку з 

мовотворчими процесами в релігійному письменстві. Окреслено шляхи й 

особливості запровадження народнорозмовних елементів на різних рівнях 

мовної системи в пам‘ятках релігійної тематики.  

Ключові слова: релігійне письменство, руська літературно-писемна 

мова, учительні Євангелія. 

 

Серед писемних пам‘яток – свідків, що промовляють 

із далекого минулого нашого народу, – особливе місце 

належить тим, які перебувають у площині духовній, 

сакральній. Мабуть, найточніше відповідає цьому 

високому статусу корпус текстів, що їх окреслюємо як 

релігійне письменство. Цей сегмент писемної спадщини 

репрезентує різні грані духовного виміру – насамперед 

філософський та морально-етичний, а відтак є унікальним 

джерелом для пізнання не тільки шляхів утвердження 

християнської свідомості наших пращурів, але й засобів, 

своєрідного інструментарію, за допомогою якого форму-

валася ця свідомість. Першим і найголовнішим знаряддям 

у цьому контексті виступає мова.  

Кожна писемна пам'ятка (а особливо це стосується 

хронологічно найдавніших) при уважному аналізі розкри-

ває багату скарбницю, у якій можна знайти різні мовні 

вияви, цікаві для простеження тенденцій становлення 

української літературної мови. Це відбитки писемної 
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(книжної) мови певної доби, украплення діалектних 

елементів, що засвідчують живе мовлення писаря, який 

працював над текстом, запозичення, що вказують на 

вектори впливу інших мов, а навіть описки / помилки, які 

розкривають чи не найцікавіші мовні таємниці.  

Тексти релігійного характеру, які є джерелом для 

вивчення історії формування української літературної 

мови, різноманітні щодо змісту, жанрів, шляхів виник-

нення, а тому відбивають різні тенденції мовотворчого 

процесу. Ретроспективний огляд найважливіших етапів 

становлення літературної мови (у статті зосередимо увагу 

на тих періодах, що вкладаються у хронологічні межі ХІ – 

першої половини ХVІІ ст.) нерозривно пов‘язаний із 

релігійним аспектом, оскільки в різних суспільно-політич-

них формаціях, у контексті різних культурних течій на 

українських землях церква залишалася однією з найбільш 

впливових суспільних інституцій, вона не змінювала свого 

статусу як ―предмет особливої уваги і опіки української 

суспільності, заразом показник її національної сили й 

значення, пульс її національно життя, її діяльної енергії‖  

[4, с. 146].  

Опираючись на періодизацію історії формування 

української літературної мови, яку запропонував О. Горбач 

[1, с. 8-9], хронологічно першим окреслюємо період ХІ – 

першої половини XІV ст. – староукраїнський, або києво-

руський (княжий). Зважаючи на знакову подію 988 року – 

офіційне запровадження християнства на теренах Русі-

України, що стало точкою відліку нової християнської 

культури, – можемо з певністю констатувати, що визна-

чальним у літературному мовотворенні на ту пору стане 

релігійне письменство. Своєрідним символом прилучення 
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України до християнського світу й важливим чинником її 

культурного розвитку на цьому етапі стала староцерковно-

слов‘янська мова. Основними в тогочасному письменстві, 

природно, стають теми, головною функцією яких є запро-

вадити, поширити, утвердити, пояснити основи христи-

янського віровчення, релігійного світосприйняття, мораль-

них засад. Міцним фундаментом для розбудови нового на 

той час для русинів-українців християнського релігійного 

світогляду, безперечно, стає Святе Письмо, а тому кількіс-

но найчисленнішим представлений корпус текстів-списків, 

що репрезетують переважно Новий Заповіт – Євангеліє-

тетр та Євангеліє-апракос. Зауважимо, що переписувачі (а 

такою працею могли займатися лише освічені, спеціально 

навчені особи переважно духовного стану), маючи справу 

з різним джерельним матеріалом, усвідомлювали значу-

щість старослов‘янської мови й доконечність строго 

триматися в межах цієї мови як священної. Водночас 

авторитет канонічного тексту Святого Письма сприяв 

максимально уважному ставленню до роботи над текстом і 

книгою в цілому. Однак за щільною оболонкою старо-

слов‘янської мови, часто всупереч бажанню переписувача, 

проступали ті риси, які мали безпосередній зв‘язок із 

живою народнорозмовною стихією. 

Хронологічно першою з пам‘яток, що дійшли до нас 

від тих давніх часів, виступає Остромирове Євангеліє 

1056-1057 рр. із післямовою переписувача диякона 

Григорія, який, намагаючись ретельно копіювати оригінал, 

усе ж не зміг уникнути впливу живого мовлення. У 

тканину старослов‘янської мови вплетено цілу низку 

словоформ із фонетичними, морфологічними та лексич-

ними рисами, що виразно вказують на особливості мови 
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Південної Русі, які в перспективі можна виявити в 

українській мові. Серед інших варто наголосити на таких 

ознаках: повноголосся (Володимира), перехід е в о на 

початку слова (Олена, олѣємъ), форми давального відмінка 

іменників чоловічого роду із закінченнями -ови, -еви 

(иродови, мужеви), словоформи Кыєвѣ, тобѣ, собѣ та ін. 

Ці риси можна порівняти з цінною (із погляду історії 

української мови) інкрустацією на тлі старослов‘янщини. 

Упродовж кількох століть з‘являється низка подібних 

кодексів: Архангельське Євангеліє 1092 р., Мстиславове 

Євангеліє 1117 р., Юріївське Євангеліє 1119-1128 рр., 

Галицьке Євангеліє 1144 р., Добрилове Євангеліє 1164 р., 

Євсевієве Євангеліє 1283 р., Бучацьке Євангеліє ХІІ-

ХІІІ ст., Холмське Євангеліє кінця ХІІІ ст., Полікарпове 

Євангеліє 1307 р., Пантелеймонове Євангеліє 1317 р. та 

інші. Ще одним багатим на мовні особливості, що 

підтверджують думку про поступове, поки що несміливе, 

однак невпинне проникнення елементів розмовної мови в 

релігійний текст, став кодекс, названий Євсевієвим 

Євангелієм, текст якого, за словами В. Німчука, не просто 

скопійований, він пройшов через ―мовну свідомість‖  

переписувача, збагатившись народнорозмовними елемен-

тами, ―що відбивають узус середовища, в якому він 

проживав‖  [7, с. 11]. Власне, у кожному з названих 

кодексів можна відшукати мовні аргументи, які суголосні 

викладеній вище тезі.  

Суміжний сегмент релігійного письменства періоду 

ХІ – першої половини ХІV ст. представлений іншими 

пам‘ятками, що пов‘язані зі Святим Письмом та богослуж-

бовими текстами. У різножанрових перекладних та оригі-

нальних творах по-різному, більшою чи меншою мірою, 
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відбито вже окреслену тенденцію – живі розмовні 

елементи проникають у мовну тканину, поступово 

закріплюючись і витісняючи в такий спосіб старо-

слов‘янські фонетичні риси, словоформи, а навіть й окремі 

лексичні одиниці. У цьому процесі спостерігається певна 

закономірність – віддалення від канонічного джерела 

прямо пропорційне збільшенню й розмаїттю тих мовних 

рис, які тяжіють до живого розмовного мовлення. 

Показовим у цьому аспекті є одна з найдавніших пам‘яток 

Ізборник Святослава 1073 р., що містить теологічні 

роздуми, повчання, довідки історичного характеру. 

Перелік мовних рис, що стали типовими для української 

мови й одночасно відрізняють її від інших слов‘янських, у 

цьому рукописі достатньо широкий і переконливий. У 

графіко-фонетичному плані це сплутування графем и та ы, 

яке вказує на те, що у свідомості переписувача ці два знаки 

відповідають українському середньо-передньому звукові 

[и] (помыслы! замість помысли!; просты ни замість 

прости ны), характерний для української мови рефлекс ѣ 

як [і], про що свідчить написання и у відповідній позиції 

(нимая замість нѣмая; исцили замість исцѣли), заміна е на о 

в позиції після шиплячого перед складом із твердим 

приголосним (чоловѣка) тощо. Серед морфологічних 

особливостей яскраво репрезентують українську мову, 

наприклад, дієслівні форми (бѣжать, одьржимо). У 

лексиці також є чимало властиво українських слів (подоба, 

приклад, принада, готовизна). Поряд із цією пам‘яткою 

можна назвати Ізборник Святослава 1076 р., Синайський 

Патерик кінця ХІ ст., Пандекти Антіоха Чорноризця другої 

половини ХІ ст., Слова Григорія Богослова другої полови-

ни ХІ ст., окремі списки повчань Кирила Туровського 
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ХІІІ ст., Ліствиця Іоана Ліствичника першої половини 

ХІІ ст. та другої половини ХІІІ ст., Віденський Октоїх 

кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. та багато інших. 

Отже, початковий староукраїнський період відзнача-

ється особливо активним розвитком різноманітних релігій-

них жанрів (зазначимо принагідно, що кількісно твори 

релігійного характеру названого періоду значно переважа-

ють т. зв. світське письменство), у яких поки що невелики-

ми острівцями проступають живомовні риси, що їх пози-

ціонують як писемну фіксацію української мови. Виявля-

ючи та систематизуючи ці ознаки, можемо з певністю 

констатувати, що у процесах адаптації старослов‘янської 

мови на території Русі-України відбувалося проникнення, а 

згодом й усталення питомо українських мовних ознак у 

писемних текстах. Це був перший крок до формування 

літературно-писемної мови на живій розмовній основі.  

Наступний етап – середньоукраїнський – позначений 

помітними зрушеннями в різних сферах суспільного, 

культурного та релігійного життя. Символічно, що 

першого року ХV ст., яке з огляду на екстралінгвальні 

чинники стало визначальним щодо подальших якісно 

нових тенденцій, які простежувалися в царині релігійного 

письменства й у розвитку руської-української літературно-

писемної мови в цілому, побачив світ новий манускрипт. 

Королівське Євангеліє 1401 р. поряд із низкою інших 

пам‘яток із Закарпаття – Євангелієм 1422 р., Мінеєю 

1500 р. та Мукачівським Псалтирем початку ХV ст. – 

гармонійно вписується в загальноукраїнський мовотвор-

чий контекст. Текст Євангелія, післямова, яка, за спостере-

женнями Я. Запаска, написана в дещо незвичній формі, 

дарчий запис – усі різножанрові, проте об‘єднані спільним 
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часом і місцем написання частини цієї пам'ятки цінні 

―елементами живої української мови, у тому числі й 

особливостями закарпатської вимови‖  [8, с. 68]. 

Безпосередній і тісний взаємозв‘язок між тенден-

ціями розвитку літературно-писемної мови та позамовни-

ми чинниками особливо рельєфно простежується, якщо 

аналізувати період ХV – першої половини ХVІІ ст. Ідеї 

Відродження та Гуманізму, якими на ту пору була 

пронизана Європа, підкріплені Реформацією, покликали до 

здійснення сміливі замисли – запровадити національні 

мови в релігійну царину. 

Із-поміж найбільш поширених постсередньовічних 

рухів хронологічно одним із перших (на початку XV ст.) 

на українських землях і в колі українських культурних 

діячів знайшов відгук рух гусистів. Діяльність Яна Гуса як 

перекладача Біблії чеською мовою та палкого поборника 

народної мови в церкві, його спроби нормалізації чеської 

мови, безперечно, вплинули на пожвавлення культурної 

праці на теренах України. Згодом долучилися ідеї 

гуманістів з антропоцентричним світоглядом, зорієнто-

ваним на людину як найвищу цінність. Як наслідок – 

спроби зробити доступним для її свідомості й розуму 

релігійний дискурс, перекладаючи й пояснюючи його 

зрозумілою мовою. Гуманістичні засади увиразнилися під 

впливом Реформації. Найвище піднести авторитет слова 

Божого, в умах і серцях скріпити його престиж можна було 

тільки засобами рідної мови. Саме з таких мотивів і 

почалася  праця над перекладами Св. Письма. Якщо 

культурні діячі-гуманісти поставили питання про народну 

мову як мову літератури світської, то послідовники 

реформаційного вчення, зокрема М. Лютер, який переклав 
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живою мовою Св. Письмо, поширили сфери функці-

онування живої народної мови й на твори релігійного 

характеру. Ці культурно-просвітницькі та релігійні течії 

вплинули на мовну ситуацію на українських землях. 

Зауважимо, що український ґрунт став достатньо 

сприйнятливим до нових ідей і для їх прищеплення та 

реалізації, оскільки в цей час активізувалася освітня діяль-

ність у братських школах, а згодом і вищих закладах, було 

запроваджене книгодрукування – у цілому суспільні та 

культурні процеси рухалися по висхідній.  

Як своєрідна і до певної міри неминуча реакція на 

нові ідеї, що ними вирувала тогочасна Європа, започатко-

вується активне обговорення найактуальніших суспільних 

питань, зокрема проблем мови, які посіли одне з чільних 

місць у системі західноєвропейської науки й тісно 

пов'язаної з нею церкви. Мовне питання, т. зв. Questionе 

della lingua, стало предметом активних дискусій, що 

відбувалися в Італії упродовж XIV–XVI ст. Італійські 

гуманісти розробили систему понять ―гідності‖  мови, 

тобто рівня її розвитку, ―культурну прийнятність мови, її 

здатність служити мовою церкви, суспільства і 

літератури‖ ; а також торкалися проблеми норми – ―що з 

лінгвістичного спадку треба прийняти в культурну мову і 

на якій основі здійснювати цей відбір‖ . Церква як голов-

ний осередок мовних дискусій ―у виробленні політики 

щодо використання різних мов керувалася поняттями 

―ритуальної‖  й ―апостольської‖  мови, усіма можливими 

способами заохочуючи використання апостольських мов, 

як таких, що здатні навертати простих людей до віри та 

поширювати серед народів Боже слово‖  [14, с. 210-211]. 

Руське мовне питання постало як закономірний етап цих 
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дискусій. У ранг ―апостольських‖  мов, тобто таких, які 

були б ―посланцями‖  Божого слова серед народу, 

своєрідними ―посередниками‖  при передачі й тлумаченні 

Христової науки, уведено руську-українську мову як таку, 

що була максимально наближена до живого розмовного 

мовлення. Церква не заперечувала проти використання 

доступної мови в тих жанрах релігійного письменства, які 

окреслюються як неканонічні, однак щодо перекладу 

Святого Письма та інших канонічних творів позиція 

церкви залишалася в узвичаєних межах.  

Як наслідок окреслених зовнішніх чинників 

спостерігається якісно нова тенденція у процесах україн-

ського літературно-писемного мовотворення. Якщо доти 

релігійну сферу обслуговувала старослов‘янська / церков-

нослов‘янська мова, то з ХV ст. у це середовище потрапляє 

руська-українська мова. Причому не випадково, у вигляді 

окремих фонетичних, морфологічних чи лексичних явищ, 

що відбивали мовну свідомість переписувача, а на цілком 

законних правах спершу апостольської, а згодом, усупереч 

вислідам із дискусій, і ритуальної мов. У пам‘ятках, що 

продовжують традиції різноманітних жанрів релігійної 

тематики староукраїнського періоду, простежуються абсо-

лютно усвідомлені й переважно вдалі спроби запровадити 

руську мову. А це, своєю чергою, надзвичайно сприят-

ливий чинник для, по-перше, зростання й утвердження 

авторитету цієї мови в тогочасному суспільстві. По-друге, 

така тенденція зумовлює потребу в опрацюванні, 

удосконаленні руської літературно-писемної мови, адже 

релігійний текст вимагає особливої уваги до слова.  

Низка писемних пам‘яток репрезентує новий напрям 

у мовотворчих процесах. Насамперед варто згадати хроно-
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логічно першу спробу адаптувати релігійний текст на 

українському мовному ґрунті, ―праматір перекладів 

Святого Письма‖  – Четію-Мінею 1489 р. [3]. Показово, що 

аналіз мовних особливостей цієї пам‘ятки розкрив нові 

грані живого розмовного мовлення – у Четії зафіксовано 

низку діалектних рис, що свідчить про глибину 

проникнення живої мови. Практично в усіх текстах 

названого періоду більшою чи меншою мірою будуть 

проявлятися ознаки діалектного мовлення, ―закраскою 

місцевого діалекту‖  [13, с. 220], надаючи їм особливого 

колориту. З-поміж найбільш помітних у цьому аспекті 

рукописів можна назвати Крехівський Апостол другої 

половини ХVІ ст. – переклад апостольських діянь та 

послань тогочасною живою народною мовою з діалект-

ними рисами північного й південно-західного наріч [10], 

Страждання Христові ХVІ ст. – апокрифічне оповідання з 

низкою фонетичних, морфологічних ознак української 

мови та лексичних особливостей, не засвідчених в інших 

текстах [2], тощо.  

Особливим жанром релігійного письменства, що 

найповніше й найбільш різноманітно та рельєфно відбиває 

вплив народнорозмовної стихії, стали учительні Євангелія. 

Значна кількість рукописних і друкованих редакцій 

учительних Євангелій, велика географія їх поширення, що 

охоплює територію від західних областей України до 

Полтави на сході, Білорусії на півночі, молдавські землі, 

зумовили різноманітність цих збірників щодо мовних 

особливостей. Із другої половини ХVІ ст. з‘являються 

збірники проповідей, що часто були результатом анонім-

них авторських роздумів із приводу євангельських уривків, 

викладених доступною мовою з відповідними стилістич-
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ними засобами. Багатими на такі тексти виявилися 

карпатські терени. Серед причин, що покликали до життя 

саме такі збірники проповідей, які віддзеркалювали живу 

розмовну мову, І. Панькевич називає ту обставину, що 

―культурний елемент серед українського населення через 

довгі віки репрезентували на Підкарпатській Русі попи та 

дяки, котрі … не різнилися своїм положенням від селян‖  

[12, с. 22], додамо – не відрізнялися і щодо мови. У такому 

середовищі якраз і виникала потреба якнайповніше 

адаптувати до розмовного варіанта мову і стиль церковної 

книги, яка була на ту пору найпопулярнішою лектурою для 

різних верств – ―не було для кого писати по-вченому, по-

церковному‖  [13, с. 210]. Ця обставина виявилася дореч-

ною з погляду зближення писемної мови із живою й, 

очевидно, зумовила появу корпусу релігійних за 

тематикою текстів, які у своїй мовній тканині заховали 

надзвичайно цінні діалектні риси.  

Збірники учительних Євангелій групуються за 

діалектними ознаками, серед яких є такі, що виказують 

належність до масиву бойківських говірок, поряд із ними – 

манускрипти лемківського походження [15, с. 19-20]. 

Низка писемних пам‘яток цього жанру репрезентує говір-

кові особливості Закарпаття. Це Скотарське учительне 

Євангеліє 1588 р. [9], Ладомирівське учительне Євангеліє 

другої чверті ХVІІ ст. [11], учительне Євангеліє 1668 р., 

яке переписав Стефан Плав‘янський [5], Нягівські 

повчання ХVІ ст. [6].  

Примітно, що діалектні елементи в цих та багатьох 

інших текстах становлять собою не окремі випадкові 

вкраплення, а цілу систему, яскраво виявлену на різних 

мовних рівнях. До прикладу візьмімо учительне Євангеліє 
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1668 р. У цьому тексті можна простежити переплетення 

рис 1) української книжної мови тієї доби, які були 

поширені на значній території й не мали чітко окресленого 

локального характеру (що, між іншим, теж важливо, бо 

засвідчує український характер пам‘ятки) та 2) діалектних, 

які писемно фіксують живе розмовне мовлення в 

закарпатському говірковому вияві. Друга група мовних 

ознак представлена також системно. У фонетиці серед 

інших ознак найяскравішими є такі: особливий рефлекс 

етимологічних [о] та [е] у новозакритих складах (нуч, 

гурше, пушли, стерюгъ, вязнюв), вокалізація ъ у звукові 

[и], що передається літерою ы (яблычко, дрыва), 

сполучення губних з етимологічним [j] зафіксовано без 

епентетичного [л](робѧт, бавѧчи, любѧт). Морфологічні 

риси з діалектним забарвленням відбиті в різних 

словоформах: орудний відмінок однини іменників, 

прикметників та займенників жіночого роду утворюється з 

флексією -ов(ъ) або -ев(ъ) (из вѣров, своевъ дѧковъ 

(вдячністю) … служили, приповѣстю розмаитовъ), назив-

ний відмінок множини вживається із закінченням -е 

(погане, сусѣде), форми вищого ступеня порівняння 

прикметників та прислівників утворюються з часткою маи 

(тото гумно розмечеши ище маи великое будовати будеш, 

тота нам рѣчь есть маи пелнѣишаѧ), неозначені 

займенники містять характерний діалектний компонент – 

словотворчу частку да- (робѣте дащо доброе), особливі 

дієслівні форми (гадашъ, жадашъ, читаеме, не 

журѣмесѧ, мовме), службові слова, які мають специфічні 

вузьколокальні вияви (оуже было ид вечеру, тепер кричиш 

ано порожне просиш ано тѧ не слухают, вера без учинков 

мертва естъ, ги тѣло без душѣ). Якщо фонетичні та 
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морфологічні особливості відбивають індивідуальне в 

мовній свідомості автора чи переписувача тексту (вже 

було наголошено на тому, що їх поява у тканині старо-

слов‘янської мови виказує те мовне середовище, у якому 

він живе), то лексичні одиниці зорієнтовані ―назовні‖  – це 

свого роду знак, яким особа декларує свою причетність до 

мовлення певної території чи групи людей. А для 

священика, який виголошує церковну проповідь, це тим 

більше важливо, бо він так промовляє в унісон із своєю 

паствою. Тому кожна лексема, що вказує на певні тери-

торіальні особливості мовлення, викликає особливий 

інтерес і становить неабияку цінність для історика мови. В 

аналізованому учительному Євангелії виявлено низку 

таких слів, яка охоплює різні лексико-семантичні групи: не 

боитесѧ и не бануите, дѣти не будут ковдовати хлѣба, 

имал марги барзо много, тилко того сокоти, що бес того 

дерева не рушил тощо. Отже, тексти проповідей, об‘єднані 

жанром учительних Євангелій, а також інші писемні 

пам‘ятки релігійного характеру демонструють напрям 

мовотворчих процесів, що є визначальними для середньо-

українського періоду. 

У цьому контексті особливе місце займають перекла-

ди Святого Письма, які, усупереч настановам церковної 

влади вживати в канонічному письменстві церковно-

слов‘янську мову, було здійснено в ХVІ – на початку 

ХVІІ ст. Поряд із Пересопницьким Євангелієм 1556-

1561 р. – однією із знакових для української культури в 

цілому і для історії української мови зокрема пам‘яток – 

таких спроб адаптувати переважно Новий Заповіт до 

розуміння звичайної простої людини (―люду посполито-

го‖ ) було багато. Це Літківське Євангеліє другої половини 



416 

 

ХVІ ст. та Волинське Євангеліє 1571 р. (імовірно, списки 

Пересопницького рукопису), Євангеліє у перекладі Вален-

тина Негалевського 1581 р. (Хорошівське), переклад В. Тя-

пинського близько 1570 р., а також переклади Старого 

Заповіту Луки з Тернополя 1596 р. та Дмитра Писарчика 

1575-1577 рр. тощо. Ці переклади засвідчили високий на ту 

пору статус та можливості руської-української літератур-

но-писемної мови, вивели її в загальноєвропейському 

контексті на один рівень з іншими національними мовами: 

чеською, німецькою, польською – якими теж перекладали 

Святе Письмо, розкрили внутрішній потенціал та показали 

здатність до повноцінного літературного розвитку. 

Зважаючи на популярність та значущість релігійного 

письменства, яке одночасно з конфесійним виконувало 

ширші функції – зазвичай це була ще й лектура для 

тогочасного освіченого люду (до найбільш поширених 

належав житійний жанр), і спосіб установити своєрідний 

контакт між особами духовного стану і світськими 

(реалізувався здебільшого у проповідницькому жанрі), й 

інструмент впливу на просту людину через зрозуміле й 

доступне Боже Слово (авторитет Святого Письма). Завдяки 

цьому пласту писемної спадщини, що зумів у своїй 

внутрішній сутності та зовнішній оболонці, яка 

виражається мовними засобами, гармонійно узгодити 

категорії сакрального / божественного та земного / людсь-

кого, актуалізувалося народнорозмовне джерело україн-

ського мовотворення.  
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UKRAINIAN RELIGIOUS WRITTEN HERITAGE  

OF XI-XVII CENTURIES: WAY TO THE HEART AND  

MIND THROUGH THE NATIVE LANGUAGE 

 

Ulyana Dobosevych 

 

The main trends of the development of the Ukrainian literary language 

of old and middle traditional Ukrainian period have been considered in 

connection with language developing processes in religious literature. The ways 

and features of the introduction of the folk traditional elements at different levels 

of language system in the memoranda of religious subjects have been described. 

Key words: religious literacy, Ruthenian literary and written language, 

homilies of the Gospel. 
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УДК 811.161.2’01 

 

ЩО З НАМИ СТАЛОСЯ АБО ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО 

МОВУ (НЕПОЛІТИЧНІ РОЗДУМИ ФІЛОЛОГА) 

 

Богдан Сокіл  
 

Зроблено спробу порівняти циркуляри ХІХ століття, що 

обмежували право української мови на самостійний розвиток, із новітнім 

нинішнім ―мовним‖ законом. Законом, яким фактично закладено знищення 

української мови у ХХІ столітті. Указано на спільні й відмінні особливості 

між цими заборонами. Охарактеризовано реакцію різноманітних 

українських організацій Східної України на обмеження українського слова. 

Ключові слова: мова, заборона, указ¸ циркуляр, скасування заборон 

й обмежень, захист мов національних меншин, мовний закон, українська 

мова, російська мова.  

 

Можливо, через незнання історії України в цілому, 

можливо, через незнання історії української мови зокрема, 

але народні депутати В. Колесніченко та С. Ківалов трохи 

поспішили зі своїм законом про мовну політику в Україні. 

Чекати треба було недовго: усього 10-11 місяців, тобто до 

травня 2013 року. Саме цього місяця виповнилося 150-

річчя від появи сумної пам‘яті таємного Валуєвського 

циркуляра, яким заборонено українське слово. Тож 

доречно було б зреалізувати свою законодавчу діяльність 

саме у 2013 році (можна було б навіть у той самий день!), 

що цілком би вписувалося в шовіністично-ненависницьку 

політику українофобів. Зрештою, прийняття такого закону 

логічно би продовжувало ті переслідування й гоніння, яких 

зазнала українська мова протягом останніх 150 років. А, 

крім 1863 року, були заборони 1876, 1881 років. Узагалі за 

часи перебування України в царській та радянській 

імперіях українська мова різноманітними указами, 
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розпорядженнями, законами, постановами заборонялася 

близько 45 разів.  

Та обминемо ―круглі‖ дати, обминемо політичне 

підґрунтя таких ―діянь‖ слуг народу, обминемо навіть 

філологічний аспект цього ―творіння‖ новоявлених 

українофобів. Дискутувати тут ні про що. Не професійно 

полемізувати з особами, які не написали за своє життя 

жодної статті про українську мову, її історію, тим паче не є 

філологами, політичну ж оцінку тієї справи залишимо 

історикам і політологам. Не професійно полемізувати з 

особою, яка у своїх інтерв‘ю зізнається, що її дитина 

розвивається не так, бо відвідує україномовний садочок. 

Повернімося до законів. Якщо проводити аналогії 

між циркуляром 1863 року й законом 2012 року, то можна 

побачити їх спільні й відмінні риси. До спільних належить, 

по-перше, те, що і у Валуєва, і в Колесніченка з Ківаловим 

відсутня базова філологічна освіта, отже, вони не мають 

жодних підстав обговорювати такі питання; по-друге, і в 

таємного циркуляра 1863 року, і в закону 2012 року одна 

політична мета – знищити українську мову; по-третє, і 

Валуєвський циркуляр, і Колесніченко-Ківаловський закон 

не легітимні. Циркуляр 1863 року  не був обговорений у 

суспільстві. Закон 2012 року прийняли у Верховній Раді 

механічним натисканням кнопок невеличкою кількістю 

постійних ―кнопкодавів‖. По-четверте, ні таємний 

циркуляр 1863 року (тому й таємний), ні мовний закон 

народних депутатів не були обговорені громадськістю; по-

п‘яте, ні тоді, ні тепер ніщо не загрожувало й не загрожує 

розвитку російської мови, отже, напрошується висновок, 

що у своїх діяннях колишні й теперішні українофоби 
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керувалися й керуються однією метою – знищити 

українську мову, а згодом і українську державу. 

Однак не можемо не сказати про ті особливості, які 

все-таки відрізняють ці заборони. По-перше, циркуляр 

1863 року підготував й упроваджував у життя етнічний 

росіянин Валуєв, який із цілком зрозумілих причин 

відстоював інтереси своєї держави, а закон 2012 року 

запропонували ―слуги українського народу‖ – народні 

депутати, які б повинні стояти на сторожі всього 

українського. По-друге, якщо автори різноманітних 

циркулярів, указів, заборон, боячись українського сепара-

тизму, вбачаючи в ньому ―польську інтригу‖, відстоювали 

―единство Великой России‖ (що є цілком природно, адже 

це їхня рідна земля), то Колесніченко з Ківаловим своїм 

законом розділяють Україну, штовхаючи її, у ліпшому 

випадку, до федералізму або (що значно гірше) в обійми 

так любого їм ―старшого брата‖. По-третє, і у Валуєва, і в 

Колесніченка з Ківаловим ключові слова їхніх ―творінь‖ 

починаються з букви ―з‖. У Валуєва – заборонити, у 

Колесніченка з Ківаловим – захистити. І від цього закон 

2012 року виглядає більш цинічним,  єхиднішим.  

Що хочуть захистити народні обранці? За їхніми 

словами – мови національних меншин. Можна було б 

погодитися із цією думкою, якби вони справді дбали про 

мови, яким загрожує вимирання в нашій державі, і на 

законодавчому рівні, визнавши, що українська мова є 

єдиною державною в Україні, підтримували й поступово, 

крок за кроком сприяли розвитку мов інших народностей, 

що проживають у нашій державі і мови яких із певних 

причин потребують захисту, бо з часом можуть зникнути з 

лиця землі (як це сталося з латинською мовою). З одного 
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боку, можна зрозуміти болгар, поляків, німців, румун, 

угорців тощо, які проживають в Україні й послуговуються 

на офіційному рівні державною мовою, але хочуть плекати 

й розвивати в побуті мову своєї нації, і, безперечно, 

держава повинна їм у цьому всіляко допомагати. І тут поле 

для діяльності широке: від дитячих садочків до шкіл 

національних меншин. Із іншого боку, Хартія європей-

ських мов, на яку так люблять покликатися українонена-

висники, захищає тільки ті мови, яким справді загрожує 

зникнення у світі. Чи можуть зникнути польська, 

болгарська, угорська, румунська тощо мови, які без 

жодних перешкод розвиваються на своїх територіях? 

Ніколи! Вони вічні, як і народ, який їх репрезентує. То ж 

про захист яких мов так ―турбуються‖ народні депутати? 

Та ні про яких! Прикрившись Хартією європейських мов, 

як у другій половині ХІХ ст. Валуєв доносом Юзефовича, 

Колесніченко з Ківаловим, по суті, намагаються знищити 

українську мову.  

Незважаючи на всі ті укази, українська мова вижила, 

і допомогли їй у цьому справжні українські інтелігенти, які 

боролися за її існування. Із появою перших заборон 

українці стали на захист своєї мови, бо прекрасно 

розуміли, що без мови немає держави. У тодішніх часопи-

сах, як європейських, так і українських, з‘явилася величез-

на кількість статей, у яких автори доводять право 

української мови на самостійний розвиток. Передові 

європейські вчені, серед яких є й етнічні росіяни, 

вказували на особливості української мови, її самостій-

ність, лексичне та фразеологічне багатство, відмінність від 

мови російської.  
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Щоб не бути звинуваченим у якомусь черговому 

―сепаратизмі‖ чи, як люблять казати новітні українофоби, 

―націоналізмі‖ галичан, у статті не будемо аналізувати 

думки інтелігенції Галичини, яка так ненависна народному 

депутатові Колесніченкові. Оскільки формат статті не 

дозволяє зробити ґрунтовніший аналіз, то звернемо свої 

погляди лише на окремі позиції різноманітних урядових 

організацій Великої України, які відстоювали право 

української мови на самостійний розвиток у Російській 

імперії, виступаючи за повну відміну заборон, що 

обмежували українське слово. 

У 1905 році Полтавське товариство сільського 

господарства подало голові особливої наради з перегляду 

законодавства про друк, а також головному управлінню 

землеустрою і землеробства клопотання про те, щоби 

зрівняти права української мови з російською в друці. У 

висновках цієї записки зазначено: ―Визнати за необхідне: 

1) негайне скасування розпоряджень від 18 травня 1876 

року та 8 жовтня 1881 року, які обмежували права 

малоросійської мови; 2) повну рівноправність прав 

малоросійської мови з мовою російською в усному 

мовленні, друці та викладанні в нижчих школах; 3) 

викладання малоросійської мови як окремого предмета в 

середніх та вищих навчальних закладах‖ [3, с. 28].  

Окрім цього, правління товариства сільського 

господарства, маючи на увазі, що свобода української мови 

для населення Харківської губернії також є важливою, як і 

для полтавців, особливо в сенсі видання сільськогосподар-

ських книг, звернулося до Харківського сільськогосподар-

ського товариства з пропозицією підтримати в урядових 

сферах клопотання про скасування всіх обмежувальних 
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розпоряджень щодо функціонування української мови. 

Харківське товариство на своєму зібранні підтримало 18 

вересня резолюцію полтавців [3, с. 28]. Українські товари-

ства, піклуючись про освіту, передусім профільну, клопо-

талися про випуск для широкого загалу книг, брошур 

українською мовою.  

На думку членів Лохвицького сільськогосподар-

ського комітету, ―природним додатковим заходом повинен 

бути допуск до друку книг і періодичних видань 

малоросійською мовою, особливо книг із сільського 

господарства та медицини…‖ [7, с. 82]. Наполягаючи на 

цьому, Лохвицький комітет приєднується до прохань і 

побажань, які віддавна заявляли багато земств. 

Водночас члени лохвицького комітету звертають 

увагу на той факт, що книжки, видані для українського 

народу навіть на його території (напр., Харківським 

товариством грамотності), розходяться переважно у 

великоросійських губерніях. Селянин-українець читає 

значно менше, ніж великорос. ―Якщо селянин-великорос, – 

зауважує голова Харківського товариства грамотності 

проф. Багалій, – без бажання читає книжки зі сільського 

господарства чи медицини, то селянин-малорос зовсім 

відмовляється від них і, відповідно, позбавлений 

могутнього засобу для піднесення своєї сільськогоспо-

дарської культури, для убезпечення свого здоров‘я від 

хвороб. Не дивно, що при таких обставинах неупереджені 

спостерігачі констатують факт слабкого культурного 

розвитку малороса в порівнянні з іншими народностями, 

що проживають у Росії‖ [7, с. 83-84].  

5 березня 1905 року відбулися річні збори 

Лубенського сільськогосподарського товариства, на яких 
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міський голова п. Взятков запропонував ухвалити 

резолюцію про необхідність свободи друку і зокрема 

свободи українського слова. Це питання неоднозначно 

сприйняли члени товариства. Дехто з них указував на 

комісію Кобеко, яка на ту пору засідала з питання 

цензурних заборон і яка й так зробить усе; дехто був 

переконаний, що дорослим людям не випадає займатися 

таким неслушним питанням, а хтось просто дивувався: 

чому саме в сільськогосподарському товаристві 

порушують таке питання. На ці слова голова п. Взятков 

сказав, що це обов‘язок, адже ―ми не лише господарі, але й 

громадяни‖. Підтримав цю позицію інший член товариства 

п. Шемет, зауваживши, що мета товариства – піднести 

духовність і матеріальний добробут населення. Усе, що 

сприятиме розвитку самодіяльності населення, повинно 

стати предметом діяльності товариства. Активність 

населення можна пробудити, покривши лубенський повіт 

сіткою дрібних сільськогосподарських товариств, які на 

місцях розроблятимуть питання сільського господарства і 

для яких відділ служитиме зв‘язною ланкою. За такої 

демократизації діяльності товариства необхідна й свобода 

говорити членам товариства рідною мовою. П. Шемет не 

погоджувався з тим, що українська мова є ―галицькою‖ і її 

ніхто не розуміє й не захоче слухати.  

―Помиляється, п. Шипулинський, називаючи літера-

турну українську мову галицькою. Так назвати її можна 

хіба тому, що в себе на батьківщині досі 30-мільйонний 

народ не мав права розвивати свою рідну мову і його 

інтелігенція вимушена була перенести свою літературу в 

Галичину, але тепер сам уряд звернув увагу на це 
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ненормальне становище, і місцева побутова мова швидко 

розвинеться‖ [8, с. 58]. 

―Багато селян, – зазначив секретар товариства 

п. Сафронов, – на запитання, чому вони не відвідують 

зібрань, говорятъ: ―Чого я піду, коли я не розумію усього 

того, що там балакаютъ і читаютъ. Спитаютъ мене,  що ти 

там чув? А що я скажу, коли я мало що й розібрав‖ [8, 

с. 58]. 

Після дебатів збори прийняли таку резолюцію: 

―Лубенський відділ Полтавського товариства сільських 

господарів, очікуючи, що свобода друку вплине 

благодійно на розвиток сільського господарства, зважаючи 

на етнографічні особливості краю, уважає за необхідне, 

щоб така свобода була поширена на українську мову” [8, 

с. 59]. 

Відтак збори постановили клопотати про дозвіл 

влаштовувати читання книг із сільського господарства 

українською мовою з правом пояснення прочитаного. 

Ухвалюючи резолюцію про необхідність свободи 

української мови, члени товариства показали, що не тільки 

народна мова доконечна для успішного розвитку народу, 

але й мова наукова; і якщо такою мовою володіють тільки 

небагато членів суспільства, то з цього випливає тільки те, 

що іншим товариствам залишилося вивчити її, щоби 

діяльність їх була спрямована не в порожній простір, а на 

користь народу [8, с. 59]. 

Лубенське відділення Полтавського сільськогоспо-

дарського товариства звернулося до останнього з про-

ханням підтримати перед комісією Кобеко постанову про 

надання свободи друку українською мовою.  
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На черговому засіданні Полтавського сільськогоспо-

дарського товариства 17 березня голова Д. К. Квітка довів 

до відома постанову Лубенського відділення й 

запропонував підтримати її. Член товариства 

Я. К. Імшенецький звернувся до зборів з промовою, 

указавши, що хоч питання, підняте Лубенським 

відділенням, заслуговує на співчуття і ґрунтується на 

реальних потребах, однак обмежуватися тільки цим  

―частковим‖ клопотанням на теперішній момент не зовсім 

зручно. Полтавському сільськогосподарському товариству 

слід поставити питання ширше. ―Якщо ми звернемося до 

сільськогосподарського життя, – наголосив п. Імше-

нецький, – то побачимо в ньому велику кількість фактів, 

які вимагають до себе посиленої уваги. Протягом багатьох 

років земство та інтелігенція всілякими способами 

намагаються сприяти піднесенню сільського господарства 

й поліпшенню умов життя населення, проте становище з 

року в рік погіршується‖ [9, c. 60]. Поліпшити добробут 

населення, робить висновок доповідач, може лише освіта 

рідною мовою. Тому настала нагальна потреба видавати 

різноманітні брошури, призначені для населення. 

Член товариства Н. А. Дмитрієв, вважав, що все-таки 

не можна приймати таких загальних формулювань, у яких 

розчинялися б і недостатньо вимальовувалися б потреби 

саме Полтавської губернії. Питання про свободу 

українського слова, одної з найважливіших потреб 

духовного життя нашого краю, як відомо, є предметом 

розгляду комітету міністрів; його обговорюватиме комісія 

Кобеко, яка має намір виробити правові начала й гарантії 

для друкованого слова Росії всіма мовами. Як відомо зі 

звітів про засідання комісії комітету міністрів, питання 
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української мови, перегляду циркулярів 1876 і 1881 років 

затрималися в комітеті й не могли бути розв‘язаними 

негайно у зв‘язку з відсутністю необхідних даних для 

повного й усестороннього його розгляду. Комітет міністрів 

зробив запит у 2 університети (Харківський і Київський) і 

Академію наук. За такого стану цього питання ще один 

голос буде особливо потрібним. Ось чому, переконаний 

Н. Дмитрієв, товариству, яке близько стоїть до потреб 

краю, необхідно висвітлити утиски українського слова й 

підтримати клопотання Лубенського сільськогосподар-

ського товариства, щоб українська мова мала однакові 

права з російською в усіх проявах суспільного життя. 

У зв‘язку з тим, що це питання обговорювали в 

комітеті міністрів, потрібно постанову товариства скеру-

вати міністрові землеробства, у підпорядкуванні якого 

перебуває товариство, а в комісію Кобеко надіслати копію 

постанови. 

Інший член товариства – В. Василенко – наголосив, 

що духовні потреби українського народу давно відомі. 

Тридцять мільйонів українців залишаються без рідної мови 

й навіть не мають релігійних книг, написаних по-

українськи. Як курйоз дуже сумного характеру 

п. Василенко наводить приклад: в одній шкільній 

бібліотеці він побачив брошуру ―О насѣкомыхъ‖ і ―Свѣтъ 

Божій‖, перекладені з української мови російською і 

схвалені вченим комітетом, а між тим, оригіналу мати не 

можна. 

Член товариства П. Малама вважає, що мову, якою 

говорить наше населення, пройшовши сільську школу, не 

можна назвати ні російською, ні українською. Засвоївши 

кількасот найбільш уживаних російських слів, 
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перекрутивши їх і змішавши з українськими словами, наш 

корінний обиватель, природно, не може відірватися від  

рідної йому стихії. Водночас він майже не знає російської 

мови; російська книжка важка йому для розуміння. Ось 

чому, щоб привчити його до книги, щоби навчити шукати 

в ній відповіді на всі запити духовного життя, ми повинні 

дати йому книгу його природною мовою. Без сумніву, за 

таких умов найближче наше завдання – популяризація 

сільськогосподарських знань друкованим словом – буде 

досягнуте найлегше. Досвід Галичини може слугувати 

повчальним прикладом того, як українська мова, 

поставлена у сприятливі умови, швидко розвивалася й нині 

є ліпшим провідником знань у нижчій, середній і навіть у 

вищій школі – університеті. Успіх широкої освіти в 

Галичині українською мовою повинен бути взірцем для 

розв‘язання порушеного питання. Тому необхідно 

підтримати клопотання Лубенського сільськогосподар-

ського товариства. 

Д. Квітка запропонував розділити ці два питання – на 

загальне, про яке говорив п. Імшенецький, і питання про 

мову. Обмежуватися тим, що написало Харківське 

товариство, на його думку, недостатньо, загальні 

положення слід доповнити питаннями про спеціальні 

потреби сільського господарства. Треба, наприклад, 

указати, що неправильне застосування положення 19 

лютого позбавило значну частину селян Полтавської 

губернії землі. 

І. Попов заявив, що обійти мовчанкою загальні 

питання товариство не має права. ―Жити тим життям, яким 

ми живемо, далі неможливо. Усі наші прохання 
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залишаться під міністерським сукном. Без зміни 

правопорядку ми нічого зробити не в змозі‖ [9, с. 62]. 

Збори обрали дві комісії: у першу із загальних питань 

увійшли: Я. Ішменецький, Д. Квітка…; у другу – щодо 

української мови – П. Малама, Н. Дмитрієв, П. Дубров-

ський, М. Ганько, В. Василенко [9, с. 62]. 

Не могли обійти різні товариства й такого важливого 

питання, як мова навчання у школі. Розуміючи важливість 

освіти для українського народу його рідною мовою, 

місцеві комітети зверталися до міністерства народної 

освіти з проханням дозволити навчання в народних школах 

місцевими (передусім, ішлося про українську мову – Б. С.) 

мовами. Так, у 1902 році Хотинський повітовий комітет 

заслухав доповідь п. Немоловського, який, зокрема, сказав: 

―У школах із чужорідним населенням майже весь перший 

рік приділяють увагу лексичному ознайомленню з 

російською мовою, при цьому, звичайно, важко й думати 

про викладання інших предметів. Через те загальний обсяг 

відомостей, які дає школа, значно зменшується… Окрім 

того, набуття знань малозрозумілою мовою призводить і 

до інших шкідливих наслідків, а саме, до механічного 

засвоєння предмета за малої участі розуму, роздумів, 

логіки і без жодної участі уяви, фантазії, асоціації ідей. 

Отже, вищі та активніші центри головного мозку частково 

атрофуються, частково не розвиваються рівномірно, 

порушуючи психологічну стрункість. Сумними наслідками 

такої системи шкільного навчання є, з одного боку, 

зменшення обсягу знань, а з другого – відсутність прагнен-

ня до знань, здобутих важкою механічною працею‖ [7, 

с. 81]. 
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Довівши необхідність навчання народною мовою у 

школах для місцевого населення, доповідач наголошує на 

сумних фактах слабкого розвитку в нас грамотності, 

небажання батьків посилати дітей до такої школи. 

Причину цього він убачає частково в повному ігноруванні 

місцевих мов і наріч у народній школі, а частково – у тісно 

зв‘язаному з цим ―вилученні та недопущенні книг, 

надрукованих місцевими мовами, у шкільні бібліотеки‖. 

П. Немоловський зазначає, що читання книг малозро-

зумілою мовою вдома без допомоги вчителя є важким і не 

може принести задоволення. Щобільше, це читання робить 

неможливим ―сімейне, домашнє читання... Що школяр 

прочитає своєму батькові, матері, сестрі, товаришеві, яким 

навіть слова молитви Господа будуть чужими й 

незрозумілими звуками?‖ [7, с. 82]. 

Відтак доповідач перейшов до фактів, які 

підтверджують справедливість сказаного. Між іншим, він 

наводить підтверджений статистичними даними факт, що 

найнижчий рівень неграмотності спостерігається серед 

новобранців московського округу і найвищий – у 

київському військовому окрузі. Зупиняється також на 

такому дивному явищі, як те, що в губерніях 

Малоросійській, Бессарабській тощо відкрито відповідно 

до наказу волосних і сільських сходів набагато менше 

бібліотек, читалень та інших закладів, призначених для 

піднесення освіти населення, ніж у центральних губерніях. 

―Нічим іншим, як відсутністю жаги до знань, любові до 

читання й самоосвіти, яких не може прищепити народу 

сучасна школа в багатьох окраїнах Росії, не можна 

пояснити цих сумних фактів‖ [2, с. 82]. 
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Поділяючи погляди п. Немоловського на роль 

місцевих мов у народних школах, члени комітету ухвалили 

резолюцію, де зазначено, щоб: ―1) була допущена місцева 

мова як засіб і зброя викладання в народних школах; 2) 

шкільні бібліотеки були поповнені книгами, надрукова-

ними місцевими мовами; 3) зокрема щодо української 

мови, щоб був скасований закон 18/30 травня 1876 р., який 

забороняє, між іншим, друк і видання для народу книг 

популярно-наукового і сільськогосподарського змісту, а 

також забороняє різні сценічні покази, народні читання і 

навіть друк текстів нот українською мовою, якою 

розмовляє двадцять мільйонів населення Росії‖ [7, с. 82-

83]. 

На важливість навчання рідною мовою (українською 

– Б. С.) звернув увагу і Лохвицький повітовий комітет. ―У 

тісному зв‘язку з програмою шкільного навчання 

перебуває питання про мову викладання. Тепер усі книги 

для початкового навчання й сама мова, якою ведеться 

викладання в малоросійських губерніях, – великоруські, 

так само, як у губерніях великоросійських. І це при цьому, 

що для великої кількості селянських дітей Полтавської, 

Харківської, Київської, Чернігівської, Єкатеринославської 

губерній мова великоруська не зовсім зрозуміла і діти, 

окрім звичайних труднощів засвоєння грамоти, повинні 

долати одночасно ще й труднощі засвоєння її (грамоти – 

Б. С.) мовою, яка їм не зрозуміла; вони на перших 

сторінках букваря натрапляють на зовсім не відомі слова: 

―Рига‖, ―радуга‖, ―соха‖, ―товаръ‖, ―луна‖, ―дружина‖, 

―люлька‖ тощо, змісту яких вони не розуміють. При цьому 

вони повинні вислухати всі пояснення учителів тією ж 

незрозумілою для них мовою. Таким чином, селянські діти 
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в малоросійських губерніях перебувають у значно гірших 

умовах щодо засвоєння навчального матеріалу, ніж діти 

великоросійських губерній, і успіхи в них значно нижчі‖ 

[7, c. 83]. 

Після численних звернень різноманітних українських 

установ до Комітету міністрів останній визнав справедли-

вими домагання українців, однак, побоявшись сам (а 

можливо, були інші причини) скасувати заборони щодо 

української мови, звернувся із запитом до Академії наук, а 

також Київського та Харківського університетів, поділь-

ського і волинського генерал-губернаторів. 

Імператорська академія наук на запит міністра 

народної освіти про виконання затвердженого положення 

Комітету міністрів 21 січня 1905 року доручила особливій 

комісії розглянути питання про становище українського 

друкованого слова. Обговоривши представлену доповідь, 

Академія наук дійшла висновку про необхідність 

скасувати всі постанови (1863 р., 18/30 травня 1876 р. і 8 

жовтня 1881 р.), що обмежували вживання українського 

друкованого слова. Академія наук уважала, що українське 

населення, як і великоруське, повинно мати право 

говорити публічно і друкувати різноманітні книги рідною 

мовою [10, с. 56-57]. 

Комісія одноголосно висловилася за скасування цих 

заборон і за надання для української мови й літератури 

таких самих прав, що має російська мова й література. 

У Київському університеті пропозицію Комітету 

міністрів навести мотиви порушеного питання, не 

торкаючись проблеми мови викладання в школі, було 

передано на обговорення вченої ради історико-філоло-

гічного факультету. Заслухавши виступи проф. В. Анто-
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новича і проф. В. Перетца, члени ради одноголосно 

підтримали висновок про можливість скасувати обме-

жувальні постанови 1876 і 1881 років і про надання 

українській літературі таких самих прав, якими послуго-

вується російська. На засіданні ради університету 26 

лютого цю пропозицію одноголосно схвалили, причому 

рада обрала комісію для формулювання мотивів. До її 

складу ввійшли: голова – проф. Н. П. Шашкевич, а також 

П. Я. Армашевський, М. В. Довнар-Запольський, В. Н. Пе-

ретц, А. М. Лобода, Г. Г. Павлуцький і Т. Д. Флоринський 

[2, с. 256]. 

Підтримали ухвалу колег із Київського університету 

й учені Харкова. У Харківському університеті була 

створена комісія з української мови, до складу якої 

ввійшли професори: Д. Багалій, І. Буткевич, М. Білоусов, 

О. Зайкевич, П. Максименко, І. Овсянико-Куликовський, 

А. Раєвський, В. Соловйов, М. Сумцов, Е. Хасанський і 

П. Чубинський. Вони підготували для ради університету 

доповідну записку про скасування заборон українського 

слова [10, с. 56]. 

Зауважимо, що й Академія наук підтримувала 

українське друковане слово. Так, наприкінці 1904 року 

вона видала збірник ―Статьи по Славяновѣдѣнію. Выпускъ 

І‖, за редакцією академіка В. І. Ламанського. Із передмови 

видно, що Академія передбачала скликати в Петербурзі 

з‘їзд славістів і до участі запросила як українських, так і 

європейських учених. А що через війну з‘їзд треба було 

відкласти, то реферати, підготовлені для з‘їзду, надру-

кували окремим виданням. У збірнику 19 рефератів, із них 

– 8 російською мовою, 1 – німецькою… і 3 – українською. 

Останні важливі, як наукові дослідження українською 
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мовою, уперше надруковані в Росії фонетичним 

правописом у такому авторитетному виданні. Приклад 

Академії наук, як і її голос у питанні становища 

українського слова в Росії, узяв до уваги Комітет міністрів, 

переглядаючи заборони. Вищий вчений орган Росії не 

лише теоретично, але й практично висловив своє негативне 

ставлення до обмежень, що суперечать висновкам науки й 

лише перешкоджають розвиткові життєвих сил країни і її 

культурному й матеріальному поступу [6, с. 259]. 

27 березня 1905 року на засіданні Харківського 

товариства взаємодопомоги жінкам, які працюють, ішлося 

про те, що українська жінка не може розвиватися, бо 

позбавлена можливості вчитися рідною мовою і, 

відповідно, не може користуватися тими правами, яких 

домагаються всі російські жінки [1, с. 70]. 

На захист української мови виступив і 

Севастопольський український театр. У листі до комісії, 

яку очолював Д. Кобеко, висловлено прохання скасувати 

заборони, що обмежують права української мови [4, c. 63-

64]. 

Таких виступів на захист української мови було дуже 

багато. Завдяки їм царський уряд дещо послабив утиски 

української мови, хоч офіційно так і не наважився (не 

захотів) скасувати ці драконівські укази. Українська мова 

поступово ставала на ноги. Не зламали її й різноманітні 

обмеження комуно-радянської системи. Важко повірити, 

що на 21-ому році незалежності питання функціонування й 

розвитку української мови буде знову на порядку денному. 

Поки ми мовчимо, говорять колесніченки й ківалови. То 

що ж з нами сталося…? 
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WHAT HAS HAPPENED TO US OR A FEW WORDS ABOUT 

LANGUAGE (UNPOLITICAL REFLECTIONS OF A PHILOLOGIST) 

 

Bohdan Sokil 

 

The article is an attempt of comparison of different circulars of the 19th 

century which restricted the right of the Ukrainian language to independent 

development, with modern ―language‖ law which, in fact, is aimed at the 

destruction of the Ukrainian language in the 21st century. Common and different 

features of these bans have been presented. The reactions of different Ukrainian 

organizations of Eastern Ukraine to these restrictions on the Ukrainian language 

have been characterized. 

Key words: language, ban, ukase, circular, lifting bans and restrictions, 

protection of languages of national minorities, language law, the Ukrainian 

language, the Russian language. 

 

 

 

 



438 

 

УДК 811.161.2’36–112”15/16” 

 

СПОЛУЧНИК АБО В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ  

ДІЛОВОЇ ПИСЕМНОСТІ XVI–XVII СТ. 

 

Тетяна Висоцька  

 
У статті з‘ясовано походження сполучника або. Виявлено і 

проаналізовано функції цього сполучника в українських грамотах XVI-

XVII ст. та розглянуто особливості його використання на тлі інших 

слов‘янських мов зазначеного періоду. 

Ключові слова: сурядні сполучники, однорідні члени речення, 

складносурядні речення, українські грамоти, актові книги.  

 

В історії української мови період XVI-XVII ст. 

репрезентовано значною низкою пам‘яток, писаних 

українською книжною мовою, серед яких важлива роль 

належить текстам ділового стилю: грамотам, тестаментам, 

купчим, дарчим записам та ін. Дослідники неодноразово 

підкреслювали, що, незважаючи на складність мовної 

ситуації в період литовсько-польського панування (як 

влучно зауважує І. Фаріон, ―абсолютна строкатість і 

мовно-суспільна ієрархія‖ [26, c. 55]), українська книжна 

мова, або „проста‖, проникає в усі тогочасні стилі, зокрема 

й в офіційно-діловий [5, c. 72]. Прикметно, що українське 

ділове мовлення віддзеркалює процеси в політико-

культурному та економічному житті українців, насичене 

українськими живомовними рисами, збагачене новими 

запозиками, головно полонізмами, церковнослов‘янізмами, 

латинізмами, а почасти германізмами та ін. 

Розширення лексичного ареалу в мові українських 

грамот XVI–XVII ст. відображається й на поповненні в 

системі сполучників, серед яких активновживаним 

виступає або.  
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Мета статті – розглянути погляди лінгвістів на 

виникання сполучника або, проаналізувати його 

використання на матеріалі українських ділових пам‘яток 

XVI-XVII ст.

 

В українській мові сполучник або вперше фіксують у 

документах 1388 р. [23, І, с. 63]. 

Серед етимологів побутують дві думки про похо-

дження сполучника або: 

1) результат поєднання сполучника а (*а) з 

часткою бо (*bo) [33, I, c. 147; 2, с. 37; 15, с. 36-37; 10, І, 

с. 38]; 

2) результат зрощення сполучника алибо > а-

ли-бо > або (a+le+bo/ali+bo >albo>abo) [29, c. 3; 30, с. 31
1
; 

9, с. 31]. 

Л. Булаховський у своїх наукових розвідках про 

сполучники української мови зауважує, що або – ―суто 

сполучникового походження і сходить на сполучення з 

сивої давнини відомих а та бо” [2, с. 36-37]. Натомість 

Л. Гумецька висловлює протилежну думку і не вважає або 

й албо ―окремими сполучниками різного походження‖: 

―Мова грамот XIV-XV ст. відбиває всі стадії переходу 

зрощення алибо через посередництво форми албо у 

сполучник або…‖ [9, c. 31].  

Досліджуючи історію української мови, О. Царук 

порушує низку проблем слов‘янського етногенезу, 

                                                 
 Для досліджень використано ―Словник української мови XVI – І половини 

XVII ст.‖; актові книги, видані в серії ―Пам‘ятки української мови‖; 

документи, видані археографічними комісіями (―Акты, относящіеся къ исторіи 

Западной Россіи‖, ―Архив Юго-Западной России‖, ―Акты, относящіеся къ 

исторіи Южной и Западной Россіи‖) та ін.  
1 Чеські науковці твердять, що остаточного погляду на утворення сполучника 

або нема, тому подають відразу два варіанти його виникання [30, c. 31]. 



440 

 

науковець уважає або давнім антським кон‘юнктивом і 

припускає, що ―потрібно говорити швидше про проник-

нення української форми (або – Т. В.) у польську, де вона з 

часом заступилася власним синкретичним утворенням albo 

(псл. *a li bo)‖ [27, с. 181].  

Приєднуємося до твердження тих мовознавців, на 

думку яких, сполучник або – питомий український засіб 

синтаксичного зв‘язку однорідних членів у простому 

ускладненому реченні чи предикативних частин 

складносурядного речення [13, с. 321].  

Прикметно, що подальше функціонування або та 

албо на слов‘янському мовному просторі склалося по-

різному [13, с. 320]. Нормативним у сучасній українській 

літературній мові є сполучник або [24, І, с. 4], а сполучник 

ал(ь)бо засвідчено в окремих південно-західних та північ-

них говорах [18, I, c. 34; 1, I, c. 2; 22, c. 18
1
]. Є припущення, 

що на західних землях використання сполучника ал(ь)бо 

підтримано польським впливом [15, с. 37; 16, с. 191].  

Використання сполучників або й альбо (albo) 

ілюструють і лексикографічні білоруські джерела. 

Зокрема, у білоруських текстах появу сполучника або 

датують 1388 р., а альбо – 1484 р. [4, І, с. 56-58; 105-106]. 

Натомість у писемних пам‘ятках польської мови 

сполучник albo вперше зафіксований у тексті 1424 р., abo 

(або) у 1470 р. [34, I, с. 8-9, 22]. Як свідчать польські 

лінгвісти, сполучник abo (або) після XVI ст. звужує ареал і 

частоту використання [31, c. 446], а більш продуктивним 

виступає сполучник albo [32, І, с. 100]. У сучасній поль-

                                                 
1 Дослідник буковинських говірок К. Герман зазначає, що сполучник ал’бо не 

є продуктивним і виступає зрідка [3, с. 277]. 
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ській мові сполучник albo (албо) становить літературну 

норму [28, c. 142]. 

В українській мові XVІ–XVІІ ст. або та албо 

функціонують як сурядні сполучники (СУМ
XVI-XVII

, в. 1, 

с. 65-66, 89-92). Вони засвідчені в розділовій функції і в 

граматиці І. Ужевича [25], однак у граматиках ХІХ ст. 

сполучник албо вже відсутній [17, 19, 21].  

У пам‘ятках української ділової мови XVI–XVII ст. 

сполучник або з‘єднує однорідні члени речення й 

структурні частини складного речення і виражає розділові, 

розділово-перелічувальні та пояснювально-ототожнюваль-

ні відношення.  

Сполучник або виконує розділову функцію й поєд-

нує однорідні члени речення:  

а) однорідні підмети: ―Абысте въ кождой потребе, 

зъ ласки своее, въ чомъ бы ся ее милость, пани дядина моя, 

або слуги мои, въ кривдахъ и долеглостяхъ своихъ и детей 

моихъ, ку вашимъ милостямъ утекали […]‖ (АрхЮЗР І/1, 

1579, с. 73); ―А если бы(х) я, Га(н)на Миколаевна 

Ѡстико(в)на, або ма(т)ка моя пре(д)реченая … хотели 

зрушити и сего запису моего ѡтъступити…‖ (Вол.гр., 

1569, с. 66);  

б) однорідні присудки: ― […] и хто бы такового подъ 

тымъ часом ранилъ або забилъ безъ его почетку и 

причины […]‖ (ДСВКЛ/І/8); ―Тежъ если бы которій 

человѣкъ, передъ тымъ нижли утечете до земли 

непріятелское, будучы еще въ панствѣ нашому, продалъ 

або запродалъ имѣнье […]‖ (ДСВКЛ/І/10); 

в) однорідні додатки: ―…выдаючы дочку свою 

замужъ и даючи за нею посагъ або выправу подле доброе 

воли своее…‖ (ДСВКЛ/5/1); ―А с права и декрету судового 
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кому то буде(т) наказано заплати(т) е(с)ми мне, 

Ма(р)тину Бутовичу, або те(ж) пн҃е(и) братово(и) мое(и), 

готовы есмо плати(т)‖ (ДМВН, 1605, Житомир, с. 96);  

г) однорідні обставини: ―Хто бы сваволне або 

потаемне проехалъ, укрившися, о потребу, яко въ речи 

нашой господарской и земской, давали, спротивеня 

ниякого зъ себе не показуючи и инымъ чинити не 

допущаючи, конечно‖ (КВгр, 1567, № 934, л. 183); ―… я дей 

и тых хоч завтра, або позавтрию поставлю‖ (АрхЮЗР, 

8/ѴІ, 1570, с. 308); 

д) однорідні означення: ―А если бы сѧ хто потомъ 

яко з бли(з)ки(х), та(к) те(ж) и з о(б)чи(х) стороны зъ 

яки(м) право(м) // ѡ(т) на(с) с пе(р)вшимъ або с 

последни(м) проти(в)ны(м) тому записові показати мели‖ 

(Вол.гр., 1570, с. 110). 

Українські пам‘ятки ділового стилю XVI ст. 

фіксують конструкції зі сполучником або, що з‘єднує два 

однорідні члени речення (однорідні додатки); другий 

однорідний член речення виступає головною частиною для 

залежної від неї підрядної займенниково-ототожненої 

частини складнопідрядного речення: ―А по смерти моей, 

дѣти мои (естли бы ихъ мѣла),.. и нихто съ близкихъ 

моихъ, не отдавши тоѣ суммы его милости князю 

малжонку моему, або тому, кому то его милость 

запишетъ, не маетъ ся ничимъ въ тую часть оныхъ 

имѣній вступовати…‖ (АЗР, т. 3, 1564, с. 136). 

Сполучник або поєднує однорідні члени речення, 

виражені кількісно-іменними сполуками: однорідні додат-

ки – ―…и будуть давати съ кожного кгрунту осады 

грошей 30, толокъ 12, або за толоки грошей 12…‖ (АЗР, 

т. 3, 1557, с. 76); однорідні обставини – ―… три человѣки 
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за тридцать або за сто тысячъ стали‖ (АЗР, т. 3, 1574-

75, с. 172); однорідні означення – ―…то есть двома або 

трема недѣльми передъ роком за позвы припалымъ‖ 

(АЮЗР, І, 1593, с. 248).  

Для актової мови XVI-XVII ст. притаманним є 

використання стандартних речень-зачинів

, у яких сполуч-

ник або поєднує однорідні члени речення: означення, 

виражені інфінітивом – ―…чиню я(в)но и вы(з)нава(м) 

ты(м) моимъ листомъ, кому буде(т) потребъ то(г)[о] 

ведати або, чтучи его, слышати‖ (Вол. гр., 1569, с. 19). 

Аналізуючи тексти XIV-XV ст., В. Русанівський указує на 

традиційні стандартні початки у грамотах князя Вітовта, 

Швидригайла або ж характерні зачини в молдавському 

діловодстві, однак із використанням книжного сполучника 

или: ―оузритъ или чтучи его вс[л]ышитъ‖ [20, c. 61-62].  

В українській діловій документації часів Речі 

Посполитої послідовно відображено вживання трафарет-

них конструкцій зі сполучником або, що з‘єднує однорід-

ні члени речення. У справах за 1697 рік зафіксовано 

словосполуку ―отецъ Григорий, або потомки его‖, яка 

повторюється: ―маем его мылосты, отцу Грыгорю, або 

потомком его в кождый год с того острова 

вышемененого дани давати, … повинни будемъ за то отцу 

Грыгорю, або потомку его, ведле права посполитого и 

статуту земского, всю шкоду платити, … а отцу 

Грыгорию, або потомку его, вины десетъ копъ грошей 

маемъ заплатити, а потомъ отецъ Грыгорей, або 

                                                 
 В українській урядово-адміністративній галузі XVI-XVII ст. написання творів 

ділового жанру опиралося на багатовікову традицію, даниною якій був ―своєрідний 

усталений ―каркас‖ численних форм офіційного листування, актів і документів 

урядування, судочинства, що майже без змін повторювався в кожному з однотипних 

документів‖ [11, c. 97]. 
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потомокъ его, воленъ будет тот островъ … кому хотя 

дати…‖ (КнОгр., 1697-1699, № 3319, л. 61 зв.). В одній і 

тій самій грамоті в подібних стандартних формулах про-

слідковуємо використання, окрім або, сполучника албо 

(порівн.): ―Тогды пан Павловский, або его потомкове … 

имене тое нам мает вернути‖ (АрхЮЗР, 8/ѴІ, 1575, Київ, 

с. 434) і ―А гдебых я за держаня пана Павловского, албо 

потомков его с того жменя выгнал…‖ (Там само). 

Пам‘ятки ділового мовлення XVI-XVII ст. фіксують 

повторне використання сполучника або, однак перший 

сполучник (1) поєднує однорідні додатки, а другий (2) – 

однорідні присудки (розділені іншими словами): ―Коли бы 

хто листы або (1) печати наши фалшовалъ або (2) на 

кшталтъ руки нашое также съ канцелярейныхъ писаровъ 

наших того панства подписовалъ,.. таковый … огнемъ 

каранъ быти маетъ‖ (ДСВКЛ/І/12).  

Після сполучника або може вживатися підсилю-

вальна частка и: ―Где бы поправы по(т)ребовали на весну 

бли(з)ко пришлую и на пото(м), коли-ко(л)векъ скоро его 

мл(ст) па(н) ма(р)шало(к) вродо(в)не або и 

приѧте(л)ски(и) […] ѡбошле(т)‖ (Вол.гр., 1577, с. 125); 

―…если Богъ даетъ семъ летъ, або и больше уставниче и 

пилъне учили…‖ (АрхЮЗР, І/1, Владимир, 1579, с. 73); 

―…и въ той справѣ отцовъ епископовъ если бы ся што до 

вашой милости вѣдомости заносило, або и заслышало, 

покорнѣ прошу милостивымъ сторожомъ и опекуномъ 

церковнымъ…‖ (АЗР, 1595, т. 4, с. 83).  

В українській діловій мові XVI–XVII ст. сполучник 

або з‘єднує дві предикативні частини і виражає розділо-

ві семантико-синтаксичні відношення: ―…естли бы для 

насъ якие утерпети мел, на славное речене его самого, або 
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в кого лист мой будет, кром жадное присяги будемо винни 

нагородити и заплатити‖ (АрхЮЗР, 8/ѴІ, Київ, 1562, 

с. 128); ―Того толко постерегти пилне потреба, абы могъ 

быть приходъ на гору под кгонты зметывать снегъ, што 

зиме метелица намететъ, жебы въ церков не капало; або 

пакъ подъ побоемъ верхъ мхомъ дати и глиною шпарунки 

полепити…‖ (АрхЮЗР І/1, Владимир, 1579, с. 79). 

У юридичних документах XVI-XVII ст. сполучник 

або поєднує дві підрядні частини складнопідрядного 

речення в конструкціях з однорідною супідрядністю: 

―…естли бы тѣсна дорога была яко у мѣстехъ, або 

естьли бы хто передъ непріятелемъ утекалъ, тогды возъ 

застановеный маетъ быти‖ (ДСВКЛ/9/22).  

Сполучник або приєднує вставне речення: ―Мы сами 

признали, же толко семеро пчолъ мы Озеранцы выдрали, 

за то мы теперъ пану Зенковичу заплатили, ведже кгды 

панъ Черкасъ (або который иншый урядъ … бывшого 

архимандрита) зъ насъ пану Зенковичу въ то учинити 

маетъ, а мы винныхъ межи собою найдемъ…‖ (АЮЗР, ІІ, 

1586, с. 185). 

Використання сполучника або як одиничного між 

однорідними членами у простому ускладненому реченні чи 

між предикативними частинами складного речення є 

нормативним у сучасній українській мові. На думку 

Л. Булаховського, сполучник або ―має найзагальніше 

значення, чітко вказуючи на роздільність‖ [14, II, c. 172]. 

А. Грищенко характеризує або як строго розділовий 

сполучник, якому властива строго-розділова і єднально-

розділова функції [8, c. 137]. Власне-розділового статусу 

надає йому і К. Городенська, яка вважає, що цей сполуч-



446 

 

ник найчіткіше виражає розділовість, без модального 

ускладнення [7, c. 64].  

В українському судочинстві XVI-XVII ст. сполучник 

або виступає як повторюваний – або…або. Він виконує 

розділово-перелічувальну функцію, поєднуючи однорід-

ні члени речення, здебільшого однорідні додатки. Однорід-

ний ряд може бути: 

а) двочленним: ―А здаючи тое войтовство або 

близким, або детемъ моимъ…‖ (АрхЮЗР, 8/ѴІ, 

Володимир, 1569, с. 256,); ―а то што бы къ сказѣ 

вольностей и привильевъ, листовъ и данинъ, отъ продковъ 

нашихъ родичомъ того паньства нашого земли … 

наданыхъ, стало и ихъ уближило, або тежъ черезъ насъ, 

або врядниковъ и посланцовъ нашихъ, за листы нишими, въ 

чомъ ся выкрочить мѣло…‖ (АЗР, т. 3, 1574, с. 182). Після 

сполучника або вживається підсилювальна частка тежъ. 

Така ж конструкція (―albo / abo też‖ албо / або теж) 

зафіксована й у польській мові ХѴІ ст. (SP, I, с. 102-103); 

б) багаточленним: ―…и заплачу и(н)шимъ ничи(м) 

ѡ(д)но талѧ(р)ми добрими … або че(р)ленами золотими 

добрими уго(р)скими, або монетою по(л)скою, або 

полугро(ш)ками и широкими гро(ш)ми монеты 

литвское…‖ (Вол. гр., 1569, с. 54).  

В українських документах періоду Литовсько-Руської 

держави для передачі значення вибору між однорідними 

членами речення сполучник або почергово використо-

вують зі сполучниками альбо, или: (―або… альбо‖ 

поєднують однорідні присудки): ―А вѣдъже каждый 

таковый, або продаетъ альбо даруетъ, самъ очивисте 

передъ нами Господаремъ объявити маетъ…‖ 

(ДСВКЛ/7/1); (перед першим однорідним членом речення 
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сполучники не вживаються): (―альбо…або…или‖ поєдну-

ють однорідні обставини) ―Вѣдьже, хто бы зъ якой 

пригоды, згубы альбо згорѣнья реистровъ, або смерти или 

хоробы служебника…‖ (АЗР, т. 3, 1557, с. 82). На розділові 

семантико-синтаксичні відношення, які виражають спо-

лучники або, альбо та или, нашаровується додатковий 

відтінок – альтернатива.  

Повторюваний сполучник або…або в розділово-

перелічувальній функції зв‘язує предикативні частини у 

складній багатокомпонентній структурі: ―Кгды ся што в 

замку ѡтъ ветру сказить дощки где поѡпадываю(т) або 

глина ѡтъ стены ся ѡтвалить або мостъ… почнеть 

казитися то мещане и бояре ѡправовати повиньни вси‖ 

(СУМ
XVI-XVII

, в. 1, с. 66); чергується зі сполучником албо 

(„або…албо…або”): ―…если бы огнемъ погоріли або 

маетности ихъ стонули, албо бы отъ разбою отъ 

неприятеля нашого забраны были, або хто бы теж для 

Речы Посполитое ку ушатѣ у въ убозтво пришолъ…‖ 

(ДСВКЛ/I/23). 

У сучасній українській мові повторюваний сполуч-

ник або…або є нормативним, він виступає як виразник 

розділових семантико-синтаксичних відношень між одно-

рідними членами речення та предикативними частинами у 

складному реченні [6, с. 25-27]. 

У діловій документації XVI–XVII ст. сполучник або 

виражає семантико-синтаксичні відношення тотожності. 

Він приєднує слово, ідентичне попередньому: ―…А тотъ 

листъ, або квитъ, передъ которымъ колъвекъ судомъ або 

урядомъ, нам его милость отець Феодосий похочетъ, а 

мене въ томъ листом своимъ або устне упоменетъ, 

оповедати, вызнати и дати записати, и тому въ томъ 
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досить чинити маю и буду повиненъ…‖ (АрхЮЗР, І/1, 

1580, Владимир с. 134) (―квитъ‖ – письмове зобов‘язання, 

розписка, квитанція (СУМ
XVI-XVII

, в. 14, с. 81); ―…кгдымъ 

былъ отъ пана Бога хоробою тяжкою обложоною 

горачкою, або огневою, тутъ у Володимери‖ (АрхЮЗР, І/1, 

Владимир, 1593, с. 339); ―А ижъ в томъ мѣстѣ 

Оршанскомъ естъ рѣзники, або (1) месники…‖ (АЮЗР, І, 

1594, с. 252). Аналіз текстів дає підстави твердити, що у 

функції тотожності часто виступає і сполучник аболи (у 

документі йдеться про відомого на ту пору церковного й 

політичного діяча єпископа Гедеона) (порів.): ―Преложоно 

есть намъ и певними листами декретами нашими 

зуполъне показано шляхетного Григоря аболи Гедиона 

Болобана…‖ (АрхЮЗР, 1/VI, Владимир, 1600, с. 284).  

В українських грамотах XVI–XVII ст. сполучник або 

у функції ототожнення приєднує до попереднього слова 

кількісно-іменну сполуку, яка виступає еквівалентною 

формою вартості конкретного товару; при переліку одно-

рідних додатків сполучник або чергується з альбо 

(―…альбо…, …або…, …або…‖): ―…а зъ вельми подлого 

кгрунту сѣна и овса давати неповинни, нижли съ кождоѣ 

волоки всякого кгрунту мають давати: гусь, альбо 

полтора гроша, куръ двоє, або пѣнязей 16, яицъ 20 або 

пѣнязей 4…‖ (АЗР, т. 3, 1557, с. 75); зі сполучником то 

есть (―…то есть … або…‖): ―… тые будуть повинни 

давати до замку въ кождый рокъ кождый зъ них лою 

камень, то есть безменовъ чотири, або грошей 

петнадцать‖ (АЮЗР, І, 1594, с. 252). В останньому речен-

ні слова ―безменъ‖ (СУМ
XVI-XVII 

в. 2, с. 47), ―камень‖ 

(СУМ
XVI-XVII 

в. 14, с. 32) функціонують у значенні одиниць 
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ваги, міри, а кількісно-іменна сполука, приєднана сполуч-

ником або, уточнює в тексті попереднє повідомлення. 

У сучасній українській мові сполучник або як 

виразник пояснювально-ототожнювальних семантико-

синтаксичних відношень є нормативним. К. Городенська 

твердить, що сполучник або у цій функції виражає 

синкретичний зв‘язок – сурядно-підрядний, його слід 

трактувати як сполучник сурядності-підрядності [7, c. 38-

40]. 

Українські пам‘ятки ділового письменства XVI-

XVII ст. відіграли знакову роль в історії становлення 

української мови як літературної. Актова мова, насичена 

народнорозмовними елементами, запозиками, почасти 

польськими, віддзеркалювала процеси, які тією чи іншою 

мірою відбувалися в культурно-політичному житті україн-

ців, однак найбільший її вплив позначився на фонетичній, 

морфологічній та синтаксичній системах української мови. 

У досліджуваних текстах сполучник або є 

виразником розділових і розділово-перелічувальних семан-

тико-синтаксичних відношень. Він виступає як одиничний 

і як повторюваний, з‘єднуючи однорідні члени речення і 

предикативні частини у складному реченні. У грамотах 

здебільшого переважають речення з двочленними рядами, 

у яких сполучник або вжито перед кожним однорідним 

членом речення.  

Сполучник або функціонує як виразник поясню-

вально-ототожнювальних відношень та приєднує слово або 

кількісно-іменну сполуку до попереднього слова, уточню-

ючи його зміст.  

У діловій мові ХVІ-ХVІІ ст. в одних і тих самих 

текстах сполучник або чергується зі сполучником ал(ь)бо, 
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обидва використано на позначення розділових функцій. 

Сполучник ал(ь)бо не закріпився в українській літератур-

ній мові, а засвідчений у південно-західних діалектах; він є 

нормативним у сучасній польській мові.  

Сполучник або, зафіксований в українських пам‘ят-

ках судочинства ХVІ-ХVІІ ст., зберігся в сучасній україн-

ській літературній мові і є виразником розділових, розділо-

во-перелічувальних та пояснювально-ототожнювальних 

відношень.  
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собранные и изданные Археографической комиссией. – Спб., 

1848. – Т. ІІІ, 1851. – Т. ІV. 
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In the article, the origins of the conjunction ―або‖ are clarified. The 

functions of this conjunction in Ukrainian documents of the 16th-17th centuries 

are explored and analysed and the peculiarities of its usage against other 

Slavonic languages background are considered. 
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УДК 811.161.2’27 

 

УСНЕ МОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ  

ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Олександра Сербенська 

 

Дорогому Зеновію Михайловичу з глибокою шаною 

і вдячністю за приємну співпрацю 

 
У статті розглянуто особливості усного мовлення, засоби 

інтимізації в ньому, простежено комунікативну специфіку живого слова, 

проаналізовано проблему слухати – чути – серцем розуміти. 

Ключові слова: усне мовлення, звукова мова, звук, слухання, 

мовчання. 

 

У світі, наповненому шумами, найрізноманітнішими 

природними звуками і привнесеними в наше життя 

бурхливим технологічним рухом, людині подаровано 

унікальне звукове середовище, уписане в її буття, – 

мовлене слово. Це ―божественно-людський витвір‖  (О. По-

тебня), найважливіша, найсутнісніша структура людського 

світу, найскладніша з усього, до чого людина докладала й 

докладає зусилля розуму й серця. Воно живиться великою 

енергією духу, відтінюється тональним звучанням, 

мелодикою, збагачується ―мовою тіла‖ , у ньому – своя гра 

темпоритмів, темброві забарвлення, модуляції голосу. 

Усне мовлення діє на слухача манерою виступу, інтона-

цією; засоби інтимізації в ньому, по суті, безмежні: довір-

ливий лад мови, лірично-інтимний, елегійно-урочистий, 

молитовно-благальний, співчутливий, приязний, епічно-

розповідний. Лише в мовленому слові слухач, який має 

здатність ―чути‖, відчує іронію, зухвалість, самовпевне-

ність, роздратованість, зневагу, гнів, докір, зневіру, 
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лицемірство, лукавство, а чи приязнь, співчуття, привіт-

ність, прихильність. Комунікативна специфіка живого 

слова – неосяжна, як і гама людських почуттів. 

Звуковому мовленню властива велика вібраційна 

сила, а ритм і вібраційні рухи національної мови, як 

вважають, навіть суголосні з ритмами землі. Однак ці 

поняття ще належно не усвідомлені, ще немає в нас 

відповідної звукової освіти, хоч, приміром, у східній 

культурі здатність прислухатися до звуків – це осягнути 

сутність буття. 

Щоправда, для багатьох обдарованих творчих 

особистостей, які мають дар від Бога не лише слухати, а й 

―чути‖ , незаперечним є зв‘язок рідної мови із землею. Для 

К. Мотрич вона ―з чорнозему, любистку, м’яти, рясту, 

євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця‖ , 

для А. Малишка рідна земля, її природа є найкращими 

вчителями ―мови золотої‖ , а в Л. Костенко ―слова росли із 

ґрунту, мов жита. Добірним зерном колосилась нива‖ . І це 

не просто поетичні метафори. 

В одній із розвідок із проблем соціоекології читаємо: 

―У зв‘язку з тим, що корінний етнос формується дуже 

тривалий час в однорідному природному середовищі, між 

ним і тим середовищем встановлюється гармонія. Кліма-

тичні умови, неповторні навколишні ландшафти, особли-

вості рослинного і тваринного світу, гравітаційного та 

магнітного полів, біохімія підґрунтя, ґрунту, поверхневих 

та підземних вод – усе це значною мірою впливає на 

фізичні та психологічні властивості етносу, його 

соціотип, мову, мелос, традиції. Чим глибший етнічний 

родовід має людина, тим комфортніше почуває себе на 
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своїй батьківщині, менше хворіє, має більшу життєву 

енергію‖  [3, с. 26]. 

Такими думками пронизані, приміром, есеї 

Нобелівського лауреата Чеслава Мілоша, для якого 

болючою була, зокрема, доля біженців. В есеї ―Втрачені 

місця‖  він писав ―Укоріненість‖  є, напевно, постійною 

потребою людської природи. Можливо, це якось пов‘язано 

з особливостями людського організму, а точніше, зі 

специфікою ритму. Знайоме і звичне дозволяє зберегти той 

самий внутрішній ритм, про який ми мало знаємо, але це 

не означає, що його не існує... Безперечно, прив‘язаність 

людей до місць напрочуд таємнича‖  [10, с. 85]. 

Той, ще мало пізнаний внутрішній ритм мислитель 

вважає суттю людського життя. А оскільки світ, у якому 

ми живемо, підкреслює письменник, постійно пульсує та 

вібрує, то він керує нами й накидає власний ритм. 

Особливо драматичною зміна місця стає для людей вразли-

вих, рефлексійних, творчих, тонкої душевної організації. 

Мілош солідаризується з тими, хто твердить про 

таємничий зв‘язок, який поєднує творчість індивіда із 

землею його предків, із ґрунтом і світлом, звуками рідної 

мови [10, с. 103, 108]. 

У багатьох особистостей це проявляється 

надзвичайно зримо. Приміром, про М. Вінграновського 

літературознавець В. Базилевський пише: ―Бував і небез-

печним. Коли щось зачіпало за живе, обличчя пересми-

кувалося, багряніло, карі очища буксували на тому, хто 

мав необачність висловитися упоперек. Це був сармат і 

скіф в одночассі, підпилий січовик, козак Мамарига, Жбур 

із ―Наливайка‖  чи й сам Наливайко в гніві. 
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Такий характер і такого поета міг породити тільки 

степ – серце України. Ось чому те непоясниме в нас, про 

існування якого ми інколи й не підозрюємо, раптом вдячно 

озивається в наших генах‖  [2]. 

Сьогодні є всі підстави говорити про те, що звукова 

мова має надзвичайно важливе значення в активізації 

біоритмів національного інстинкту, для зміцнення психо-

фізичної структури національного типу, для мобілізації 

суспільства на основі етнонаціоналізму. Варто згадати 

В. фон Гумбольдта, який твердив, що в певних звуках 

прекрасно втілена ―об‘єднана енергія народу‖  і в мовців 

вона ―збуджує приблизно однакову енергію‖  [6, с. 72, 82]. 

Дивно органічну систему звуків вбачав у рідній мові 

І. Франко [13, с. 265]. Ці надзвичайно цінні думки мисли-

телів для вдумливих, спостережливих, які вміють бачити 

людину в усіх можливих вимірах, делікатно вникати в її 

духовний світ, цінувати всілякі зв‘язки між людьми, які 

існують органічно (підтримувані родиною, релігією, 

суспільством, спільною спадщиною тощо), розуміти 

захисну життєдайну вартість цих зв‘язків, усвідомлювати 

коштовність дарів рідного краю. І насамперед такого 

очевидного дару, як рідна мова. 

Проблема стає об‘єктом зацікавлення соціологів 

(переважно закордонних), геронтологів, навіть економіс-

тів. Приміром, за повідомленням львівської преси (див. 

―Високий замок‖ , 02. 10. 2012), яка стверджує, цитуючи 

директора проекту РЕОП Пол Дарбі, що чим далі на схід, 

то середній вік українців на кілька років скорочується (до 

семи). Експерти пов‘язують це з тим, що східняки не 

завжди дотримуються традиційного способу життя, більше 

п‘ють, вони менше довіряють таким цінностям, як церква 
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чи сім‘я, через що почуваються менш захищеними (на 

переконання геронтологів, релігійність дає людині психо-

логічну підтримку). На це впливає також відповідний 

рівень культури і, на наше переконання, мовний комфорт 

чи дискомфорт. 

Як видно з наведених вище тверджень, усне 

мовлення – це не суто лінгвістична тема. З‘ясування 

сутності звукової мови можливе на міждисциплінарному 

рівні, коли беруть до уваги різні наукові традиції, 

відповідні положення біології, психології, соціології, 

логіки, лінгвістики, а також теорії етносу, культурної 

антропології, загальної семіотики, користуються різними 

теоретичними й методологічними підходами тощо. 

В усному мовленні, яке, як образно висловлюється 

польський дослідник Є. Бартмінський, є ―живою‖  

субстанцією, породженою людським тілом, різнобічно 

виявляється людська сутність – психічні особливості, 

інтелект, світосприймання, спосіб мислення, виховання, 

здатність називати, оцінювати, творити підтекст словесної 

дії, вміщати недомовлене; якраз у цій стихії людина 

виявляє свою спроможність успішно контактувати з 

іншими, впливати на них. Гнучкішою стає пам‘ять, 

активізується воля; людина повинна зважати на сказане, 

вчиться слухати, мовчати, творити свій поведінковий 

текст, а також уміти відчитати такий текст, що його 

вибудовує співрозмовник. 

Вічна проблема людського спілкування – це здатність 

не лише реалізувати свої природні можливості говорити, а 

й слухати, долати бар‘єри, щоб чути сказане. У Святому 

Письмі кілька разів акцентовано увагу на тому, що між 

процесами слухати / чути, як й дивитися / бачити, часто 
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виникає дисбаланс, що є суттєвою комунікативною 

перешкодою не лише для сприйняття інформації, а й для 

ефективного пошуку та пізнання істини (Мат. 13). 

Проблема слухати – чути – серцем розуміти має 

сьогодні своє прочитання, відчутні пошуки ефективного 

інструментарію для глибшого пізнання психофізіологічної 

природи аудіовокального блоку, з‘ясування ряду питань, 

пов‘язаних з особливостями сприйняття звукового 

мовлення. Ідеться – і про це вже чуємо голоси – не просто 

про вміння, а про мистецтво слухати. Приходить 

усвідомлення змісту сентенції, що ―мистецтво слухати 

майже дорівнює мистецтву говорити‖  [11]. 

Уміти слухати – це, крім усього іншого, ознака 

вихованості, життя в Богоприсутності, це здатність 

зрозуміти когось, передбачити в опонента певну зернину 

істини, а в собі – не абсолютну і єдино можливу правду. 

Такий підхід сьогодні надзвичайно актуальний ще й з 

огляду на те, що, за спостереженнями багатьох, люди в 

тому гомінливому, шаленому світі втрачають здатність 

слухати. Філософ із Франції Аннік де Сузнель резонно 

зауважує: ―Доки вухо вібрувало в гармонії зі звуками 

природи або з музикою, яка сама збудована в гармонії з 

внутрішніми структурами людини, остання себе не 

руйнувала. Галаслива лихоманка міст, псевдомузика, яка 

лежить в основі галасу, що є нічим іншим, як 

дезінтеграцією звуку, славослів‘я [...] – все це разом сприяє 

розростанню смертельних рослин нашого буття‖  [1, 

с. 423]. 

Дослідниця обґрунтувала свій підхід до розуміння 

ролі вух у становленні і формуванні сутності людини, 

проспівала своєрідний ―гімн‖  вухові. Збагатившись здо-
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бутками різних культур, науковець підкреслює, що 

фундаментальне покликання вух у тому, щоб забезпечити 

випростування Людини для реалізації фонаційної функції, 

а від неї – до функції Слова; тіло стає вухом, а Людина – 

Словом [1, с. 415-439, ще: 24, 255 та ін.]. 

Невіддільним від слухання може бути мовчання. Але 

науку про роль і місце мовчання в комунікативному 

процесі, а ще краще сказати – у поведінковому тексті не 

завжди засвоюють навіть ті, яким вона конче потрібна. 

Варто задуматися й відповідно розкодувати деякі 

висловлювання: 

 Це здається парадоксом: людина мовчить, а 

інформація слухачам надходить. 

 Найсильніший крик у мовчанні (Цицерон). 

 Нащо справді словесна маска? 

Ти мовчанням мені кричи! (В. Симоненко). 

 Слово народжується з Божественного мовчання 

(Аннік де Сузнель). 

Нижче подаю есей магістрантки Марії Верлинської 

(випускниця 2012 р. факультету журналістики), підго-

товлений для виголошення на семінарському занятті. 

 

Слухати і чути... 

Поет епохи Відродження П‘єр де Ронсар, 

літературний геній Франції Віктор Гюґо, німецький 

композитор Людвіґ ван Бетховен, французький скульптор 

Клод-Андре Десен, італійський художник Антоніо Стань-

йолі, філософ-сентименталіст Жан-Жак Руссо... 

Що об‘єднує творців різних епох, які присвятили 

себе різним мистецтвам? Їх об‘єднує втрата, яку 

неможливо компенсувати ані грошима, ані співчуттям, ані 
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турботою, ані коханням. Це – особиста драма, з якою 

необхідно вчитися жити. Це те, що змінює життя. Це наче 

поразка у злій, незнайомій грі, в яку змушений грати попри 

фізичний і моральний спротив; програш без права на 

реванш. Це рана, яка не загоюється. І тільки воля, 

потужність якої не може осягнути здорова людина, 

спонукає жити тих, хто частково або повністю втрачає 

одне з людських чуттів. Глухота. 

Фізіологічна здатність людей слухати не гарантує, 

що той, хто шепоче, говорить, кричить, буде почутий. 

Та аби чути, необов’язково мати вуха. 

Це підтверджують відомі нам зі шкільних років 

рядки з поезії Лесі Українки: ―Стояла я і слухала весну, 

весна мені багато говорила...‖  Сам процес говоріння, у 

найпростішому тлумаченні, передбачає висловлення думок 

за допомогою слів. Але всі ми чудово розуміємо, що не 

слова мала на увазі поетеса. Весна не виголошує 

гармонійно та логічно скомпоновані літери, вона 

промовляє до нас іншими смислами. Звісно, чимало з них 

ми сприймаємо саме на слух – щебетання пташок, які 

повертаються з теплих країв, дзеленчання струмочка між 

заметами, що тануть, маленькі крапельки-дзвіночки, що 

падають з дахів та розбиваються на ледь помітні вологі 

друзки. Та перш за все весна звертається до нас теплом 

сонячного проміння, особливим ароматом природи, що 

поволі прокидається, поцілунком вітру, який приємно 

плутається у волоссі та лоскоче шкіру. Аби почути ці 

промовисті сигнали весни, не потрібно мати гарний слух. 

Необхідно вміти чути серцем. 

Процес слухання неможливий без справного 

функціонування органів слуху. Та результат – таки почути 
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– лише частково залежить від роботи вуха. У пісні ―Я 

слухаю тебе‖ , автором слів якої є Марія Лисайчук, а 

музики – Леонід Мазур (він і виконує композицію), добре 

це продемонстровано: ―Я слухаю, я слухаю тебе. Твоє 

мовчання важить більш за слово. В твоїх очах шукаю я 

себе, бо саме очі мають власну мову. Я слухаю, я слухаю 

тебе. І відчуваю двох сердець звучання. Мелодія 

торкається небес, дощами з неба падає кохання‖ . 

Мовчання є більш промовистим за звук; дотик, відчуття 

пришвидшеного серцебиття – ось найкращі, найправдивіші 

слова кохання, недоступні вуху. 

Чимало людей, зокрема і митці, чиї імена ми згадали 

на початку, добре усвідомили дивовижну властивість душі 

– вміти чути. Душа – невидиме щось, існування якого 

наважуються заперечувати, як це не парадоксально, тільки 

слабодухі. Якщо ж її нема, що тоді допомагає нам 

побачити нещирість на усміхнених обличчях, почути 

брехню у ніжності солодких слів та зізнань? 

Згадаймо і фільм Валерія Тодоровського ―Країна 

глухих‖ . Там пролунала чудова, філософська теза: ―Ти 

чуєш мільйони непотрібних звуків... Якби я чув усе, я б 

втратив глузд! Не хочу чути!.. але іноді мені потрібно 

почути тільки одне слово, а я не можу...‖  Мати змогу 

слухати – це здатність. Уміти чути – здібність, яку 

необхідно розвивати, або втратиш її назавжди. І часто саме 

ті, хто не може вловити сигнали вухом, чують краще за 

тих, хто щодня сприймає тисячі звуків, звуків, які 

виявляються абсолютно непотрібними й некорисними – 

через те, що людина просто не бажає ЧУТИ нікого, окрім 

себе! 
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Але глухота як хвороба, як недуг не є вироком. Вирок 

– глухота душевна, глухота серця. 

Навчити чути неможливо. І коли небайдужа тобі 

людина не чує тебе, не слід зривати голос, кричати сотні 

разів: ―Почуй мене, почуй нарешті!‖  Потрібно заговорити 

мовчанням, і тоді світ набридливих звуків поступиться 

іншому світу, де промовляють голоси почуттів, справжніх і 

чистих, не завуальованих галасом швидкоплинного 

життя... 

А Мова – це також музика! Чимало високих умів 

найдавніших часів прагнули збагнути таїну походження 

первісної людської мови, дізнатися: де її початок? Що дало 

поштовх первісній людині витворити звук? Чи гомін 

пташок у весняному лісі, плескіт річки, шум моря, шелест 

листя, шепіт трав, подих вітру, завивання завірюхи? Серед 

багатьох інших і такі запитання не випадкові: адже тяга до 

природи закладена в генетичній пам‘яті людини, потяг до 

гармонії властивий самій сутності духовно здорової 

людини. Для античності, приміром, усякий тон був живим 

і тремтливим тілом. Уявлення про тон і звук досягло в 

античні часи максимально можливого узагальнення, 

охоплювало весь чуттєвий досвід, проймало собою всю 

картину природи, набувало космічних масштабів і 

обертало весь світ на сукупність звучних тіл, на музично 

настроєну тональну систему, на гармонію сфер. Піфагор та 

його послідовники твердили, що навіть світ не інакше 

створений, як за допомогою приємної суголосності. 

Відомо кілька гіпотез про походження первісної мови 

– звуконаслідувальна, звукосимволічна, вигукова, гіпотеза 

трудових вигуків, жестів, гіпотеза Ф. Енгельса, яка 

базується на теорії Дарвіна про походження людини від 
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мавпи, та інші. Серед тих інших цікавими є думки 

індійського філософа-містика, видатного представника 

східної школи суфізму, музиканта кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

Хазрата Хана. У книзі ―Містицизм звуку‖  він пише: 

―На зорі людства не було тієї мови, яку маємо 

сьогодні, а була лише музика. Спочатку людина передавала 

свої думки і почуття низькими або високими, короткими 

або протяжними звуками. Глибина тембру говорила про 

силу і міць, а висота тону – про любов і мудрість. За 

допомогою багатоманітних музичних засобів, 

витворюваних голосовим апаратом, людина передавала 

істинні чи неправдиві почуття, зичливість чи ворожість, 

висловлювала задоволення чи незадоволення. Язик, 

торкаючись різних точок у роті, а також губи, різним 

способом розтулюючись і стулюючись, витворювали 

різноманітні звуки. Групуючись, звуки складалися у слова, 

які, залежно від голосо- і звукотворення, закріплювалися в 

різних значеннях. Музика поступово перетворювалася на 

мову, і мова, твердить філософ, ніколи не спроможна 

звільнитися від музики‖  [14, с. 233]. 

На переконання Ф. Ніцше, одного із засновників 

―філософії життя‖ , найбільш переконливим у мовленні не 

слово, а тон, сила, модуляція, темп, тобто музика зі 

словами, пристрасть за цією музикою, особистість за цією 

пристрастю, все те, що не може бути написане.  

У підручнику ―Вступ до мовознавства‖  український 

науковець М. Кочерган свідомо відходить від 

заідеологізованої гіпотези Енгельса про походження 

людської мови, яку в тоталітарному суспільстві вважали як 

єдино правильну, і солідаризується з російськими 

авторами О. М. Камчатновим і Н. А. Ніколіною, які 
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переконані: ―Так Бог створив наш світ, а чому Він створив 

таким, а не інакшим, залишається великою божественною 

тайною, недоступною людському розуму‖  [8, с. 194]. 

Тайна є тайною, і людина ніколи не спроможна 

осягнути її, вона повинна, як радить один з 

найоригінальніших релігійних мислителів нашої доби 

чеський богослов Томаш Галік, терпеливо залишатися на її 

порозі, перебувати в ній, носити її в собі, дозволити їй там 

дозрівати і навчитися жити з таїною [4, с. 7]. 

Посттоталітарне, постатеїстичне суспільство сьогодні 

має змогу знайомитися – щоправда, усе це йде надто 

повільно – із багатьма темами, раніше табуйованими, 

однією з яких є інтерпретація біблійного переказу про 

виникнення людської мови і мов народів. Ідеться, зокрема, 

про тлумачення висловів ―Вавилонська вежа‖ , ―Уся земля 

мала одну мову й одні слова‖ , ―Господь помішав мову 

всієї землі‖  (Книга Буття, 11, с. 1-9). 

Л. Ушкалов, дослідник нашої барокової доби, зокре-

ма історії філологічної думки, стверджує, що мовознавчі 

питання того часу були тісно пов‘язані з уявленнями про 

―славенську‖  мову, тобто про її походження, особливості, 

місце та роль у світі. ―Як правило, – пише професор, – 

українські письменники ХVII-XVIII століть говорили про 

те, що поява ―славенської‖  мови припадає на часи зве-

дення Вавилонської вежі, точніше, Господнього ―помі-

шання мов‖  [12, с. 66]. 

У нашому громадянстві поняття про все це надто 

туманні, тяглість у здобутті знань перервана. Але світова 

наукова думка в цьому напрямі не перестає працювати. 

―Традиція хоче, – пише відома філософ з Франції 

Аннік де Сузнель, – аби першу мову людям дав Бог. Вона 
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була ―одна‖ , каже Книга Буття, аж до спорудження Вави-

лонської вежі. У цей момент вона вибухає, і всі її іскорки-

слова формують мови народів‖ . Цю мову вона називає 

―божественною‖ , а апостоли, підкреслює філософ, сп‘янілі 

від Святого Духа, – а це вже в нашу еру – розмовляли в 

день Трійці мовами, яку розуміли всі народи, що цього дня 

були в Єрусалимі‖  [1, с. 56, 440]. 

Це ще одна велика таємниця, і воля Божа проявилася 

в тому, щоб Христове вчення проповідувати народам 

їхніми рідними мовами. Отже, українцям надзвичайно 

важливо, хоч би поволі, наближатися до пізнання цієї 

тайни і виконувати волю Божу.  

Коріння українського усного мовлення, на переко-

нання акад. Л. Булаховського, в сивій давнині, ―у тьмі віків 

захованих мов і племен‖ , воно сповнене незбагненного 

таїнства, що, як поетично висловився І. Франко, ―відчути 

треба‖ , ―серцем зрозуміть‖ . Повністю збагнути сутність 

мови в традиційному значенні пізнання ми не спроможні, 

бо, як слушно вже сказано, люди вмонтовані в мову і не 

дано нам ніколи з цього вийти і подивитися на явище 

збоку. Сутність мови, дійшов висновку німецький філософ 

М. Гайдеґер, можна осягнути настільки, наскільки ми 

ввійшли в неї. 

Українська мова – і це визнали авторитетні експерти 

– милозвучна, приємна, мелодійна, легка для співу, як 

кажуть, ―наспівна‖ . Лише з її наспівності, яка глибоко 

пройняла бездонні надра мовної стихії, могла виникнути 

така величезна кількість народних пісень, які не 

перестають захоплювати, живлять творчість багатьох. 

Музикальність і наспівність виявляються в акцентно-

ритмічній структурі мови, а загалом – в інтонації слова і 



470 

 

речення, у ритміці. Національна специфіка мелодики 

слова, його наспівність ще не стали об‘єктом спеціального 

дослідження, хоч спостереження засвідчують: мелодичний 

малюнок українського слова зосереджений на другому 

перед наголошеним й кінцевому складах, що відзнача-

ються найбільшою тривалістю, яка дає час, щоб, як ви-

словлюється Н. Тоцька, ―виспівати національну мелодію‖ . 

Але, перебуваючи в цій стихії, людина не завжди 

здатна належно оцінити те, що їй дано від Бога. Слово, 

пісня, музика не лише співіснують, а тісно переплітаються, 

становлять одне ціле. Приміром, фольклористам відомо, 

що мати Панька Куліша говорила з ним піснями, бо пісня 

була в неї не забавкою, вона піснями думала [5, с. 250]. 

Уже наш сучасник, російський дослідник невер-

бальних засобів людини Гр. Крейдлін, на основі багатого 

емпіричного матеріалу, зібраного переважно з класичної 

російської літератури, у розділі про паралінгвістичні 

засоби – голос і тон у мовленні та культурі, розгортаючи 

тезу про єдність музики і мови, переконливо стверджує, 

що музика і слово переплітаються, взаємодіють із 

найрізноманітнішими явищами і процесами людського 

буття і набувають нових естетичних та етичних значень. 

Тони і звуки, гами й палітри, ритми, акорди і каданси 

виходять за межі того простору, які їм визначено і входять 

як компоненти моделей мови і мовлення, стають 

одиницями моделей життєвих вчинків, способу думки і 

самого життя. Каданси як складні фрази, що виконують 

роль гармонійного завершення музичного твору чи його 

частини, вбачають у характері людини, вважають, що вони 

впливають на формування самого стилю людини [8, 

с. 276]. 
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Та повернімось до музики в мові. Мабуть, багатьом із 

нас так чи сяк доводилося якимось чином спізнати 

наспівність нашої мови. У моїй пам‘яті закарбувались 

кілька моментів. Із чотирирічною донечкою я в 

курортному приморському місті. Початок 60-х років, їдемо 

в трамваї, людей мало. Насупроти сидить подружжя 

середнього віку. Приємна жіноча постать, уся перетворена 

в слух, нахилена в наш бік і, усміхаючись, захоплено 

говорить чоловікові, не перестаючи прислухатися, навіть 

не повертаючись до нього: ―Ты послушай, как они поют‖ . 

А ми просто говорили… Я не пам‘ятаю, чи подякувала тій 

людині за таку оцінку моєї рідної мови, але пам‘ять про неї 

і вдячність я зберегла. Бо немає більшого лиха, про що 

говорили ще античні мудреці, як ненависть до Слова.  

Вервечка згадок тягнеться, вона довга, але хочу 

виокремити ще один факт. Кінець 90-их. Колега з Вроцлав-

ського університету (Польща) доцент Кристина Бачман-

ська кілька разів приїжджала до Львова зі студентами, які 

вивчають українську мову, на практику. У розмові призна-

валася, що любить Львів, наш травень, свято Матері, лю-

бить бувати на площі коло пам‘ятника Шевченкові, 

прислухатися до розмов і подивляти, як вона казала, 

легкість мови, її співучість, ясну повноголосу тонічність. 

―Звідки вона?‖  – запитувала. Міркуючи, ми були одно-

стайні в тому, що цьому сприяє її фонетична розкіш. 

Щоправда, перераховувати всі ознаки цього дива ми навіть 

не пробували. Хоч частково, переконана, це спроможний 

зробити кожний із нас, вслухаючись у гарне живе слово, у 

нашу національну мовну мелодію, плекаючи їх у собі та в 

мовленні свого оточення і пам‘ятаючи, що різне скоро-

чення тривалості голосних, силовий характер наголо-
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шування (а не характерний для нашої мови напружено-

силовий) і будь-які зміщення в ритмічній структурі слова, 

порушення норм вимови повністю руйнують національну 

специфіку мелодики. 

Для прикладу – кілька уваг про наш звук о, що, як 

визнано, є одним із найтиповіших в українській мові; він, 

на переконання дослідників, допомагає творити невмиру-

щу славу мелодійності й чарівності нашої мови [7, с. 84, 

122]. Цей звук завжди чіткий у вимові, у ненаголошеній 

позиції не допускає будь-якого призвука а (вимова ненаго-

лошеного о з наближенням до а – характерна особливість 

російської літературної мови). У наголошеній позиції о 

навіть дещо подовжується: істоорія, зоорі, вікоонце. Цей 

звук зручний для співу. Варто згадати ту велику кількість 

пісень – жартівливих, ―поважних‖ , маршових, церковних 

(―Ой що ж то за шум учинився‖ , ―Ой не шуми, луже, 

зелений байраче‖ , ―О, Україно, о, люба ненько, тобі 

вірненько присягнем‖ , ―Ой радуйся, земле, Син Божий 

народився‖ ), у яких звук о (разом з іншими голосними) 

налаштовує на вертикальний, „заокруглений‖  і навіть 

„широкий‖  тип мовлення, характерний для українців. 

Отже, це не просто вигук, а своєрідний орієнтир, специфіч-

ний камертон. Разом із правильно артикульованими 

наголошеними голосними заднього ряду у, а (задня 

частина спинки язика, напружуючись, відсувається назад) 

звук о дає змогу втримати напружено-силовий наголос, 

уникнути ―хвилеподібного‖  мовлення, яке виникає тоді, 

коли мовець застосовує лише силовий наголос, скорочує 

склади. Тут інтерферує російська літературна вимова (Сан 

Санич читае, Олександр Олександрович читаjе), 

нагадуємо: в українській – усі склади повного утворення.  
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Частотність звука о у нашій мові висока, його 

домінування визнане, приміром, він наявний у закінченні 

кличного відмінка багатьох іменників: Миколо, мамо, 

сестро, Марійко, Іванівно, зіронько, калино, є в закінченні 

низки чоловічих імен, в т. ч. здрібнілих: Сашко, Андрійко, 

Данило, Ромко (пор. російські – Саша, Рома, Петя, Вася), 

любить з‘являтися на місці звуків і, е: кінь – коні, вечеря – 

звечора, женити – жонатий, чарує повноголоссям: 

солодкий, володіти, колотити, боротьба, охорона, 

коровай, коротко; цей звук гарно презентує українськість 

прізвищ на -о, -енко: Франко, Гречило, Покотило, 

Григоренко. Оте наше чарівне о уміє навіть збагачувати 

собою слова, у яких його немає, виступаючи в суфіксах 

здрібнілості -ок; -очок, -оньк-, -очк-: сад – садок – 

садочок, дуб – дубок – дубочок, зірка – зіронька, веселка – 

веселочка. 

Крім суто ―лінгвістичних‖  моментів, у цьому звукові 

вбачають чи, доцільніше сказати, ―чують‖  певний символ. 

Так, поет-символіст К. Бальмонт пов‘язує о з бездонністю, 

здатністю позначити урочистий розлог, просторінь і дає 

приклади – поле, море, обшир. 

У наступ за права державної мови – зі Шевченком і з 

магією його Слова. Сьогоднішня ситуація з українською 

мовою – надзвичайно складна, вона, за словами наших 

моральних авторитетів, ―зачепила дуже делікатну струну‖  

(Любомир Гузар) українського народу. Закон про мови – 

це виклик нашій національній гідності, образа для нас, 

сором перед світом, провина наша перед померлими й 

ненародженими, ―ганебне явище, на яке не можна дивити-

ся без огиди‖  (Євген Сверстюк). Крім усього іншого, це 

величезні мільярди. ―Сумлінне виконання ―мовного зако-
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ну‖  й місцевих рішень на його підтримку, – підрахував 

В. Ющенко, – вб‘є український бюджет‖  (Слово Просвіти. 

– № 34. – 23-29 серпня 2012 р.). Ідеться не лише про 

переведення документації на регіональні мови (хоч й це 

мільйони!). Мільярдів потребуватиме дошкільне вихо-

вання, середня і висока освіта, вишкіл спеціалістів для 

різних професій, дубляж фільмів, виробництво реклами, 

книжковий ринок… А чи хтось запитав нас, платників 

податків, чи ми згідні, щоб так тяжко запрацьовані народні 

гроші (при жалюгідних зарплатах, пенсіях, стипендіях) 

ішли на задоволення імперських амбіцій і примх десяти- 

чи навіть двадцятивідсоткового населення? Іти до Бога на 

скаргу чи подавати позови до людського суду? 

В арсеналі різноманітних засобів у наступі за права 

української мови, які б мали ―привести людей до якоїсь 

національної притомності‖ , важливими повинні стати 

заходи на пошанування Тараса Шевченка у зв‘язку з 200-

річчям від його народження. До Шевченка, який на най-

вищих висотах духовності, мусимо йти зі щирим серцем і 

великою душею, осягати те вічне, добре, що Він нам 

відкрив, постійно вникати й пізнавати силу того голосу, 

слова, що через Генія йде до нас від Бога і що його Поет 

поставив на сторожі України та її Люду. 

Важко збагнути, як у смертної людини, що тільки 

невеликий відрізок свого короткого життя перебувала на 

рідній землі, вибухнула така неймовірно потужна сила 

стихії української мови, яка показала нам самим і світові, 

що ми є, і утверджує нас у цьому.  

Сьогодні, коли у високих сферах влади доля 

української мови програна, потрібно все зробити, щоб ця 

доля не була програна в житті. Отже, до вже апробованих 
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практикою форм пошанування слід було б додавати й нові. 

А чому, приміром, не організовувати ―майданні‖  вистави 

коло читалень, пам‘ятників Шевченкові, коло церкви? І 

хай це буде не лише в березні, що стало традицією, хай 

різні заходи відбуваються впродовж 2013 року і весь 2014 

рік, хай там будуть декламації, співи, конкурси, твориться 

креативний дискурс, коли відходять від шаблону, де всі – і 

організатори, і навіть випадкові перехожі стають учасни-

ками такого дійства, де можуть активно проявити свої 

творчі можливості найрізноманітніші колективи – школярі, 

студенти, мистецькі групи, активісти ―Просвіти‖ , церковні 

товариства тощо. Дібрати гасла, слова, які б зворушили 

душі ―окрадених і сліпих‖ , дали б силу ―хрест-кайдани 

донести до самого-самого краю‖ , утвердили б у багатьох 

серцях Шевченкове мотто:  

Свою Україну любіть,  

Любіть її… Во время люте,  

В останню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть. 

Слова, до речі, виписано на 100-гривневій купюрі, 

але про це багато опитаних (студентів, школярів, 

випускників шкіл, моїх знайомих, чиновників), на жаль, 

переважно не знають. І не випадково першим фігурує 

слово свою, як своїми стають найрідніші, найближчі, яких 

любимо, про яких піклуємося, турбуємося, як своїми 

стають споріднені кровно і духовно, як ним стає родиме, 

батьківське. 

І це був би не лише порив, який переважно вдається 

нам добре організувати, а те, що не зажди вміємо – 

зберегти порив у тяглості і тяглість у пориві, для чого 

нам потрібні, як любив казати Іван Франко з приводу 
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наших важливих справ: ―добра воля, добрий розум і добра 

діяльність‖ . І це було б частковим виконанням тої доброї 

поради, яку нам дає Блаженніший Любомир Гузар: 

―старатися, щоб всюди лунала-звучала українська мова‖ . І 

ще його доброю порадою є всім нам сильно взятися до 

роботи, намагатися цілком мирно, але дуже послідовно 

вживати українську мову і скрізь вимагати її до вжитку.  

І не забуваймо, що Творець допомагає тим, хто 

творить, генетично запрограмувавши в людині, роді, нації 

довічний інстинкт самозбереження. А нам творити Держа-

ву і дбати про неї, творити націю, берегти і постійно 

збагачувати українську мову – безцінний Божий дар. 
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SPEAKING IN THE SYSTEM OF HUMAN VALUES 

 

Oleksandra Serbens’ka 

 

The article discusses the features of spoken language, means of 

intymization in it, also traces communicative specificity of the living word. The 

problem to listen – to hear – to understand by a heart is analyzed. 
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ШТРИХИ ДО ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИХ 

КОНЦЕПЦІЙ УМБЕРТО МАТУРАНИ І 

СТІВЕНА ПІНКЕРА 

 

Флорій Бацевич 

 

Дорогому Зеновію до його ювілею  

з найкращими побажаннями 

 
У статті критично проаналізовано дві онтологічні концепції мови: 

чилійського методолога біології Умберто Матурани і його учня Франсиско 

Варели, а також американського біолога і психолінгвіста Стівена Пінкера. 

Виявлено біологічні й лінгвофілософські засади концепцій п р и р о д н о ї  

мови цих учених. Підкреслено важливі лінгвофілософські положення обох 

концепцій та їх значення для розуміння сутності й природи мови в межах 

сучасної функціонально-комунікативно та культурно зорієнтованої 

лінгвістики. 

Ключові слова: лінгвофілософія, природна мова, онтологічні 

концепції мови, мислення, свідомість, інстинкт, оволодіння мовою. 

 

Вираз ―природна мова‖ стосовно до людської мови ні 

в кого не викликає сумніву. Водночас, фактично, відсутні 

лінгвістичні, а також філософські й лінгвофілософські 

праці, у яких мова вивчалась би саме як природний 

(емпіричний, реальний) об‘єкт. Насправді, у лінгвістиці 

мову розглядають або як знакову (а це своєю чергою 

значить – створену людьми) систему, або як систему 

соціальної адаптації. Погляд на мову як природний об‘єкт 

можливий лише в аспекті метафізики, до якої ставлення, як 

відомо, скептичне.  

Незважаючи на широкий тематичний діапазон 

сучасних лінгвістики й лінгвофілософії, необхідно конста-

тувати, що досі цими напрямами гуманітарного знання не 
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створена несуперечлива онтологічна концепція мови як 

природного (емпіричного) об‘єкта, яка могла б претенду-

вати на статус методологічного підґрунтя наук про мову. 

Створення такої концепції передбачає серйозне опрацю-

вання епістемологічних проблем гуманітарного знання в 

цілому. Однак, як підкреслює сучасна російська лінгвістка 

й філософ мови Р. М. Фрумкіна, ―спеціальні розвідки, де б 

серйозно обговорювалося ―влаштування гуманітарного 

знання, такі нечисленні, що вони не дають дослідникові 

потрібного матеріалу‖ [11, с. 29]. На противагу представ-

никам природничих і математичних наук ―гуманітарії не 

часто обтяжують себе роздумами щодо методів і процедур, 

якими вони постійно користуються. Епістемологія гумані-

тарних дисциплін не просто недостатньо розвинена. Ви-

словлюючись термінологічно, варто було б сказати, що 

такі сюжети недостатньо проблематизовані‖ [11, с. 29]. А 

тому, як зазначає дослідниця, ―щоби відчути потребу в 

постановці й розв‘язанні епістемологічних проблем, 

потрібно взяти під сумнів очевидності. Щоб очевидності 

перестали бути такими, потрібно систематично розмір-

ковувати щодо предмета своєї науки, тобто займатися 

методологічною рефлексією‖ [10, с. 79]. У цьому аспекті ні 

лінгвістика, ні філософія мови не сформулювали підходів 

до розуміння свого предмета дослідження, насамперед у 

його нерозривному зв‘язку із природою (зокрема й 

передовсім із біологічною природою) людини; вони досі не 

відповіли на запитання, як мова за своєю суттю пов‘язана з 

людиною, як вона ―виросла‖ (чи ―сформувалася‖) у людині 

як живій істоті? Відповісти на запитання щодо сутності й 

природи мови не можна без звернення до людини. Як 

образно зазначає сучасний російський теоретик мови 
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В. З. Дем‘янков, ―не розглядати ―людський чинник‖ для 

лінгвіста – те ж, що для біолога вивчати анатомію людини 

виключно за художніми зображеннями‖ [1, с. 5]. 

Як видається, у сучасній лінгвістиці й лінгвофіло-

софії є три концепції, у межах яких наявні спроби 

відповісти на ці ―вічні‖, ―прокляті‖ питання онтології мо-

ви. Це, передовсім, (1) теорія ―вроджених ідей‖ Ноама 

Хомського, (2) семіотична концепція мови, основи якої 

заклав Ф. де Соссюр, і (3) біологічні концепції Умберто 

Матурани і Стівена Пінкера. Перші дві теорії досить давно 

ввійшли в науковий обіг загально- і конкретнолінгвістич-

них досліджень українських мовознавців. Попри їх розпов-

сюдженість і популярність, вони з позицій лінгвофілософії 

хибують найсуттєвішим: відсутністю переконливої відпо-

віді на запитання: як сформувалася мова, ставши не-

від‘ємною фундаментальною рисою Homo sapiens і 

перетворивши його на Homo loquens? Ідеться не про теорії 

походження мови, яких, як відомо, створено кілька 

десятків, а про наукове пояснення природи ―появи‖ мови 

як сутнісної ознаки людини. Інакше кажучи, концепція 

мови, яка претендує на статус онтологічної, повинна бути 

принципово генетичною, біологічною, соціальною й 

когнітивною одночасно. Спроба створити таку теорію 

належить чилійському біологові, ―епістемологові біології‖ 

Умберто Матурані (народився в 1928 р.), яку він 

опрацював у співавторстві з колишнім студентом, а згодом 

колегою Франсиском Варелою (народився в 1946 р.), і 

американському біологові й епістемологові Стівену Пінке-

рові. Зазначимо, що ці концепції ще не стали предметом 

обговорення в українській лінгвістиці й лінгвофілософії 
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попри наявні переклади найважливіших праць цих учених 

російською мовою (див.: [4; 5; 8]).  

I. Онтологічна концепція мови У. Матурани 

Онтологічна концепція мови У. Матурани створю-

валась у другій половині 60-х – початку 70-х років ХХ ст. і 

уточнювалась упродовж двох десятиліть. На сьогодні її 

вважають однією з найперспективніших, особливо у сфері 

когнітивної лінгвістики, яка домінує в сучасній науці про 

мову. Нижче докладніше розглянемо її основні положення.  

Метою своїх досліджень У. Матурана визначає 

створення теорії пізнання, яка ―забезпечувала б епістемо-

логічне розуміння явища пізнання й адекватне бачення 

функціональної організації організму, що пізнає й 

породжує такі явища, як концептуальне мислення, мову і 

самосвідомість‖ [4, с. 98]. Щоби зрозуміти, як природні 

мови виникли в процесі еволюції, ―потрібно виявити таку 

їх фундаментальну біологічну функцію, яка в процесі 

природного відбору могла б їх породити‖ [там само, 

с. 115]. Щоби зрозуміти концепцію мови вченого, 

звернімося до загальнотеоретичних положень його 

біологічної теорії. 

Загальнотеоретичні положення теорії 

Незважаючи на помітні мотиви соліпсизму в теорії 

пізнання людиною світу, інтерпретатор учення У. Мату-

рани С. Імото не вважає чилійського біолога ідеалістом, 

оскільки той визнає існування об‘єктивної дійсності як 

спільного пізнавального досвіду особистостей, і так 

формулює його філософські засади, спираючись виключно 

на конкретні висловлення вченого із праць різного часу 

видання:  
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(1) ―реальність як універсум незалежних сутностей, 

про які ми говоримо, – це фікція, що є насправді 

продуктом виключно описової сфери‖ організмів; 

(2) ―нам потрібно застосовувати поняття реальності 

стосовно до цієї сфери опису, у якій ми, система що описує, 

взаємодіємо з нашими описами як незалежними 

сутностями‖;  

(3) ―те, що ми сприймаємо як сенсорний досвід 

конкретних сутностей‖, – це ―стани відносної активності 

між нейронами‖, що ―породжують нові описи в мовній 

сфері у вигляді думок і наступних описів‖ [2, с. 18 – 

виділив автор].  

У цілому ж загальнотеоретичні аспекти теорії 

пізнання й мови У. Матурани можна звести до таких 

положень: 

1. Життя й пізнання – це біологічні процеси й функції 

організму людини. ―Знати – значить уміти поводити себе 

адекватно в ситуаціях, пов‘язаних з індивідуальними 

актами або кооперативними взаємодіями‖ [4, с. 135]; 

―пізнання не стосується об‘єктів, оскільки пізнання – це 

ефективна дія...‖ [5, с. 215].  

2. Усе, що говорить людина, вона говорить як 

спостерігач. Мовлення спостерігача звернене до іншого 

спостерігача. Спостерігач – людина, тобто жива система. 

Звідси висновок: щоби зрозуміти процес і функцію 

пізнання як біологічне явище, потрібно враховувати 

спостерігача і його роль у пізнанні й пояснити їх. 

3. Спостерігачі як живі системи існують у певному 

середовищі. З біологічного погляду їх неможливо 

зрозуміти без середовища (оточення), з яким вони постійно 

взаємодіють. Жива система визначається циклічною 
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(коловою) організацією. Остання утворює гомеостатичну 

систему для підтримки самої себе й елементів, які її 

утворюють. Цим забезпечується безперервність в існуванні 

систем. Живі системи – це системи вивідні, а їх сфери 

взаємодії – передусім сфери когнітивні.  

4. Спостерігач спостерігає ту частину середовища, 

яка взаємодіє з його організмом. Це ніша його спосте-

режень. У такому випадку спостерігачеві ніша видається 

частиною середовища, а тому організму, за яким 

спостерігають, ніша – це вся сфера його взаємодій, і в цій 

ролі вона не може бути частиною середовища, що 

належить виключно когнітивній сфері спостерігача. 

5. Когнітивна система – це система, організація якої 

визначає сферу взаємодій, де вона може діяти значуще для 

підтримання самої себе, а процес пізнання – це актуальна 

(індуктивна) діяльність або поведінка в цій сфері. ―Живі 

системи – це системи когнітивні, а життя – це процес 

пізнання. Це твердження стосується всіх організмів: 

таких, що мають нервову систему, і таких, що її не мають‖ 

[4, с. 103]. Нервова система лише розширює когнітивну 

сферу живих систем і забезпечує можливість взаємодії; 

пізнання вона не створює [там само, с. 103-104]. 

6. Розширення за допомогою нервової системи меж 

когнітивної сфери створює можливість нефізичної взаємо-

дії між організмами; орієнтації організмів у когнітивних 

системах один в одного. Це основа комунікації й, 

відповідно, мови. 

7. Для спостерігача окрема поведінка організму 

виглядає як актуалізація ніші, тобто як опис середовища 

першого порядку (Опис). Відношення між поведінкою й 

нішею – когнітивна сфера спостерігача. 
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8. Один організм може вносити модифікації в 

поведінку іншого організму двома способами: 

а) обидва організми взаємопов‘язані так, що 

поведінка одного з них строго залежить від попередньої 

поведінки іншого; це спостерігається, наприклад, при 

залицянні, поєдинку тощо. У цьому випадку організми 

взаємодіють; 

б) орієнтуючи поведінку іншого організму на будь-

яку частину його сфери взаємодії, що відрізняється від 

частини, у яку входить ця взаємодія, причому орієнтація 

останньої може порівнюватися з орієнтацією організму, що 

орієнтує. Це спостерігається у разі значного збігу сфер 

взаємодії. Тут детермінації поведінки не спостерігається. У 

цьому випадку організми спілкуються (комунікують); це 

основа мовної поведінки. 

9. В орієнтувальній взаємодії першого організму 

поведінка як комунікативний опис викликає в нервовій 

системі другого організму специфічний стан активності. 

Цей стан – репрезентація поведінки другого організму 

(Опис його ніші), – виникає як конотат орієнтувальної 

поведінки першого організму. Усе це стає основою 

породження ще однієї сфери взаємодії (а значить, і 

додаткового виміру когнітивної сфери), ділянки взаємодій 

із репрезентаціями поведінки, включаючи й орієнтувальні 

взаємодії, так ніби ці репрезентації були незалежними 

сутностями всередині ніші, – до породження мовної сфери. 

10. Природна мова виникає як нова сфера взаємодій, 

у якій модифікації організму викликаються його ж 

описами своїх взаємодій, що втілюються в станах 

активності нервової системи. Природна мова – за 

необхідністю породжена, оскільки вона є результатом 
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рекурсивного застосування однієї й тієї ж операції 

(нейрологічного процесу) до результатів цього 

застосування. Звідси висновок: характер мови не 

денотативний, а конототивний. ―Мову ... в даний час 

прийнято розглядати як денотативну систему символічної 

комунікації, яка складається зі слів, що позначають 

сутності незалежно від сфери, у якій ці сутності можуть 

існувати. Денотація, однак, не є примітивною операцією. 

Вона вимагає загальної згоди для специфікації 

позначуваного й того, що позначає. Відповідно, якщо 

денотація не є примітивною операцією, вона також не 

може бути примітивною мовною операцією. Мова повинна 

виникнути як результат чогось ще, що не потребує 

денотації для свого становлення ... Цей фундаментальний 

процес – онтогенетичне структурне зчеплення, що 

з‘являється в результаті встановлення консенсусної сфери. 

<…> Мовна поведінка – це поведінка в консенсуальній 

сфері. Коли мовна поведінка має місце рекурсивно, у 

консенсуальній сфері другого порядку, таким чином, що 

компоненти консенсуальної поведінки рекурсивно 

поєднуються в породженні нових компонентів 

консенсуальної сфери, виникає мова‖ [4, с. 101; 5, с. 125]. 

Інакше кажучи, функція мови полягає в тому, щоб 

орієнтувати орієнтованого в його когнітивній сфері, не 

звертаючи уваги на когнітивну сферу того, хто орієнтує. 

Тобто під час комунікації за допомогою природної мови 

жодної передачі інформації не відбувається; є вплив 

одного організму на інший і, додамо, однієї особистості на 

іншу. Зазначимо принагідно, що положення щодо 

провідної функції мови як засобу впливу розвивається в 

низці сучасних лінгвістичних і лінгвофілософських 
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концепцій, включаючи концепцію засновників теорії 

мовленнєвих актів Дж. Остіна і Дж. Серля (див., 

наприклад: [6; 7]). 

Отже, за У. Матураною, пізнання – це не засіб 

отримати знання про дійсність; насправді пізнання 

служить активному організму в його пристосуванні до 

досвідного світу. Цей процес автор назвав автопойезисом 

(процесом у живих закритих динамічних системах).  

Автопойезис – філософське узагальнення 

нейробіологічних спостережень; автопойетичною є 

система будь-якого рівня (від ока жаби до системи 

соціальної взаємодії), яка реагує на зовнішні подразнення 

притаманним лише їй способом. Система не відображає 

зовнішнього світу, але на основі сигналів, що надходять 

від нього, творить власну модель цього світу. Щодо 

нервової системи людини, то автор зазначає, що вона 

―увесь час функціонує як певна, операційно замкнута 

система‖, тобто автопойетична система [5, с. 118] і, 

відповідно, ―будь-яке пізнання – не що інше, як створення 

сенсорно-ефекторних кореляцій у сфері структурного 

поєднання нервової системи‖ [5, с. 147]. Людина й подібні 

їй соціальні істоти – це складні третьопорядкові системи, у 

яких поведінка як когнітивна діяльність координується. І 

ця координація ―може здійснюватися за посередництвом 

будь-якого виду діяльності – хімічного, візуального, 

акустичного тощо‖ [5, с. 168]. Як зазначають автори, на 

певній стадії еволюції організмів третього порядку 

автопойезис приводить до появи мови як принципово 

нової сфери структурного поєднання організму й 

середовища. Розум, свідомість, мова народжуються не в 

головах людей, але у сфері взаємної координації їхньої 
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поведінки. Мова – це явище не денотативного 

відображення навколишнього середовища, а процес 

координацій автопойетичних систем третього рівня. Ця 

система орієнтацій і координацій стає їхньою новою 

сферою існування вже як соціальних істот.  

У людських спільнотах мова в цих процесах відіграє 

величезну роль. У працях У. Матурани і Ф. Варели 

інформацію розглядають як нервовий процес одного 

організму, що впливає на нервове поле іншого організму, 

тобто розширює когнітивне поле живих організмів; це, 

фактично, процес пізнання як управління середовищем. 

Найважливішим засобом зміни структури когнітивної 

сфери живих істот (людини зокрема), її адаптивної 

діяльності є мова. Чи не найповніше природа й функції 

мови в процесах автопойезиса представлені в монографії 

[12].  

Мова як адаптивна й орієнтувальна діяльність 

людини  

Із контексту концепції У. Матурани мова – це 

когнітивна сфера репрезентативно орієнтувальних 

взаємодій. У спрощеному викладі біологічні передумови 

виникнення мови як природного явища в цій концепції такі 

(див.: [4; 5; 12]):  

1. Організм, що взаємодіє із середовищем, має свою 

неповторну картину цієї взаємодії, тобто Опис першого 

рівня своєї ніші.  

2. Організм, який спостерігає за взаємодією першого 

організму із середовищем, уже включає його і його нішу у 

свій опис й отримує Опис другого рівня. 

3. Для того, щоби спілкуватися, комунікувати з 

першим організмом, другому організму потрібно на нього 
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вплинути, а для цього потрібно мати спільну описову базу 

для цієї комунікації. Опис для створення спільної 

(консенсусної) когнітивної бази першого і другого 

організмів – це Опис третього рівня, основа природної 

мови. 

4. Наявність такої сфери взаємодії докорінно міняє 

залежність першого організму від середовища (довкілля), 

створюючи надзвичайну перевагу порівняно з отриманням 

досвіду від безпосереднього контакту із середовищем. Під 

впливом другого організму можлива зміна поведінки 

першого організму без прямого контакту із середовищем. 

Уможливлюється  непряме навчання першого організму 

без звернення до прямого контакту із середовищем.  

5. Ця спільна (консенсусна) частина Опису першого і 

другого організмів, тобто Опис третього рівня, дає змогу 

конденсувати досвід взаємодії різних організмів із середо-

вищем, тобто створювати категорії спільного досвіду.  

6. Категорії спільного досвіду потребують засобів 

багаторазового передавання інформації від організму до 

організму. Виникає необхідність певного втілення цих 

категорій, тобто природної мови як адаптивної системи: 

Організми та їхні Ніші – Середовище. Виникає питання 

щодо матеріального втілення (субстанції) цієї сфери 

спільного досвіду, які у сферах організмів є лише пучками 

нервових імпульсів. Тобто йдеться про нефізичну 

взаємодію організмів.  

7. Безперечно, така субстанція повинна бути 

доступною сприйняттю, такою, яка забезпечувала б збіг 

консенсуальних сфер організмів, що взаємодіють, і при 

цьому бути складником Ніші. Такою субстанцією 
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найзвичніше може бути членоподільний звук і (або) 

значущі рухи. 

8. Перевага звукового мовлення над кінестетичним 

полягає в тому, що сприйняття жестових і мімічних знаків 

залежить від позицій тих, хто спілкується (відстані, пере-

шкод, відрізків доби (день, ніч), можливістю сплутування 

із природними рухами тощо). Звукова матерія втілення 

спільного й відмінного когнітивного досвіду тих, хто 

спілкується, – ідеальна для таких організмів, якими є 

людський організм. 

9. У такому розумінні мова – це носій інформації. У 

концепції У. Матурани інформація також має біологічну 

природу. Постійний обмін інформацією підвищує ефектив-

ність взаємодії організму й середовища. Тобто те, що ми 

називаємо обміном інформацією, насправді є впливом на 

поведінку організму з метою її модифікації. ―Основна 

функція мови як системи орієнтувальної поведінки полягає 

не в передаванні інформації чи опису незалежного все-

світу, щодо якого ми можемо вести розмови, а у створенні 

консенсуальної сфери поведінки між системами, що 

взаємодіють із використанням мови, шляхом розвитку 

кооперативної сфери взаємодій‖ [4, с. 126].  

10. Для спостерігача, який досліджує інший організм, 

спільний опис має категорійну (концептуальну) природу, 

стає певною мірою ізольовано-об‘єктивним, тобто перетво-

рюється у знак.  

11. Зважаючи на первинність безпосереднього 

спілкування, цей знак має акустичну природу. 

12. Знаки спілкування організмів третього рівня 

розвитку – це не прості знаки типу світлофора, а знаки-

символи, оскільки вони, як зазначалося, мають конотатив-
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ну природу й апелюють до таких же знаків, випрацюваних 

іншими організмами.   

Отже, у концепції У. Матурани мова – це біологічний 

когнітивно-соціальний феномен взаємодії організму із 

зовнішнім середовищем, зокрема засіб взаємної коорди-

нації за допомогою принципово нової системи – системи 

знаків-символів. Ця система утворилася передовсім для 

координації організмів третього рівня не із зовнішнім 

середовищем, а з іншими організмами [5, с. 185]. Мова – 

це знаково-символічна система, елементи якої не 

відсилають свідомості реципієнтів (організмів) до рефе-

рентів зовнішнього світу, а апелюють до таких самих 

елементів (тобто слів) інших організмів третього рівня 

розвитку й функціонування.  

Проаналізувавши лінгвістичні аспекти біологічної 

теорії У. Матурани, сучасна російська лінгвістка О. Б. Тро-

фимова дає таке визначення мови як адаптивної діяльності 

людини: ―Мова – це складне соціально-біологічне кому-

нікативне утворення, призначене для орієнтації люди-

ни в довкіллі (і додамо – у когнітивній системі іншої 

людини) шляхом використання як засобу комунікації 

мовних елементів, що являють собою кристалізацію 

колективного досвіду взаємодії індивідів і тому таких, 

що мають певну міру самодостатності і сталості свого 

значення попри все різноманіття когнітивних 

характеристик носіїв мови‖ [9, с. 27].  

Підсумовуючи, зазначимо, що концепція пізнання, 

мислення й мови У. Матурани – на цей час єдина найбільш 

цілісна концепція, яка має послідовно біологічний харак-

тер і дає змогу розглядати мову як явище, що природно 

―виникло‖ в людини, яке людина як біологічний організм 
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випрацювала. Ця концепція має переважно онтологічний 

характер; питання механізмів і законів біологічних, біохі-

мічних чи ще якихось інших ―носіїв‖ людської мови в ній, 

практично, не ставляться. На них можна частково знайти 

відповіді в концепції Стівена Пінкера, який вдало поєднав 

біологічну й генеративну теорії мови в єдину теорію 

виникнення, формування й розвитку мови. 

У концепції У. Матурани знайшла своє біологічне, 

тобто природнонаукове, обґрунтування низка положень 

сучасної лінгвістики й лінгвофілософії, серед яких 

необхідно відзначити важливе положення сучасної 

комунікативної лінгвістики щодо провідної впливової 

(орієнтувальної) функції мови, а також того, що комуні-

кація – це не простий ―обмін інформацією‖, а опис й 

орієнтація людини в середовищі й інших людях. Важливим 

лінгвофілософським висновком автора є те, що мова – це 

спільна система відліку й опису особистостей, які спілку-

ються [4, с. 129]; а звідси неогумбольдтіанське у своїй 

основі положення про те, що люди живуть переважно не у 

світі ―істинних‖ речей, а у світі їхніх мовних описів, а тому 

будь-яка ―істина‖ відносна [4, с. 138]. У цій концепції 

отримують своє обґрунтування деякі категорії сучасної 

лінгвістичної прагматики, зокрема категорія точки зору 

(англ. Point of View) [4, с. 118], а також деякі положення 

сучасної лінгвістики, зокрема щодо нерозривності семан-

тики й синтаксису [4, с. 118]. Безумовно, концепція чилій-

ського вченого також кидає додаткове світло на над-

складну проблему сучасних філософії, психології, гене-

тики, лінгвістики та інших наук щодо походження природ-

ної людської мови.  
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II. Онтологічна концепція мови С. Пінкера 

Стівен Пінкер (народився в 1948 р.) – американський 

учений, один із найвидатніших біологів і психолінгвістів 

світу. Викладав на кафедрі мозку й когнітивних наук 

Массачусетського технологічного інституту, тепер профе-

сор факультету психології Ґарвардського університету. Йо-

го книга ―Мова як інстинкт‖ стала світовим бестселером; її 

перекладено різними мовами світу. Він автор багатьох 

монографій і статей про мову, її природу, організацію, 

серед яких слід назвати ―Слова і правила: складові мов‖, 

―Як працює розум‖ та інші. В основі викладу його 

концепції лежить книга ―Мова як інстинкт‖ [8].  

Основні положення концепції 

У передмові до згаданої книги американський учений 

пише про те, що, спираючись на нові наукові дані, 

продовжує розвивати ідеї Чарльза Дарвіна, Вільяма 

Джеймса і Ноама Хомського; при цьому він критикує 

багато положень останнього, поділяючи його основну ідею 

вродженої здатності людини до оволодіння мовою. 

1. Мова – не атрибут матеріальної культури, який ми 

пізнаємо так, як пізнаємо значення об‘єктів цієї культури, 

наприклад, положення стрілок на циферблаті чи принцип 

роботи федерального уряду. Мова – це ―особлива ―цегли-

на‖ в біологічній конструкції нашого мозку‖ [8, с. 11]. 

2. ―Мова – складна спеціалізована навичка, яка 

самовільно розвивається в дитині й не вимагає усві-

домлених зусиль або систематичних настанов; не пов‘яза-

ний цей розвиток і з пізнанням глибинної логіки мови; це 

інстинкт. Думку про те, що мова – це різновид інстинкту, 

висловив ще в 1871 році Чарльз Дарвін: ―... мова відрізня-

ється від усіх видів майстерності тим, що в людини наявна 
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інстинктивна потреба говорити; прикладом цього може 

служити лопотіння немовляти. Рівночасно в жодного 

немовляти не спостерігалась інстинктивна потреба варити 

пиво, пекти хліб або писати слова. Щобільше, жоден 

філолог у наш час не вважає, що мова була створена 

умисно; вона розвивається крок за кроком, повільно й не 

усвідомлено‖ (Ч. Дарвін) [8, с. 10]. 

3. Звідси висновок: ―Люди знають, як говорити, 

приблизно в тому ж сенсі, у якому павуки знають, як 

плести павутиння. Плетення павутиння не було винаходом 

якогось невідомого павучого генія і не залежить від того, 

чи має павук відповідну освіту, здібності архітектора чи 

схильність до будівельної професії. Скоріше павук плете 

павутиння, оскільки в нього павучий розум, який дає йому 

імпульс плести, і навичка, щоби це зробити успішно‖ [8, 

с. 11]. 

4. Погляд на мову як на інстинкт заперечує 

загальновизнану в гуманітарних науках думку, що мова – 

це продукт культури, соціалізації особистості. ―Мова не 

більшою мірою є продуктом культури, ніж прямоходіння. 

... Хоча даром мови володіє лише Homo sapiens, значна 

кількість тварин мають унікальні здібності спілкування з 

середовищем і з подібними. ―У цьому параді природних 

талантів ми лише особини роду приматів, і наш корінний 

номер – обмінюватися інформацією про те, хто кому що 

зробив, за допомогою видихуваних звуків‖ [8, с. 11]. 

5. Мова не скеровує наших думок, як це прийнято 

вважати в низці теорій. Це просто інстинкт, що не може 

керувати таким складним процесом, яким є мислення. 

Послідовник Ч. Дарвіна В. Джеймс писав, що наш гнучкий 
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розум – результат взаємодії багатьох конкурентних 

інстинктів [8, с. 13].  

6. Ми не усвідомлюємо процесів функціонування 

мови: ―Ми настільки ж не усвідомлюємо процесу функці-

онування мови, наскільки муха – причину відкладання 

яєць. Наші думки втілюються в слова з такою ж легкістю, 

що іноді вислизають від внутрішньої цензури‖ [8, с. 13]. 

7. Мова засвоюється не наслідуванням: ―Ми думаємо, 

що діти засвоюють рідну мову наслідуванням, однак, коли 

дитина каже щось на зразок ―Не хіхікай мене‖! або ―Ми 

візьмили кроликів‖, то це не наслідування‖ [8, с. 13-14]; 

додамо – це мовотворчість.  

8. Складна граматика мови і, ширше, її внутрішня 

організація розвиваються в дитині швидко й довільно. 

Н. Хомський зазначає, що діти, коли виростають, мають 

здатність розуміти речення, яких вони раніше ніколи не 

чули. А тому діти від народження повинні нести в собі 

певну схему, спільну для граматик усіх мов, тобто 

Універсальну граматику. Тобто людська психіка й мова як 

її частина не формуються культурним довкіллям. 

9. Мова – це результат не культурного впливу, а 

еволюційної адаптації, як і око, основні частини якого 

призначені виконувати важливі функції [8, с. 16]. 

Усі висловлені позиції обґрунтовані серйозними 

біологічними, нейрологічними, психологічними й лінгвіс-

тичними аргументами. Розгляньмо їх докладніше. 

Мова – це інстинкт. Аргументи на користь цього 

положення.  

1. Не знайдено жодного племені, яке не мало б мови. 

Так, у 20-х роках ХХ ст. американський любитель подоро-

жей і авантюрист Лі на Новій Гвінеї знайшов плем‘я, яке 



495 

 

було в ізоляції 40 тисяч років з моменту заселення. Люди 

цього племені спілкувалися між собою, як згодом вияви-

лося, надзвичайно розвиненою мовою, яка структурно й 

функціонально нічим не поступалася так званим 

―високорозвиненим‖ мовам.  

2. Діти самі інстинктивно можуть створювати мову. 

Автор наводить переконливі приклади того, як діти мо-

жуть перетворити піджин у креольську мову в тому віці, 

коли вони засвоюють рідну мову. Зокрема, за малими 

дітьми емігрантів із Африки, батьки яких були весь час на 

роботі, доглядав працівник, що розмовляв примітивним 

піджином. Діти ж у спілкуванні поміж собою ускладнили 

його, створили повноцінні граматичні форми, тобто 

перетворили в креольську.  

3. Міра ―складності‖ чи ―простоти‖ мови не залежить 

від розвитку рівня культури. Е. Сепір свого часу писав: 

―Коли справа стосується мовних форм, Платон іде поряд з 

македонським свинопасом, а Конфуцій – з дикуном і 

мисливцем за головами з Ассаму‖ [8, с. 23].  

4. Якщо мова – це інстинкт, то в нього повинен бути 

свій орган у мозку. Такими органами, на думку вченого, є 

різні зони лівої півкулі мозку, передусім зони Брока, 

Верніке, Річардса-Пенфілда та ін. 

5. Матеріальними носіями мовної здатності є 

―граматичні гени‖, які хоча в генетичному коді людини ще 

не відкриті, але є надія, що будуть свого часу все ж чітко 

локалізовані. 

Процеси мовлення стовідсотково не залежать від 

процесів мислення. Мотивуючи положення про те, що 

процеси мовлення чітко не ―пов‘язані‖ з процесами 

мислення, С. Пінкер наводить приклад американки Денизи 
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з розщепленням хребетних дужок, яка прекрасно, навіть 

вишукано, говорила про надзвичайно складні речі, вжива-

ючи літературну англійську мову, але була повністю розу-

мово відсталою й через складне захворювання не була в 

змозі самостійно зав‘язати шнурки на черевиках і перейти 

вулицю. Автор нищівно критикує теорію лінгвістичної 

відносності Е. Сепіра і Б. Ворфа з її відомою тезою 

залежності (а у викладі Б. Ворфа – повної детерміно-

ваності) мислення від структур мови, називаючи її хибною. 

Для прикладу: усім нам доводилося щось сказати або 

написати і лише після цього зрозуміти, що ми сказали або 

написали не те, що хотіли. С. Пінкер уважає, що всі люди 

мають універсальний ―код думки‖ (―мислекод‖), який несе 

в собі смисли, що не залежать від мовних виразів 

конкретної мови. ―Знання мови – це знання того, як можна 

перевести код думки у словесні ланцюжки й навпаки‖ [8, 

с. 123]. 

Засвоєння мови – це не процес навчання. Автор 

уважає, що ідея навчання так званої материнської мови 

дітей – це ілюзія приблизно така ж, як у народу племені 

кунг сан у пустелі Калахарі Південної Африки, який думає, 

що дітей потрібно навчати сидіти, стояти й ходити. Це 

роблять, насипаючи навколо дітей пісок, а потім його 

поступово згрібають. Приблизно так чинять і так звані 

―цивілізовані‖ люди, які гадають, що дитина оволодіє, 

наприклад, словом собачка, якщо їй говорити щось 

приблизно таке: Дивись, це собачка; Ось собачка; Собачка 

каже “гав-гав” і т. п. Діти з цього ―монологу‖, вважає 

автор, нічого не розуміють: вони й так інстинктивно оволо-

діють мовою, прислухаючись до мовлення дорослих, коли 

в них розвинуться відповідні навички.  
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Аналіз концепції сутності й природи мови С. Пінкера 

дає підстави зарахувати її до фундаментальних онтологіч-

них (біологічних і генеративістських) лінгвофілософських 

теорій. Серед таких теорій (онтологічних підходів до 

виявлення сутності й природи мови) одними з найбільш 

цілісних і системно опрацьованих слід уважати біологічну 

концепцію У. Матурани й біологічно-генеративістську 

С. Пінкера. Водночас ці концепції мають низку недоліків. 

1. На наш погляд, найбільш уразливий складник обох 

теорій – заперечення зв‘язку мови з культурою (у 

широкому розумінні слова) і постулювання процесів 

оволодіння мовою виключно як явищ біологічних, 

інстинктивних, не пов‘язаних із процесами соціалізації 

особистостей. Відомі приклади ―виховання‖ дітей твари-

нами (дівчатка Каміла і Таміла, хлопчик Раму та ін.). У 

всіх цих задокументованих випадках діти, потрапивши в 

середовище людей, не оволоділи мовою, попри те, що 

могли спілкуватися поміж собою. Це свідчення того, що в 

процесах оволодіння мовою дітьми і формування зв‘язків 

мови й мислення провідними чинниками все ж виступають 

чинники соціальні. Інакше кажучи, можна з абсолютною 

впевненістю говорити про те, що поза людським спілку-

ванням оволодіння мовою й мовленням неможливе. Спіл-

кування з дорослими, перебування в потоці людського 

мовлення ―запускає‖ й формує нейрооснову засвоєння 

мови й розвитку мовлення.  

2. Співвідношення мови, мислення і свідомості у 

С. Пінкера виглядає досить прямолінійно. На його думку, 

інстинктивному мовленню відповідає свідомість, яка 

складається з адаптованих обчислювальних модулів. Сам 

процес мислення в автора аналогічний двоїстому коду й 
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нагадує процеси, що відбуваються в комп‘ютерах. Це, на 

наш погляд, поєднання формально-логічних методів дослі-

дження мови з вульгарно-матеріалістичним підходом (на-

явність ―граматичних генів‖) і механістичною моделлю 

мислення і свідомості за принципом дії ―плюс‖ – ―мінус‖. 

Попри наявні суперечливі моменти, обидві теорії – 

важлива віха в розвитку лінгвофілософських ідей, пов‘яза-

них з онтологією мови, ідей, з якими потрібно озна-

йомлювати широкі кола лінгвістів і філософів мови. 
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SOME TOUCHES TO HUMBERTO MATURANA’S AND STEVEN 

PINKER’S LINGUO-PHILOSOPHIC CONCEPTIONS 

 

Florij Batsevych 

 

The article presents critical analysis of two ontological conceptions of 

language: one by Humberto Maturana, a Chilean methodologist of biology, and 

his pupil Francisco Varela, and another by Steven Pinker, an American biologist 

and psycholinguist. Biological and lingo-philosophic grounds of their 

conceptions of natural language are revealed. The article emphasizes upon the 

most important lingo-philosophic principles of both conceptions and their value 

for the understanding of the essence and nature of language within the bounds of 

modern functional-communicative and culturally centered linguistics. 

Key words: linguistic philosophy, natural language, ontological 

conceptions of language, thinking, consciousness, instinct, mastering a language. 
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УДК 81'23 

 

ПРО МАГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЛОВА –  

РЕАЛЬНО І МІСТИЧНО 

 

Надія Бабич 

 
У статті розглянуто новий напрям у світовій науці – сугестивну 

лінгвістику – й докладно проаналізовано різні засоби впливу на 

співрозмовника: молитву, навіювання, маніпулювання, заклинання, 

замовляння тощо. Відповідно до цього простежено магічну силу слова. 

Ключові слова: магія мови, сугестія, сакральна сфера, навіювання, 

маніпулювання. 

 

Почнемо з цитати дивовижної книжки Ірини 

Черепанової ―Клич Гамаюн. Наукова магія сугестивного 

впливу мови‖. Але спочатку про те, що таке сугестія: це 

вплив на волю й почуття людини; навіювання (СУМ в 11-

ти т. Т. ІХ. С. 821). Доктор філологічних наук представила 

цією книжкою новий напрям у світовій науці – сугестивну 

лінгвістику в теорії і практичному застосуванні в різних 

сферах комунікації. У назві книги – птиця Гамаюн, яку 

вважають післанцем слов‘янських богів, їхнім Глашатаєм. 

Вона співає людям божественні гімни й передголошує 

майбутнє тим, хто згоден слухати таємне. Автор книги 

пише: ―Людина народжується на землі, на землі й живе... 

Та вільне небо манить її безсмертну душу: там зорі за 

тернами й сонце за хмарами. І всі вони мають свої імена й 

міфологію, від яких залежить наше бачення Світу. Бо якщо 

назвати Сонце ясне ―білим карликом‖, то світло його 

здаватиметься тьмяним і безрадісним. Та й Землю з висоти 

пташиного польоту люди сприймають по-різному: одні 

бачать її простою, як бабусина ковдра з латочок, інші – 

багатомірною гармонією барвистих ліній, яка відкриває 
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Таємницю пізнання Світу і загадкової руської душі […] 

Магія мови заснована на сконцентрованій мудрості 

багатьох поколінь прабатьків, які, як і ми, прагнули стати 

благополучними, коханими і мати владу. Та лише одні 

прагнули будь-що володарювати над натовпом, а інші, 

ведені високими моральними критеріями, віддавали сили, 

здоров‘я і життя в ім‘я відкриття Таїнств Світобудови. Ці 

Прометеї і сьогодні випереджають свій час і подеколи 

стають ізгоями через стремління неосвіченої, злобливої та 

жадібної інквізиції. Адже знання глибоко неприємні тим, 

хто поклоняється культові золотого тільця і перетворює 

вільних людей у безсловесне стадо, яке ліниво очікує 

манни небесної. А якщо манна (у сучасному народному 

визначенні – ―халява‖) не з‘явиться, вони безжалісно ро-

зіпнуть і самого Христа‖ [8, с. 3-4]. 

Яка дивовижно влучна (як для жіночої логіки – 

незвична) характеристика нашого сьогодення й суспіль-

ного морально-психологічного розшарування! 

І далі І. Черепанова нагадує: ―Висока мрія про власні 

крила змусила наших відчайдушних предків злітати з 

дзвінких дзвіниць і платити за мить свободи вічністю 

смерті. ―Якщо душа народилась крилата, що їй хороми і 

що їй хата‖, – писала позачасова Марина Цвєтаєва. І 

відгукується їй наспівний голос слов‘ян-прабатьків: 

―Умиваюсь росою, втираюся сонцем, вдягаюся хмарами, 

запоясуюсь чистими звіздами... Сонце, зорі, політні хмари 

– близькі, як домашнє начиння і чудесні, як дивнеє диво. 

Птиці з першопочатку вільні. Вони народжуються на 

землі, а літають у високому небі. Птиці – крилаті, як душі 

людські. Нарівні з іншими індоєвропейськими народами 

слов‘яни зберегли багато щемливих переказів про перетво-
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рення померлих у легкокрилих птахів, які в цьому вигляді 

провідують своїх родичів. Упродовж усієї своєї історії 

―заземлені‖ люди прагнуть збагнути таємницю польоту, 

заздрять вільним птицям, перетворюючи їх магічним 

Словом (а як же інакше?) у символи й казки‖ [8, с. 6-8]. 

То ж бо і є: ―а як же інакше?‖ Слово має могутню 

силу, яку людина може спрямувати на добро і во зло. За 

І. Павловим, ―усяке слово як подразник є байдужим для 

людини доти, поки в корі її головного мозку не виникне 

умовнорефлекторний зв‘язок між словом і тим чи тим 

безумовним подразником або умовним подразником 

першої сигнальної системи‖ [6, с. 17]. 

До своєї монографії ―Слово як фізіологічний і 

лікувальний фактор‖ К. Платонов подав епіграф із праці 

І. Павлова, який підсилює тезу про творчі та руйнівні 

можливості слова: ―Слово, завдяки всьому попередньому 

життю людини, пов‘язане з усіма зовнішніми і внутріш-

німи подразниками, які приходять у великі півкулі, всі їх 

сигналізує, всі їх замінює і тому може викликати всі ті ж 

дії, реакції організму, які зумовлюють ті подразнення‖ [6, 

с. 17]. 

Ураховуючи сучасний у багатьох аспектах деформо-

ваний світ, варто замислитись про необхідність серйозної 

наукової корекції біологічного поля людини. Саме про це 

пише І. Каганець у своїй книзі ―Арійський стандарт‖: 

―Сучасна Україна (і не лише вона. – Н. Б.) нагадує людину 

з порушенням обміну речовин. Таке враження, що органи 

й підсистеми організму втратили внутрішню злаго-

дженість, перестали розуміти один одного і починають 

конфліктувати. Здебільшого причиною такого розбалан-

сування стає пошкодження біополя людини‖ [7]. Що, крім 
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медицини, може змінити такий стан людини? Як доводить 

Володимир Ніс, старший науковий співробітник НДЦ 

―Відгук‖, мова народу формує певні особливості гено-

фонду, завдяки яким організм людини активізується і 

зцілюється. Якщо пращури якоїсь людини з покоління в 

покоління користуються однією й тією ж мовою, то це 

веде до структурування роботи фізіології представників 

цього народу, сприяє виникненню сталої вібрації, яка над-

звичайно потужно ―підживлює‖ кожного індивіда. Тому 

спілкування саме рідною мовою (―рідна― – від слова ―рід‖, 

тобто всі попередні покоління) дає змогу дійти до глибин-

них рівнів своєї пам‘яті, щоб спочатку зрозуміти ―хто ти‖, 

а потім побачити, що з цим можна робити. Тобто мова й 

генетична пам‘ять – взаємопов‘язані речі і їх вплив 

обопільний. 

Українська мова сформувалася на території України, 

тому ця мова ідеально відповідає українському життєвому 

просторові: кліматові, ландшафту, геоенергетиці, техно-

сфері, флорі та фауні. Лише українська мова дає змогу 

перебувати в єдності з цим простором і мудро керувати 

ним.  

Коли нам говорять, що вона виникла 300 чи 500 років 

тому – це брехня. Українська мова з‘явилася на цій землі 

тоді, коли на ній почала формуватися раса європейських 

кроманьйонців (Біла раса) – приблизно 30 тисячоліть тому. 

Протягом усього цього часу мова розвивалася разом із 

місцевою природою та місцевою людністю. Тобто україн-

ський народ, українська земля й українська мова – це 

єдина система, цілісність якої підтримується акустичним 

когерентним полем. 
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Сьогодні багато українців скиглить, чому вони такі 

слабкі й нещасні. А звідки взятися силі й щастю, якщо 

половина українців не розмовляє рідною мовою, розірва-

вши в такий спосіб зв‘язок і з рідною землею, і з власним 

генотипом, і з сотнями поколінь українських предків?! 

Погляньте навколо: українці перестали адекватно розуміти 

одне одного, їм важко планувати спільні дії, вони втратили 

здатність їх інтуїтивного узгодження. 

Населення України на 80 відсотків складається з 

етнічних українців. Для відновлення когерентного поля 

України достатньо, щоб вони заговорили рідною мовою. 

Ідеться про українізацію саме українців, яка жодним 

чином не зачіпає людей неукраїнського походження. 

Адже, повторю, для кожної людини найкращою є рідна 

мова. 

Інша річ, якщо людина пов‘язала свою долю з 

певною країною, то в її інтересах підтримувати цілісне 

поле цієї країни й поважати місцеву мову: в Україні – 

українську, в Росії – російську, в Німеччині – німецьку, в 

Англії – англійську тощо. Узагалі, ―інтенсивне просування 

в будь-яку країну чужої для неї мови є актом мовної 

агресії, яка руйнує цілісність національного біополя й 

підриває його життєспроможність. Саме тому могутні 

держави дбають про збереження власної мови й енергійно 

протидіють експансії чужих мов. Настав час цю істину 

зрозуміти й українцям― (виділення наше. – Н. Б.) [7]. 

Завдяки рідній мові налагоджується гармонійний 

зв‘язок між людською свідомістю і прихованими талан-

тами та здібностями, що дрімають у її підсвідомості. Проте 

річ не лише в кращих перспективах самореалізації. Рідна 

мова робить людину могутнішою й щасливішою, оскільки 
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виступає в ролі каналу, через який людина черпає цілющу 

енергію рідної землі [7]. 

У своєму світосприйнятті людина може переходити 

зі сфери буденної (точніше – профанної) у сферу сакраль-

ну, що залежить від багатьох причин: стану душі, рівня й 

характеру освіти, родинного виховання, соціальної ролі, 

оточення тощо. О. Остроушко пояснює, що ―сфера 

profanum – буденне, щоденне життя людини, яке перед-

бачає сприйняття світу таким, яким він є, без будь-яких 

намагань втрутитися в перебіг подій, без звернення до 

глибинних сутностей людини та явищ навколишнього 

світу. […] Сфера sacrum – передбачає переключення в 

іншу систему світосприйняття, у якій все суще виявляється 

пов‘язаним та спорідненим між собою. Знання глибинних 

сутнісних рис предметів, явищ, людини, знання глибинних 

законів організації й розвитку Всесвіту дозволяє людині 

керувати подіями довкілля, поведінкою та життям інших 

людей‖ [4, с. 43]. 

До сакральної сфери ми ще повернемося, а от про-

фанну варто означити. 

Ми встали вранці. Лагідне слово привітання, супро-

воджуване посмішкою, поцілунком, погладженням дитини 

по голівці осяє дім сонцем і в похмурий день. Не кажімо 

зранку слів поганих, злих і обвинувальних, бо не лише 

адресатові, а й собі на весь день зіпсуємо настрій. Не 

нагадуймо про вчорашню суперечку, не телефонуймо 

рідним про погане самопочуття чи якусь учора не 

повідомлену неприємну новину – зачекаймо слушного 

часу, відповідної обстановки. Не підганяймо один одного 

окриками. Стерпімо чиюсь нечемну поведінку в транспор-

ті. Не забудьмо подякувати за найдрібнішу послугу. 
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Треба пам‘ятати, що лише з добрими думками, про-

щенням усіх, хто дошкулив нам за день, треба відходити 

до сну – лише тоді сон буде спокійним і здоровим. 

Скільки сонячних звертань створив наш народ: до 

батька і матері, до коханих, чоловіка і дружини, до дітей, 

до живої природи довкола! Про це є величезна 

народознавча й наукова мовознавча література. І більшість 

цих слів знає кожна добре вихована українська дитина. 

Але, на жаль, кудись ці слова часом зникають у житті 

дорослому... Дехто наче соромиться бути ніжним і 

ласкавим; інший грубістю й різкістю мовлення прагне 

утвердити свою зверхність, домогтися підкоряння. Один 

сипле компліменти чужим, а свої, близькі, від нього 

доброго слова не почують; інший просто не знає, що 

комплімент повинен мати реальну підставу, бо порадіє 

людина лише тоді, коли повірить у правдивість сказаного. 

Не треба лізти, як кажуть, комусь у душу, але якщо та 

душа просить від тебе уваги й підтримки, то знайди слова, 

знайди терпіння й будь мудрим у тому, хто якого слова від 

тебе потребує, бо один хоче стресу, від якого сам прийде 

до тями, а другий – співчуття і співпереживання. Один 

попросить: ―Заговори, щоб я тебе побачив‖, а інший скаже: 

―Помовчи мені словом‖. 

Психологи рекомендують уникати у своєму 

мовленні, зокрема внутрішньому, слів ―якщо б‖, вилучити 

зі свого словника слова мушу, повинен, бо все, що ми 

робимо з обов‘язку, породжує підсвідоме бажання 

уникнути його. Натомість використовуймо слова я хочу, я 

обираю, я вирішив. Будьмо уважні до слова але, за яким 

попередня інформація стає начебто недостовірною – тоді 

для чого було її подавати. 
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Не кожна, на жаль, людина, яка прагне до якогось 

успіху, може не передавати почуті розповіді, що мали 

негативні відтінки, не переповідати плітки, позбутися 

лайливих слів, зокрема й прокльонів, не звинувачувати 

когось у своїх невдачах – звинувачення не приносять 

полегшення. Варто прислухатися й до такої поради: 

спочатку собі висловімо все, що хочемо передати іншій 

людині (―внутрішній голос‖), аж потім одягнімо нашу 

думку у слова озвучені – це позбавить нас від наступних 

гнітючих роздумів про те, чому і для чого сказане було 

таким невдалим. Змінюючи своє мислення, людина може 

змінити своє життя. 

Дуже багато важить значення тих чи інших слів для 

конкретної людини. Якщо уявити собі вимовлене слово 

написаним, то для одних це будуть літери прописні, жирні, 

а для інших такі, як у молодших класах – виведені охайно, 

з усіма заокругленнями і з‘єднаннями. „Страшні‖, злі слова 

уявляються чорними, доброзичливі, заспокійливі будуть 

кольоровими відповідно до улюблених барв і стану душі в 

конкретний момент. Ще слово не промовлене, а наш мозок 

уже чує його звучання і за потреби це звучання можна 

―відредагувати‖. Вважається, що округлі форми літер 

викликають у переважної більшості людей позитивні 

емоції, а гострі, ―ковані‖ – здебільшого насторожують, 

тривожать. 

Кожен погодиться, що нині ми живемо в час 

інтенсивної (навіть чи не надмірної!) комунікації, але, на 

жаль, вона все менше є міжособистісною, очною, тобто 

живою. Дивовижно талановиті засоби електронного 

передання інформації ―посадили‖ людину за стіл, перед 

екран або до навушників, зменшили обсяг слухового 
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сприйняття світу не лише людей, а й довкілля, яке теж 

утягнуте в ―павутину‖ соціальних мереж. За таких умов 

важко визначити, яким слухачем є ваш співрозмовник, 

наскільки він вас розуміє, переймається почутим або 

написаним. Адже відомо, що спілкування є вербальним 

(слівним) і невербальним (міміка, жести, ритм, тембр, 

інтонація, обстановка тощо). І якщо враження від 

незнайомої людини складається, як уважають психо-

лінгвісти, через 30 сек. від початку спілкування, то не від 

того, що людина за цей час устигла сказати, а як сказала і 

що при цьому робила: як і куди дивилася, що робила 

руками, як стояла перед вами, який мала зовнішній вигляд 

тощо. 

Цікавий висновок пропонують деякі знавці 

комунікативних ―секретів‖: люди краще ставляться до 

співрозмовників, які схожі на них, більше таким 

довіряють, а отже, теза фізиків про те, що протилежності 

притягуються, є вибірковою, а не аксіоматичною щодо 

людських стосунків. Додамо ще й таке спостереження: 

цікавою для будь-якого співрозмовника є ―нова‖ людина, 

якою може себе подати наш давній знайомий. Маємо на 

увазі те, що треба уникати шаблонів, стереотипів – 

словесних і жестових – у своєму спілкуванні, за якими 

безпомилково передбачається кожна наступна фраза, від 

чого спілкування стає нудним, безбарвним. Пригадаймо: 

―Привіт! Як справи?‖ – ―Нормально!‖ ―Пока! Привіт 

своїм!‖ – ―Дякую! А ти своїм!‖ 

Будь-яке спілкування передбачає досягнення певної 

мети. Навіть якщо ми зустрілися з друзями погомоніти 

―про се, про те‖, ми прагнемо психологічно розванта-

житися й отримати відповідну ―порцію‖ експресивного 
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заряду для подальшого обмірковування життя, зміни 

деяких планів, перебудови позицій тощо. А якщо спіл-

кування передбачає отримання практичних результатів, то 

ініціатор його спеціально готується, добирає засоби 

впливу, щоб переконати співрозмовника в доцільності 

його участі в якійсь справі або наданні допомоги тощо. 

Різноманітність засобів зумовила появу низки техно-

логій впливу на співрозмовника (чи об‘єкт спілкування), 

як-от: заговорювання, маніпулювання, заклинання, про-

клинання, замовляння, ворожіння, навіювання (гіпноз). У 

кожному з цих способів основну роль виконує слово. І ця 

його роль буває доброю (―біла магія‖) або злою (―чорна 

магія‖), тобто спрямованою на допомогу людині або на 

шкоду їй. 

Найбільшу магічну силу з погляду людини віруючої 

має молитва. У молитві не просять причинити комусь зло, 

бо Господь учив любити й ненавидящих нас. Кажуть, що 

не варто призивати ім‘я Господа всує, тобто просити його 

про допомогу у справах, які людина зобов‘язана вико-

нувати сама, відповідно до вміння й сили, дарованої їй. 

Молитви є щоденні і святочні, дитячі й дорослі, дівчат і 

хлопців, чоловіків і жінок, власне сакральні, канонічні й 

авторські, записані і створювані самою людиною один раз. 

У цей момент і з цієї нагоди. Ось кілька назв молитов на 

різні потреби за змістом молитовника. Молитви за: матері 

за дітей, за померлу дитину, за померлих батьків, за 

померлого, померлих, померлу дружину, померлого 

чоловіка, за недужого, за благополучні жнива, за домашніх 

тварин; за тих, хто збирається в дорогу; за Україну; 

молитви про: визволення від нечистих думок, богоугодну 

смерть, заміжжя; молитва перед: споживанням їжі, 
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навчанням, початком усякого доброго діла; молитва після: 

завершення доброго діла, споживання їжі, після навчання, 

після одужання; молитва на: Новий рік, день народження, 

на благословення засіву, благословення бджіл, на всяке 

прохання. 

Який переконливий доказ тяглості вірувань наших 

прабатьків у магічну силу слова, зверненого до Вищого 

розуму задля вчинення добра! Тільки християнин, у цих 

прикладах – православний, сьогодні звертається до: Спа-

сителя, Пресвятої Богородиці, до Духа Святого і всіх 

апостолів і святителів, напр.: Архистратига Михаїла, 

св. ап. Іоана, св. ап. Петра, св. ап. Павла, Івана Богослова, 

Андрія Первозванного, св. Кирила і Мефодія, св. Димитрія 

Солунського, св. Катерини, св. Андрія Печерського, 

св. Вмц. Варвари, св. цілителя Пантелеймона, св. мч. 

Мини, св. Миколая, до св. Василія Великого, св. Димитрія 

Ростовського, св. Серафима, св. мц. Параскеви П‘ятниці, 

до всіх святих і т. д.  

На жаль, не лише вдома, у Храмі чи Святих місцях, а 

й у своєрідних ―сектантських‖ групах заробляють на 

молитві свої нечесні дивіденди деякі самозванці. 

Хтось знає біблійні історії, житія святих апостолів і 

великомучеників, а хтось вивчив лише молитву й 

покладається на силу слів її... Хтось молиться з потреби 

віруючої душі, а хтось лише у хвилини відчаю, безнадії, а 

коли цей стан минає – живуть поза молитвою. У кожному 

разі в людини є або з‘являється довіра до Слова, до його 

магічних властивостей. 

Максим Бєлий пише: ―Усі ми знаємо, що існують у 

нашому житті знахарі, цілителі, чаклуни, відьми. Хтось 

може не вірити в це, але ті, хто з цим стикався в житті, 
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розуміють, що це має місце... Багато знахарів і цілителів у 

своїй діяльності використовують молитви й заклинання. 

Вони заряджають певним чином воду, інші предмети, які 

потім впливають на організм людини. Ці цілителі, 

наприклад, читають молитви над водою, заговорювання, 

заклинання, які змінюють її структуру. А якщо врахувати, 

що людина 70 % складається з води, то ці заклинання 

змінюють і структуру клітин самої людини. […] Найціка-

віше те, що ці заговорювання й молитви мають свій вплив 

незалежно від того, розуміємо ми їх чи ні‖ [1]. 

Побачивши у відомих нам здавна деяких словах 

незвичний смисл, цей дослідник закінчує свою статтю так: 

―Необхідно усвідомити, що ми втратили розуміння 

істинних процесів Життя і Світобудови, значення Рідної 

Мови, і спробувати щось змінити, перш за все у собі. 

Навколишній світ почне змінюватися безсумнівно, як 

тільки люди почнуть очищати себе, своє мовлення й 

думки від ―паразитів‖ та ―перевертнів‖. При цьому, 

починаючи розуміти справжню суть багатьох речей, 

починаєш бачити багато процесів у цілковито іншому 

освітленні, начебто дивлячись з іншого ракурсу‖ [1]. 

Про такі речі написано давно й пише тепер велика 

література, зокрема нині наголошують на тому, що слова 

матеріалізуються. Але щоб думка однієї людини знайшла 

відгук у людині іншій, думку треба ословити, озвучити. Чи 

ж не це чинять знахарі? 

Цікаві факти й роздуми знаходимо у праці 

краєзнавця, лікаря з Рівненської області Володимира 

Перуніна ―Магія поліського Слова або реальність давньої 

нетрадиційної медицини‖ [див.: 5]. Автор і сам дивується, 

що в наші дні, коли Слово ―могутньою зливою звалюється 
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на нас через екран телевізора, зі сторінок книг, журналів і 

газет, з уст близьких, чужих і знайомих‖, заповнює нашу 

свідомість, накопичується, перенапружує нашу нервову 

систему, – на Поліссі ще залишився такий дивний фено-

мен, як лікування Словом. Людей, які це вміють робити, у 

давнину називали волхвами, їх поважали, довіряли таємни-

чій дієвій могутності їхніх слів. Сьогодні їх називають зна-

харями (від ―знати‖), відунами (від ―відати‖), шептунами 

(від ―шептати‖). І навіть ті люди, які звикли й навіть 

причетні до чудес науки й техніки, нині не сумніваються в 

надзвичайних можливостях деяких людей і часом 

звертаються до них. Християнська віра засуджує звернення 

до таких людей, вони ж самі твердять, що без віри до них і 

нічого звертатися. 

Доктор біології Іван Белявський та група його колег 

свого часу заявили, що людина має не тільки якусь 

енергетику, але й кожне її слово теж несе властивий 

енергетичний заряд, слова по-різному заряджені – 

позитивно або негативно. В. Перунін наводить приклад: 

мистецтвом лікувати словом володів український співак і 

композитор С. Гулак-Артемовський, який п‘ятнадцять 

останніх років свого життя допомагав хворим в одному з 

московських монастирів – лікував тільки молитвами та 

рукопокладанням. 

Ще недавно вчені, які досліджували зв‘язок віри з 

медициною, вважалися шарлатанами. Дехто й тепер так 

уважає, хоч і знають, що давня медицина почалася від 

народження слова людського. Пригадаймо з Євангелія від 

Матвія: ―Коли ви будете мати віру, як зерно гірчичне, і 

скажете горі цій: ―Перейди звідси туди‖, то вона перейде, і 

нічого не буде неможливо для вас‖. І про цю силу є 
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перевидана давня й написана тепер значна література. Ми 

ж ще раз пошлемося на В. Перуніна: ―Адже саме в людях, 

котрі вірять, виробляються власні наркотикоподібні речо-

вини в глибинних структурах мозку, які включають 

процеси саморегуляції, регенерації (відновлення) тканин і 

функцій, чим сприяють зміцненню імунітету, загоєнню ран 

і виразок, скорішому виздоровленню і т. д.‖ [5]. Заговори, 

ворожба, якщо скинути з них оболонку містики, є, – про-

довжує цитований лікар, – віками відшліфовані способи 

психологічного діяння і впливу за допомогою СЛОВА на 

підсвідомість через стан душі: цілитель захоплює увагу, 

діючи словом на підсвідомість, викликає в ній зміни, аж до 

стану трансу. Це, так би мовити, початкові сходинки до 

гіпнозу. Проникнення сприйнятих слів у свідомість у 

цьому стані різко збільшується й дозволяє провести „коду-

вання‖ організму в потрібному напрямку. Людина уловлює 

невидиму оку течію життя, входить у резонанс з ідеально 

здоровим ритмом органів і систем [5]. 

Зрозуміло, що лише на людей із тонкою психічною 

організацією, а не на т. зв. товстошкірих, може діяти 

енергетична сила слова, його звукового ладу. В одному з 

інтернетматеріалів читаємо: ―Люди з тонкою психічною 

організацією схильні до відповідних перевтілень, тому для 

них необхідний лише зовнішній поштовх для подібного 

переходу. Таким поштовхом може бути зміна звичного 

ритму, який досягається за допомогою камлання, співу, 

молитви, гри на музичному інструменті, танцю, тривалого 

промовляння невеликого за обсягом тексту тощо. 

Сприйняття дійсності в такому випадку загострюється, що 

дає змогу відчувати емоційні стани інших людей‖ [2]. 

―Дивні‖ часом правила паспортизації матеріалів, які 
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поміщені в інтернеті, не дають змогу без спеціальних 

пошуків їхніх авторів уступити в дискусію, щось для себе 

уточнити тощо. У цитованому вище тексті ―Магія слова в 

народній медицині‖ нам якраз імпонує нагадування, що 

сугестія, тобто навіювання через замовляння, не сміє бути 

агресивною, примусовою (хоч так трапляється, очевидно, 

при психічних розладах пацієнта), що для цього мусить 

бути вибраний сприятливий час, що замовляння породжує 

сама природа українця, який завжди очікує якихось див, 

несподіванок, а також мова – лагідна, співуча, образна, 

емоційна [2]. Наведемо приклад: 

―Практичним підтвердженням цього феномену є 

відкриття Олександра Філатовича – головного лікаря 

Інституту метафізичних досліджень ―Перехід-IV‖. Він 

створив найефективнішу у світі технологію масового 

зцілення індивідуального людського біополя. Вона нази-

вається ―Живе Слово‖. Зцілення біополя дозволяє лікві-

дувати глибинні причини ВСІХ хвороб, радикально оздо-

ровитися і омолодитися. Сама ж технологія полягає в тому, 

що людина протягом певного часу читає світлі ритмічні 

тексти українською мовою. 

Ось, наприклад, один з них: 

Зірковий корабель 

Серед зірок золотистих 

Надає Землі і Людям 

Дзвінке спонукання до руху. 

Цікаво, що перші прояви зцілення людина часто 

відчуває вже на другий день застосування цієї технології. 

Оздоровлення відбувається у формі короткочасного 

загострення хвороб, після чого вони проходять назавжди. 
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Усе доволі просто, від людини вимагається лише одне – 

воля до життя‖ [3]. 

Навіювання (побічне чи пряме) здійснюється шляхом 

безпосереднього впливу слова або відповідних словесних 

комплексів, і його ефективність, уважають учені-медики, 

залежить від функціонального стану кори мозку людини, 

яка сприймає навіювання, і від смислового змісту навіюва-

ного. Пригадаймо сеанси доктора Кашпіровського, коли 

одні пацієнти піддавалися гіпнозові моментально, а інші й 

до кінця не відчували жодного впливу, бо, очевидно, зміст 

навіювання суперечив щонайменше моральним установ-

кам цих людей. Хоча згаданий попереду К. Платонов, 

спираючись на В. Бехтерєва, відзначає, що способами 

впливу одних осіб на поведінку інших є особистий 

приклад, прямий наказ, переконання й навіювання і що 

всупереч словесному переконуванню, яке зазвичай діє на 

іншу особу силою логіки й безсумнівними доказами, 

навіювання діє шляхом безпосереднього прищеплювання... 

ідей, почувань, відчуттів, не вимагаючи взагалі жодних 

доказів і не потребуючи логіки [6, с. 31]. 

Словесне переконування часто набуває форми 

маніпулювання людською свідомістю. ―Теоретиком‖ мані-

пуляції як засобу ―здобувати друзів‖, перемагати конку-

рентів, домагатися власних інтересів називають Дейла Кар-

негі. Людині притаманне прагнення переконати у своїй 

правоті, нав‘язати власну думку. Як цього досягти – зале-

жить від людської порядності. Є чимало ―технік‖ маніпу-

лювання людською свідомістю. І в кожній з них ставиться 

вимога завоювати звання уважного й усвідомленого 

слухача, що викличе позитивне до вас ставлення. Далі 

варто використовувати запитання, які заперечують певні 
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положення інформації співрозмовника. Потім треба 

закцентувати його увагу на тому, що є між вами спільного, 

звести до мінімуму розбіжності. А далі вже все залежить 

від уміння говорити вчасно ―ні‖ або ―так‖, хвалити або 

гудити, змусити людину знітитись або відчути гордість, 

поринути в самолюбування...Та краще про це розповість 

сайт Московського Психологічного журналу у своїх 

статтях ―Магия слов‖. 

Після того, як слово вимовлене, починається його 

осмислення розумом мовця (повторно) і співрозмовника. У 

підсвідомості воно викликає певний образ. Але й само 

налаштування, самонавіювання людини здатне виконати 

таку роль. Якщо людина сердиться на саму себе, подумки 

називає себе, наприклад, дурнем, нездарою і под., то це 

обов‘язково вплине на її біофізичні та біохімічні процеси, 

закладе в підсвідомість негативну програму. Самонаві-

ювання людей-оптимістів забезпечує їм бачення світу в 

яскравих барвах і приємних звуках, песимісти ж бачать 

себе й усіх довкола в барвах тьмяних і звуках мінорних. 

Досі йшлося про позитивні впливи слова мовленого 

Але можливі впливи й негативні, тобто навіювання 

руйнівної енергетичної сили, після якої людська психіка 

хворіє страхом, безнадією, очікуванням поганих змін. До 

таких сугестивних форм віднесемо, очевидно, ворожіння, 

чаклунство, прокльони, заклинання, які вважають діяння-

ми переважно „нечестивими‖, гріховними і для тих, хто їх 

робить, і для тих, хто до них звертається (хоча чимало 

людей можуть розповісти про дивовижні позитивні для 

них наслідки звернення до таких ―відунів‖). 

Звернемо лише увагу на прокльони і клятви. 

―Проклинати – великий гріх!‖ – кажуть люди віруючі. ―Не 
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проклинай, бо слова матеріалізуються!‖ – застерігають ті, 

хто вірить у здатність слова викликати у свідомості його 

реальний образ. Прокльони деформують біополе людини, 

змінюють енергетичне поле і т. п., тобто шкодять здоров‘ю 

людини. Хоч вони теж є магічними словесними форму-

лами, про дію яких багато написано в казках і легендах, та 

їх недобра сутність відштовхує людей моральних навіть у 

стані крайнього роздратування. 

Щодо клятвених слів, то про їх вплив на поведінку 

людини та її стосунки з іншими людьми цікаво написала 

А. Шевердіна у статті ―Магія слова‖, посилаючись на пра-

цю ―Українська народна словесність‖ М. і З. Лановиків: 

―Клятва (присяга) – це словесна формула, якою людина 

скріплює правоту своїх слів чи виконання даної обіцянки. 

При цьому вона, як правило, прикликає за свідків вогонь, 

землю (з‘їдає грудку землі чи бере в руку), небо чи духів 

(піднімає праву руку вверх). Цим людина, яка дає клятву, 

заклинає себе, що означає: ―Якщо я не виконаю сказаного, 

то нехай це завдасть мені шкоди‖. Клятви є урочисті й 

буденні, останні швидше є божбою, тобто клятвою, відне-

сеною до Бога. Вона вважається гріховною, бо десакра-

лізує Священне Ім‘я [9]. 

Для багатьох людей нинішніх магічні властивості, 

можливості слова є не чим іншим, як абсурдом. Вони 

звикли називати речі своїми іменами й не переймаються, 

як їх можна ще назвати. Їх не переконують чиїсь приклади 

з життя, бо їхній життєвий досвід у цих проблемах невели-

кий, а інтелектуальний багаж у цій сфері ще менший. Та є 

все ж прекрасний спосіб комунікації, щоб донести до 

співрозмовника якусь ідею або думку іншої людини. І цей 

спосіб – вникнути й пізнати світ алегорій, аналогій, мета-
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фор та інакомовлення.  

Учені й досі розшифровують давні міфи й легенди, а 

значна частина людства сприймає їх як реальність. 

Переказувані від покоління до покоління, міфи знаходять 

зацікавлених сучасників, які на власному досвіді хочуть 

переконатися в силі слова давнього, забуваючи подеколи, 

що і слово сучасне має неабияку магічність, якщо його не 

зраджувати. 
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ЖИТТЄВИЙ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ШЛЯХ 

Є. ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ 

 

Ніна Захлюпана 

 
У статті розглянуто життєвий і науково-педагогічний шлях 

Є. Черняхівської. Проаналізовано науковий доробок ученого з ономастики 

та діалектології. 

Ключові слова: топонім, топонімія, діалектологія. 

 

Євгенія – жіноче ім‘я від грецького чоловічого Євген, 

що означає благородний, шляхетний. Євгенія Мартинівна 

Черняхівська відомий учений (кандидат філологічних 

наук, доцент), людина, дружина, мати, своїм життям 

виправдала ім‘я Євгенія: вона завжди була благородна і 

шляхетна. Видатний ономаст і діалектолог Євгенія Марти-

нівна Черняхівська народилася 7 серпня 1922 року у 

Львові в учительській родині. У 1932 році в селі Новицях 

біля Калуша, де працювали її батьки (батько – директором 

школи, а мати – учителькою), вона закінчила початкову 

школу. Цього ж року Євгенія вступає до приватної гімназії 

Львова, а в 1934 – до Української академічної гімназії, де її 

вчителями були В. Щурат, В. Лев, Ю. Рудницький (Юліан 

Опільський), Я. Рудницький, П. Мечник, Т. Пачовський та 

ін.  

Російськоімперська окупація 1939 року, що тривала 

понад 80 років, знищила не лише Українську академічну 

гімназію, перейменувавши її на СШ № 1, а практично 

пройшлася по всьому житті Є. Черняхівської. У 1940 році 

Євгенія Мартинівна закінчує школу й отримує атестат під 

порядковим номером 16, датований 22 червня. З усіх 17-ти 
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предметів випускниця Євгенія Посацька (її дівоче 

прізвище) мала відмінні оцінки і, за записом в атестаті, 

користувалася правом вступу до вищої школи без вступ-

них іспитів.  

У цьому ж році вона вступає на філологічний 

факультет Львівського університету. Друга світова війна 

перериває навчання на цілих п‘ять років. У цей час 

Є. Черняхівська закінчує курси машинопису й бухгалтер-

ського обліку та працює на головній пошті. У 1943-

1944 рр. навчається у Вищій торговій школі, а упродовж 

1944-1945 рр. працює економістом-бухгалтером на заводі 

газової апаратури.  

По відновленні роботи університету навчається на 

філологічному факультеті й закінчує його в 1948 році. Ще 

навчаючись в університеті, Є. Черняхівська одночасно 

працювала лаборантом спочатку на кафедрі східних мов, а 

потім на кафедрі німецької мови. П‘ять років, від 1948 до 

1952, Євгенія Мартинівна працювала вчителем української 

мови та літератури в середній школі робітничої молоді 

№ 10. А від 1952 до 1954 року перебувала в аспірантурі 

при кафедрі української мови Львівського державного 

університету. Тема кандидатської дисертації – ―Топонімія 

Львівщини‖, науковий керівник – на ту пору ще кандидат 

філологічних наук, доцент, а згодом доктор філологічних 

наук, професор Іван Ковалик.  

Від 1953 й до 1981 року науково-педагогічний шлях 

Є. Черняхівської був пов‘язаний із кафедрою української 

мови філологічного факультету Львівського університету – 

спочатку на посаді старшого викладача, а з 1955 року на 

посаді в. о. доцента та доцента.  

Є. Черняхівська читала курси діалектології та історії 
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української літературної мови на філологічному факуль-

теті та факультеті журналістики, сучасну українську літе-

ратурну мову на факультеті іноземних мов, вела спец-

семінари з топоніміки. За це неодноразово їй оголошували 

подяку із занесенням до трудової книжки. І факультет, і 

університет високо поціновували її наукову та викладацьку 

роботу.  

У червні 1966 року вона блискуче захищає 

дисертацію, маючи вже великий творчий доробок, який 

нараховував 14 позицій: ―Основні лексико-семантичні 

типи топонімічних назв Львівської області‖; ―Топонімічні 

назви, пов‘язані з ремеслами і промисловістю‖; ―Гео-

графічні назви, пов‘язані з іменами людей, їх прізвищами і 

прізвиськами‖; ―Топонімічні ландшафтні назви‖; ―Із історії 

східнослов‘янської топоніміки‖; ―Питання словотвірної 

структури топонімічних назв Львівщини‖; ―Топонімічні 

назви Львівщини, утворені семантичним способом‖; 

―Складні топонімічні назви‖; ―Картографування топоні-

міки‖; ―Питання словотвірної структури топонімічних назв 

Львівщини‖; ―Питання гідронімо-топонімічних омонімів‖; 

―Нові тенденції в розвитку сучасної української топонімії‖; 

―Взаємовідношення між назвами населених пунктів і 

гідронімами‖. Роботи були надруковані у престижних 

виданнях Львова та Києва. Офіційними опонентами були 

професор Л. Гумецька і кандидат філологічних наук 

О. Ріпецька.  

Дисертація Є. Черняхівської є одним із видів 

регіональних ономастичних розслідів, які проводили і 

проводять у різних країнах. Праця була присвячена 

дослідженню топонімії Львівщини, яка ще не була 

предметом аналізу. Досі вже вивчали топонімію Гуцуль-
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щини й Бойківщини. Робота Є. Черняхівської відрізнялася 

від попередніх і самим матеріалом, і методикою опису.  

Основним завданням дисертації було проаналізувати 

лексико-семантичну і словотвірну структури топонімів 

Львівщини та з‘ясувати особливості їх функціонування в 

цілісній системі в порівнянні з географічними назвами 

суміжних українських та інших слов‘янських територій, 

виявити їх стратиграфію, показати зв‘язок топонімів з 

іншими мікросистемами лексики. 

При написанні дисертації авторка користувалася 

синхронно-зіставним методом та елементами лінгвістичної 

статистики й лінгвогеографії. 

Матеріалом для дослідження слугувала значна 

кількість найрізноманітніших джерел: результати польових 

досліджень 1953-1960 років, проведених у 580 населених 

пунктах; матеріали довідників адміністративно-терито-

ріального поділу УРСР, адміністративних і фізичних 

топографічних карт, літописів, грамот, українських та 

польських актів, Йосифінської та Францисканської метрик 

та різних словників. У роботі проаналізовано близько 3500 

назв.  

Отож, авторка в дисертації розв‘язує дві проблеми: 

ономастичну і словотвірну. Є. Черняхівська аналізує ще не 

вивчену топоніміку Львівщини, яка викликала в науковців 

велике зацікавлення. Це зумовлено розташуванням Львів-

щини на межі між Східною й Західною Європою. Свого 

часу на її території проживали різні племена. Львівщина 

була й у складі самостійного державного утворення 

(Галицько-Волинське князівство), і у складі різних імперій. 

Усе це повинно було вплинути на формування її 

топонімічної системи.  
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Проведене дослідження дало цікаві результати: 

51,6 % топонімів мотивовано назвами неосіб. Вони 

охоплюють номени, мотивовані назвами рослинного світу 

(Лісове, Гайовий); ознаками місцевості, рельєфно-

ландшафтними особливостями (Гора, Високе, Гряда); 

назвами водних артерій (Бібрка, Зубря); назвами 

тваринного світу (Борсучий, Тур’я) та ін. Друга група 

охоплює топоніми, утворені від назв осіб.  

Цей розряд топонімів включає такі групи: присвійні 

(Любінь, Глухів, Адамівка); родові (Антони, Гриньчуки); 

патронімічні (Глібовичі, Лісневичі); службово-професійні 

(Солтиси, Гончарі, Гутники). Особливо цікава група 

топонімів етнічного характеру. Вона дає змогу просте-

жувати історію заселення цієї території різними 

племенами. Так, маємо Торки, Побужани, Галичани тощо.  

Результати цих спостережень важливі не лише для 

ономастики як науки, але й для вивчення історії та 

географії Львівщини й України в цілому. 

Окремо в роботі проаналізовано топонімні утворення 

радянського періоду, коли прадавні назви було замінено 

назвами з ідеологічною інформацією: Нестерів, Жовтневе, 

Червоне, Доброгір’я, Правда та ін.  

Як уже було зазначено, другий аспект дослідження 

топонімів – словотвірний. Це був період становлення 

дериватології як науки, коли увага вчених була скон-

центрована на вивченні словотворчих морфем як само-

достатніх конститутивних чинників. Такий підхід дослі-

дження прийнято називати поморфемно-конструктивним 

[2, с. 3]. У такому аспекті здійснено словотвірний аналіз 

топонімів Львівщини. Виявлено, що типовими для утво-

рення назв населених пунктів досліджуваного регіону є 
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суфікси -івк-а, -анк-а, -к-а, -иц-я, -ин-а, -овин-а, -щин-а 

та ін. (Писарівка, Слобідка, Дубровиця, Дубровня, Белзець); 

префікси за-, під-, межи- (Загора, Піддовге) тощо.  

Дисертація подає докладний опис творення топонімів 

лексико-семантичним, морфолого-синтаксичним та лекси-

ко-синтаксичним способами (Гора, Воля, Домажир, Со-

коля, Адами-Підлісся, Зелений Гай). Особливо цікавим 

виявляється опис твірних, що потребував докладної роботи 

з найрізноманітнішими довідниками. Продуктивність / 

непродуктивність словотворчих засобів з‘ясовано на 

кількісному рівні, а також на основі картографування 

топонімів. Так, наприклад, продуктивним за результатами 

аналізу є суфікс -івк-а. Картографування топонімів 

показало, що висока продуктивність суфікса характерна 

для назв південної території Львівщини і значно знижу-

ється на території Прикарпаття й Карпат.  

Особливої уваги заслуговує дослідження твірних 

основ топонімів. Дисертація свідчить, що матеріал, із яким 

працювала дослідниця, за етимологічно-семантичною 

структурою різний. В окремих випадках можна чітко 

простежити дотопонімні твірні бази, в інших ці зв‘язки 

ледь помітні, а в незначній кількості топонімів не можливо 

виявити твірне слово. Такий матеріал становить значну 

складність у роботі, але досягнуті результати збагачували 

топонімічну науку в цілому. У надто складних випадках 

при з‘ясуванні твірних основ Є. Черняхівська опиралася на 

словотворчі традиції, продиктовані багатовіковими топо-

німотворчими процесами. 

При написанні роботи дисертантка використовувала 

елементи методу лінгвістичного картографування. У ре-

зультаті дисертація містить 15 карт. На 12 із них позначено 
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мовно-територіальне поширення окремих лексико-семан-

тичних типів (6 карт) і словотвірних типів (6 карт). На 

трьох зведених картах подано кількісно-територіальне 

поширення топонімів, які пов‘язані з географічним сере-

довищем, із розвитком матеріальної й духовної культури 

тощо. Карти мають неоціненну вартість як результати 

дослідження певного періоду розвитку України і як 

матеріали для інших досліджень. Дисертація була вагомим 

внеском у розвиток топоніміки як науки [10, с. 1-18]. 

У 1967 році Є. Черняхівській присуджують ступінь 

кандидата філологічних наук, а в 1976 році – учене звання 

доцента кафедри української мови. 

Вивчення топонімів Львівщини не обмежилося лише 

дисертацією. Цю тему Є. Черняхівська розробляла й 

поглиблювала в низці статей. Особливої уваги заслуговує 

стаття ―Топоніми Львівщини, утворені від етнічних та 

службово-професійних назв‖ (1969). Аналізові підлягали 

лише топоніми, які походять від назв роду, племені, 

племінного союзу, народності, етнографічної групи 

(Печеніжин, Волоське, Пруси, Ляшки, Карвати, Деревляни, 

Хорватське). При цьому дослідниця виявила глибокі 

знання з цієї теми в межах україністики та славістики, 

одночасно подаючи своє бачення цього процесу [5, с. 147-

178]. На Львівщині виявилося на ту пору 34 назви такого 

зразка, але на основі проведеного аналізу Є. Черняхівська 

стверджує, що до моменту перейменувань їх було значно 

більше. Так, Хорватське перейменовано у Дружний, 

Пруси, Чехи, Ляшки – у Ямпіль, Лугове [9, с. 54]. Цей 

процес перейменування у статті названо ―непродуманим‖. 

І це в 1969 році. Мужність науковця перемогла страх. 

Цінність статті в тому, що проаналізовані топоніми як 
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мовні факти, а також зібраний матеріал може слугувати 

цінним джерелом для дослідження етнічного складу 

населення, історії заселення Львівщини та її суспільно-

економічних рухів. 

Важливим етапом у науковій діяльності 

Є. Черняхівської була робота (як результат багаторічного 

наукового пошуку) ―История разработки топонимических 

классификаций‖, надрукована у збірнику ―Развитие мето-

дов топонимических исследований‖ (Москва, 1970) [6, 

с. 55-66]. 

Ономастичне поле зацікавлень дослідниці проявля-

лося не лише на рівні топоніміки, а також у межах 

антропонімії. Так, у 1974 році виходить стаття ―Про одну з 

особливостей української антропонімії‖. Предметом ана-

лізу стали антропоніми – колективні прізвиська. На основі 

досліджуваного матеріалу можна простежити за окремими 

рисами менталітету українця [4, с. 23-28]. 

Ономастична, в основному топонімічна, царина 

наукових інтересів була різною й у часовому плані. 

Дослідниця працювала над вивченням витоків топонімії, 

методів її аналізу (―З історії східнослов‘янської 

топоніміки‖, ―История разработки топонимических 

классификаций‖) та сучасних явищ у назвотворенні 

(―Принципи перейменування українських географічних 

назв за радянського періоду‖). Окремий напрям 

топонімічних досліджень Є. Черняхівської становить 

картографування. Вона сама є автором 16 карт. Окрім того, 

вона вивчала всі спроби такого дослідження на території 

Львівської області. Результатом стала стаття ―Спроби 

картографування топонімії Львівщини‖ та ін. [8, с. 37-44]. 

Окрім ономастики, Є. Черняхівська мала ще одне 
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наукове зацікавлення – діалектологію. Вона читала цей 

курс студентам українського відділення, керувала 

діалектологічною практикою, курсовими й дипломними 

роботами з цієї лінгвістичної галузі. А особливо її 

захоплювали діалектологічні експедиції.  

Сорокові-сімдесяті роки ХХ століття характерні 

активізацією досліджень діалектного матеріалу. Саме тоді 

науковці починають систематично вивчати південно-

західні говори методом лінгвістичної географії. Тоді вже 

було укладено перший Регіональний атлас діалектних 

матеріалів західного Полісся. Перша ж ―…спроба ство-

рення загальної діалектологічної карти української мови, 

на якій визначалися межі як основних діалектних груп 

(наріч), так і менших діалектних угрупувань (піднаріч, 

груп говорів) належала К. Михальчукові…‖ [3, с. 26]. 

Час наукової діяльності Є. Черняхівської збігається з 

періодом активного вивчення складних питань 

слов‘янського етногенезу, історії матеріальної й духовної 

культури слов‘янських народів. Це були 60-70 роки ХХ ст. 

Результатом цієї роботи стало тритомне видання Атласу 

української мови, що вийшло в Києві в ―Науковій думці‖. 

Другий том (1988 р.) охоплює діалектні матеріали, які було 

зібрано на території Волині, Наддніпрянщини, Закарпаття 

й суміжних землях. Активну участь у цій роботі брали 

науковці Львівського державного університету. Як 

свідчить Атлас, Є. Черняхівська неодноразово була членом 

діалектологічних експедицій. Так, наприклад, вона була у 

складі експедиції 1961 р., яка досліджувала говірки 

Рівненської області (села Миляч і Лісове). До цієї 

експедиції входили також І. Богута, І. Бринявська, 

Г. Дегтяр, В. Загоруйко, М. Кобрин, А. Мельник та ін. 
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Загалом другий том охоплює матеріал 685 населених 

пунктів [1, с. 17].  

Остання діалектологічна експедиція, до якої залучали 

науковців кафедри української мови, відбулася в 1975 році. 

Її очолювала, звичайно ж, Є. Черняхівська. У складі 

експедиції були І. Ощипко, В. Ґрещук, М. Білоус, 

Н. Захлюпана, Л. Третевич. Експедиція працювала за 

завданнями Загальнослов‘янського діалектологічного 

атласу (досліджували Локачинський район Волинської 

області). 

Не менш важливою роботою з діалектології було 

проведення діалектологічної практики. Є. Черняхівська як 

науковець, як викладач, як педагог ставила перед 

практикою різні завдання: навчити студентів збирати 

діалектний матеріал, правильно працювати з інформа-

торами, бачити не лише окремі діалектні норми говірки, а 

ознайомлюватися з історією розвитку української мови, а 

найголовніше – учила любити сучасне й минуле укра-

їнської мови. Окрім того, вона давала студентам ази 

екологічного виховання, коли про нього офіційна наука не 

говорила ні слова. Студенти вчилися любити й берегти 

найменший потічок, ледве помітне джерельце тощо. Із 

діалектологічними практиками Євгенія Мартинівна 

побувала в багатьох селах Галичини, Прикарпаття та 

Карпат. Для практик Є. Черняхівська укладала свої 

питальники, що є дуже складною й важливою ділянкою 

діалектологічної науки. Такими питальниками зокрема 

користувалися студенти філологічного факультету в 1967 

році, збираючи діалектний матеріал у селі Опірець 

Сколівського району. Студенти-практиканти працювали 

також і за вже відомими питальниками. Зібрані матеріали 
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часто ставали джерелом подальшого дослідження для 

курсових і дипломних робіт.  

Незважаючи на страшні для України імперські часи, 

лекції з діалектології, що їх читала Є. Черняхівська, завжди 

були вершиною фахової майстерності, мудрими уроками з 

національного виховання.  

Як учений Є. Черняхівська перебувала в розквіті 

наукової творчості. Її статті друкують наукові збірники та 

журнали Києва, Харкова, Москви, Львова. Назвемо лише 

окремі з них: ―Питання словотворчої структури топо-

німічних назв Львівщини‖ (Київ); ―Принципи пере-

йменування українських географічних назв за радянського 

періоду‖ (Харків); ―История разработки топонимических 

классификаций‖ (Москва) тощо.  

Але, незважаючи на це, у 1979 році Є. Черняхівську 

звільняють із посади доцента кафедри української мови у 

зв‘язку з пенсійним віком (так свідчить запис у трудовій 

книжці). Та причиною було інше.  

Її син завершував аспірантуру, і йому пропонували 

працевлаштування у Львівському державному універси-

теті. За ―дикими‖ радянськими законами в одному навчаль-

ному закладі не мали права працювати подружжя або 

батьки і діти. Отже, лише хтось один міг залишитися в 

університеті. Для Євгенії Мартинівни не могло стояти 

питання вибору. Як уже було сказано на початку, шляхетна 

і благородна людина і справжня мати, вона дає дорогу 

синові. Ще два роки вона працює на кафедрі 

погодинником (1980 р. – 275 годин; 1981 р. – 264 години).  

Отже, у 1981 році кафедра української мови, а 

загалом і українська наукова спільнота, на превеликий 

жаль, втратили талановитого ономаста й діалектолога. 
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Незакінченими залишилися наукові задуми вченого, статті, 

карти. 

Є. М. Черняхівська померла 17 вересня 2003 року. 

Але в українській науці назавжди залишилися її праці з 

ономастики й діалектології, а в серцях співробітників та її 

учнів світла пам‘ять про видатного вченого і прекрасну 

людину. Її наукова спадщина ще чекає свого дослідника.  
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ПРО ПРИРОДУ ВЗАЄМОДІЇ МОВИ ТА 

ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ  

(на матеріалі міського урбанонімікону  

радянського та пострадянського періодів) 

 

Галина Мацюк 

 
Для аналізу природи взаємодії мова – ідентичність використано 

урбаноніми як систему громадських знаків радянського та пострадянського 

періодів у зв‘язку з ідеологією. Досліджено тенденції перейменування 

вулиць. Назви радянського періоду насамперед забезпечували ідеологічний 

вплив на формування суспільної свідомості за рахунок універсалій як 

обов‘язкового набору урбанонімів центральних вулиць. Міський урбано-

німікон пострадянського періоду виявляє лише часткову дерадянізацію та 

дерусифікацію міського простору. З‘ясовано, що сучасні назви вулиць 

корелюють із пострадянською, національною, етнічною та місцевою 

колективними ідентичностями. 

Ключові слова: соціолінгвістика, урбанонімікон, урбанонім, колек-

тивна ідентичність, ідеологія. 

 

Соціолінгвістика, одна з небагатьох мовознавчих 

дисциплін, сьогодні активно шукає теоретичні моделі для 

аналізу взаємодії мови та ідентичності. Категорія 

ідентичності охоплює ознаки, за якими людина ототожнює 

себе з іншими на основі походження, мови, статі, віку, 

покоління, соціального статусу, професії, рівня освіти та 

ін. Англомовні дослідження ідентичностей виявляють 

широту підходів до аналізу цієї проблеми з урахуванням 

різних дисциплін та різновидів ідентичності (соціальної, 

індивідуальної, групової та ін.), контексту (економічного, 

політичного, культурного), характеру соціально-групових 

зв‘язків (національна, етнічна, регіональна, політична, 

класова, релігійна, професійна, культурна та ін. види), віку 

(ідентичність дітей та дорослих) [39; 40; 41]. В Україні 
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питання ідентичностей успішніше вивчають соціологи 

[36], філософи [9], політологи [1], історики [38], психологи 

[3; 4]. Частка мовознавчих праць у переліку досліджень 

ідентичностей усе ще невелика [15; 24; 27]. 

Завдання статті полягає в тому, щоб розкрити один із 

виявів взаємодії мова – ідентичність на прикладі міського 

урбанонімікону як системи офіційних громадських знаків 

радянсього та пострадянського періодів, у якій назви 

вулиць виступають маркером групових ідентичностей. Ці 

завдання – у випадку встановлення кореляцій між урбано-

німом та груповою ідентичністю – виявляють не тільки 

можливості розбудови методологічної бази соціолінгві-

стичного дослідження, але і прикладну роль соціо-

лінгвістики в описі одного із фрагментів суспільного життя 

в країні.  

Урбанонімікон України досі зберігає сліди ідеології 

вже неіснуючої держави, хоча мовознавці та історики 

неодноразово обґрунтовували потребу відмови від радян-

ської спадщини. Цю проблему обговорювали в доповідях 

конференцій, їй присвячені круглі столи [7; 11; 32; 37], 

однак Національна рада з географічних питань, створена з 

1993 р., як і всі подібні структури , пов‘язані з державно-

політичною орієнтацією незалежної держави, не працює, 

перейменуванням міського простору займається міська 

влада. 

Ілюстративним матеріалом для аналізу питання 

урбанонім – ідентичність слугували назви вулиць облас-

них центрів, зібрані із друкованих та електронних довідни-

ків (близько 20 000 одиниць), які насамперед виявляють 

свою ідеологічну функцію (відомо, що ці громадські знаки 

реалізують і низку інших функцій: номінативну, інформа-
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ційну, естетичну, меморіальну, едукаційну). В Україні є 

міста, які здійснили заміну радянських назв вулиць 

повністю (Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль), частково 

(Київ, Черкаси, Суми та ін.) або які досі зберігають назви 

СРСР (Донецьк, Харків, Одеса та ін.) і створюють нові, 

знову присвячені радянській спадщині (Харків). 

Ідеологія як соціальний інститут кожної держави 

відповідає за особисту та колективну ідентичності. Це не 

тільки складний соціальний комплекс, усередині якого 

виробляють власну економіку, стиль життя, освіту, 

культуру та мистецтво, але й особливий тип внутрішньої 

та зовнішньої політики, засоби й методи пропаганди, 

характерні конфігурації свідомості, специфічне світовідчу-

вання та відповідний йому характер міжсоціальних відно-

син, які постійно відтворюються в текстах, соціальних 

діях, стереотипах [7, c. 454]. Як розкрити цей комплекс, 

через які категорії та взаємозв‘язки з мовою, до сьогодні 

немає однозначних відповідей. Свого часу М. Бахтін увів 

поняття слова як ідеологічного знака, свідомості як 

соціально ідеологічного факту. Йому належить думка про 

створення системи наук, об‘єднаних загальним предметом 

– ідеологією, серед яких є й мовознавство (разом із 

психологією та літературознавством) [16, c. 241-243]. 

Логічно, що саме соціолінгвістиці потрібно з‘ясувати 

складний комплекс питань, пов‘язаний із мовою та іден-

тичністю, ураховуючи ідеологічну функцію урбаноніма як 

громадського знака. 

1. Тенденції розвитку міського урбанонімікону як 

офіційних громадських знаків у радянський (1922-

1991 рр.) та пострадянський (1991-2013 рр.) періоди 
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Радянський період. До 1919 р. в містах України 

домінували ландшафтні, прикметні, релігійно-церковні, 

військові, адресні та напрямкові назви вулиць. За винятком 

релігійно-церковних, подібні урбаноніми безпосередньо 

характеризували об‘єкт і часто були результатом колектив-

ної творчості самих жителів. Як правило, такі назви мали 

прозору етимологію, інформували про щось або поясню-

вали особливості розташування об‘єкта. Історики, наприк-

лад, стверджують, що творцями й носіями назв київських 

вулиць у 19 ст. були корінні містяни. На період 1916 р. 

переважна кількість урбанонімів – це назви, похідні від 

ознак місцевості (Соляна), місця об‘єктів на ній (Казар-

менна), її мешканців (провулок Червинського), і тільки 

незначна кількість урбанонімів мала адміністративне похо-

дження. Більшість подібних назв виконувала функцію 

вказівника, який допомагав перейти з одного місця в інше. 

Однак від 1920-1927 рр. радянська влада почала перейме-

новувати вулиці міста аж до 60-х рр., коли з‘явилася 

тенденція називати київські вулиці за допомогою похідних 

від географічних об‘єктів СРСР (Уральська, Курська, 

Єнісейська, Грозненська та ін). Процес перейменування 

завершився наприкінці 60-х рр., тоді й був сформований 

радянський образ міста: у Києві залишилося лише 7 % від 

дореволюційних назв вулиць, бо всі інші урбаноніми були 

пов‘язані з радянськими цінностями. Процес ідеологізації 

продовжувався і в 80-х та 90-х рр., коли актуальною була 

тенденція називати вулиці в честь певної особи [12; 13]. 

Радянський міський урбанонімікон порушив основні 

критерії найменування вулиць: фізико-географічний, рос-

линний та тваринний, які відображали стосунок назви до 

природних умов існування вулиці. Так, на початку XX ст. в 
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Кіровограді було понад 90 % урбанонімів, утворених від 

географічних термінів, назв рослин, напрямків руху та ін., 

однак у 1991 р. понад 50 % урбанонімів становили меморі-

альні назви [11]. 

Тематичні групи радянських назв вулиць внесли 

виразний ідеологічний зміст у міський простір міста, 

оскільки були пов‘язані: з іменами діячів комуністичної 

(більшовицької) партії та світового комуністичного руху, 

із назвами комуністичної символіки; із подіями, 

суспільними цінностями та знаковими постатями радян-

ської доби; з іменами учасників революційного руху та 

―героїв‖ громадянської війни, які насаджували нову 

комуністичну владу в Україні; із Другою світовою війною; 

з іменами діячів культури, науки, винахідництва (назв у 

честь українських мало, в основному, – від російських); з 

іменами політичних та військових діячів. 

На основі типових спільних ознак у складі міського 

урабанонімікону України радянського періоду виокремлю-

ємо виразний універсальний компонент, який формували 

лексеми, обов‘язкові для всіх міст. Набір урбанонімів як 

ідеологічно вивірений шаблон, який створила міська влада, 

передбачав, що центральні вулиці та площі мали імена 

основоположників марксизму-ленінізму, керівників кому-

ністичної партії та революції (це назви Маркса, Енгельса, 

Рози Люксембург, Карла Лікхнехта, Леніна чи Сталін). 

Від центру поширювалися вулиці, пов‘язані з ознаками 

нового ладу (Радянська, Комсомольська, Жовтнева); з 

іменами учасників революційного руху та громадянської 

війни, які відстоювали нову комуністичну владу в Україні, 

з Другою світовою війною; з іменами політичних діячів 

післявоєнного часу; з російськими письменниками, компо-
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зиторами, науковцями; з іменами радянських діячів куль-

тури, науки, винахідництва та ін. [44]. 

Назв вулиць, які б символізували українську на-

ціональну ідентичність, було мало. Це урбаноніми, похідні 

від прізвищ, ідеологічно не пов‘язаних із радянською 

владою (Шевченка чи Лесі Українки) або лояльних до неї 

осіб (наприклад, назви, утворені в честь Корнійчука чи 

Бажана). Стихійно створені жителями національні, істо-

рично або місцево зумовлені найменування були вилучені 

з обігу заради назв із радянською ідеологією, які 

уніфікували урбанонімний простір міст. 

За подібною схемою відбулося й перейменування 

вулиць західноукраїнських міст, приєднаних до СРСР у 

1939 р. Радянський урбанонімікон передбачав нові для 

носіїв міст тематичні групи одиниць. У міську культуру 

Львова після ІІ Світової війни увійшли чужі політичні, 

державно- історичні, наукові, культурні смисли, типові для 

українських міст Радянської України вже з 30-х років: 

вулиця Сталіна (1944-1961; Фрунзе (1944-1990), у честь 

більшовицького військового та партійного діяча; Леніна 

(1959-1991), від прізвища організатора більшовицького 

перевороту в Росії в 1917 р., ідеолога СРСР; Карла 

Лібкнехта (1950-1991), від прізвища діяча міжнародного 

комуністичного руху та ін. 

Більшу частину урбанонімікону України становили 

тематичні групи урбанонімів, утворені від прізвищ 

російських письменників, акторів, науковців, архітекторів, 

які не мали зв‘язку з Україною, а також урбаноніми, 

похідні від назв російських міст, територій, рік та ін. У 

такий спосіб влада формувала образ єдиної країни, 

об‘єднаної спільними ідеологічними цінностями. У 
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культурний простір усіх без винятку українських міст 

увійшли реалії, пов‘язані з радянською державною та 

панівною в ній російською культурою. До кінця 80-х рр. 

минулого століття урбанонімна система українських міст 

стала маркером радянської ідеології.  

Пострадянський період. Незалежна держава оголо-

сила переорієнтацію суспільних ідеалів від радянських до 

націєтворчих.  

Найшвидше почав змінюватися радянський урбано-

німікон західних міст України, приєднаних до СРСР у 

1939 р. Так, перейменування у Львові, які відбувалися в 

1991-1993, 2006 рр., ілюструють повернення до власних 

національно-історичних та культурних коренів. Радянські 

тематичні групи урбанонімів замінили дорадянські місцеві 

назви. Запропоновані урбаноніми, утворені від загальних 

назв, відображали новий зміст (назва проспект Свободи, де 

відбувалися всі протести проти радянської влади й зустрічі 

національно-демократичних сил із громадськістю). Також 

нові назви утворювалися й від прізвищ людей, які 

боролися за українську національну ідею, від прізвищ 

українських письменників різних історичних періодів, 

науковців, українських історичних осіб, церковних діячів, 

співаків, акторів, режисерів, художників, скульпторів та ін. 

Влада використала й назви, утворені від прізвищ людей, 

що відстоювали демократичні цінності в інших державах 

(як вулиця Сахарова чи вулиця Дудаєва). У назвах перейме-

нованих львівських вулиць сьогодні відображена культура 

понад 36 держав світу.  

Тематичні групи нових урбанонімів західних, цент-

ральних та північних областей засвідчили пріоритет на-

ціональних та демократичних цінностей жителів міста 
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(вулиця Чорновола, Бандери чи Незалежності). 

Перейменування вулиць відбувається до сьогодні в цент-

ральних та північних районах держави, наприклад, Черка-

сах, Кіровограді, Сумах.  

Однак дореволюційні назви вулиць у містах України 

повернуті лише частково. У деяких містах сучасна влада 

використала компромісний шлях: вона замінила назви 

вулиць з ідеологічним змістом нейтральними назвами, 

наприклад, квітів. Якщо влада не порушувала питання про 

перейменування, то його ставили громадські організації (у 

Дніпропетровську, Кіровограді та Сумах).  

Часто добір назв вулиць відбувався за допомогою 

пошуку компромісів між представниками різних політич-

них партій. Наприклад, у Києві назву центральної вулиці 

Леніна не хотіли представники міської ради, демократи. 

Однак комуністи не визнали урбанонім вулиця Петлюри 

(борець із більшовиками у 20-ті роки, коли встановлю-

валася радянська влада в Україні). Ні демократи, ні 

комуністи не захотіли повернути стару назву вулиці 

Фундуклея, у честь губернатора Івана Фундуклея. Тоді 

політичні сили знайшли компромісний варіант: вулицю 

перейменували на Б. Хмельницького, полководця, який для 

демократів був борцем за національну незалежність, а для 

комуністів був людиною, яка втілила союз із Росією. 

Політичний чинник має вплив на формування назв 

вулиць до сьогодні. Так, у Києві була вулиця І. Мазепи, 

названа в честь відомого гетьмана України (1639-1709). 

Однак йому, як будівничому Української церкви та освіти, 

як творцеві європейської України, свого часу російська 

православна церква оголосила анафему, яка не знята й 

досі. Патріарх Кіріл, проповідник антиукраїнської філо-
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софії ―русского мира‖ і представник іншої держави, у 

2010 р. домігся від української влади перейменування 

частини вулиці Мазепи на Лаврську [26, c. 46-49]. 

На Сході й Півдні України сучасна влада зберігає 

радянські назви вулиць. Вони доносять ідеали попередньої 

ідеології та радянської (російської) культури до молоді, 

народженої в незалежній державі. Адресатом дій влади 

при цьому виступає російськомовний електорат [44]. 

Отже, дерадянізація та дерусифікація урбанонімного 

простору українського міста відбулася лише частково. 

Процес перейменування вулиць сповільнився і продовжу-

ється в центральних та північних областях.  

Чи є перспективи заміни радянського урбаноні-

мікону в умовах сучасної мовної ситуації? 

Отримана державність є важливою цінністю укра-

їнської спільноти, тому урбаноніми-символи попередньої 

держави не можуть зберігатися. Однак мовна ситуація в 

країні й роль у ній провладних політиків говорять про 

малий шанс перейменувань радянських назв, особливо на 

Сході та Півдні держави. Зростає протидія вживанню 

державної мови з боку провладних політиків (3 липня 

2012 р. Верховна рада України прийняла закон № 9073 

―Про засади державної мовної політики‖ у другому 

читанні; закон не відповідає Європейській Хартії 

регіональних мов та мов меншин, Конституції України, 

його прийняли з порушенням процедури голосування). 

Влада поглибила нерівні можливості функціонування 

державної мови, вивищила статус російської мови аж до 

регіональної, умовно згадавши про інші мови меншин в 

Україні.  
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Як показує щорічний моніторинг реалізації функцій 

української мови, у країні відбувається зменшення укра-

їномовних практик. Одна із причин – російськомовні ЗМІ й 

телебачення, які приватизовані. Також на цей процес впли-

вають російськомовний бізнес, закриття українських шкіл 

на Сході України; наступ на українську історію з метою її 

уніфікації з російською; зменшення частки української 

мови в освіті, відсутність україномовних підручників та 

періодики у східних і південних регіонах [14, c. 86-112; 34, 

c. 129; 30; 31].  

Громадську думку про статус мов виявляють соціо-

логічні опитування, а також єдиний соціолінгвістичний 

проект, здійснений на території всієї держави у 2006-

2008 рр. (53 % опитаних висловлюється за статус укра-

їнської мови як єдиної державної, 24,8 % – за рівноправний 

державний статус обох мов) [17, с. 109]. 

Влада частини міст не змінила знакового коду 

просторової організації населених пунктів. Її дії вмоти-

вовані тим, що старі (у т. ч. радянські) символи ще живуть 

серед частини міського населення й що зміна назв може 

cпровокувати ще одну дискусію навколо історичної 

пам‘яті, розширивши поле культурної війни, яка виникає 

час до часу.  

Ситуація ускладнюється ще й тим, що на гуманітарну 

політику в Україні мають вплив політики Російської 

Федерації. Тиск здійснюється за допомогою кількох 

проектів: ―Русского міра‖, Євразійського Економічного 

Союзу, Митного Союзу. З дозволу влади відбувається 

пропагандистське втручання політиків РФ у внутрішні 

питання формування українського національного просто-

ру. Один із компонентів впливу – прагнення статусу 
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російської мови як другої державної в Україні і зростання 

ролі російської мови як засобу міжнародної комунікації в 

нових геополітичних утвореннях на території колишнього 

СРСР. 

Суспільно-політична модель об‘єднує дві протилежні 

системи цінностей: радянсько-російську та національно-

європейську. Дискримінація україномовних громадян 

безпосередньо пов‘язана з радянсько-російським кодом 

[43; 44]. 

 

2. Зв’язок урбанонім – колективна ідентичність 

У статті враховуємо важливість лінгвістичного 

ландшафту у формуванні колективної ідентичності: ―Мов-

ний ландшафт може служити важливим інформаційній та 

символічній функціям (мови) як маркер відносної 

потужності і статусу мовних громад, що населяють 

територію‖ [42, с. 23]. Щоб визначити ідентичність жителя 

міста, потрібно враховувати набір ідентитетів, за 

допомогою яких здійснюється самовизначення особи [36, 

c. 70-71].  

Назви вулиць закодовують різні ідентитети й 

ілюструють, отже, різні ідеологічні середовища в 

суспільстві. Очевидно, що семантика сучасного міського 

урбанонімікону охоплює: а) радянські назви; б) назви, що 

відображають відродження української нації; в) назви, що 

виражають символіку радянської російської культури (за 

умови, що це культура не титульного етносу); г) повернуті 

історичні назви. Постає питання про адресата дій влади 

сьогодні. Інакше кажучи, які ідентичності підтримує 

урбанонімікон незалежної України. Для номінації політич-

ної ідентичності, пов‘язаної з цінностями попередньої 
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держави, використаємо відповідник пострадянська іден-

тичність. Також ураховуємо національну ідентичність, за 

якою постає громадянсько-політична активність громадян, 

орієнтована на оновлення від радянської дійсності. 

Відображення української та російської культур розкриває 

поняття етнічна ідентичність, диференційоване до укра-

їнської та російської ідентичностей. Для позначення 

самоідентифікації з конкретним місцем проживання вико-

ристано термін місцева ідентичність (щоб уникнути різно-

читання терміна регіональна ідентичність). 

Урбанонім як маркер пострадянської ідентич-

ності. Назви відображають цінності попередньої держави. 

Вони увічнюють пам‘ять про діячів і події, які залишили 

негативний слід в історії України. В умовах незалежної 

держави ці вторинні назви продовжують виконувати 

номінативно-експресивну функцію. Джерелом появи 

ідеологічної оцінки є не інтенції мовця, а зміст самого 

денотата. Цю групу урбанонімів формують тематичні 

групи одиниць, похідні: від прізвищ організаторів 

жовтневої революції в Петрограді 1917 р.; активних борців 

проти української незалежності в 1918-1919 рр.; від назв 

подій, які прославляли військові перемоги радянської 

влади; кольору червоного прапору як символу радянської 

держави; від прізвищ державних, партійних і комсо-

мольських діячів радянської держави; прізвищ євро-

пейських комуністичних діячів та ін. 

Назви, які корелюють із радянською ідентичністю, 

відстоюють політики, зокрема представники Партії 

регіонів та представники Комуністичної партії, які є, як 

правило, головами міських топонімічних комісій у біль-

шості міст України. 
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Так, Харківська топонімічна комісія відмовилася 

перейменовувати об‘єкти, названі на честь радянських 

партійних діячів та воєначальників, зокрема М. Калініна, 

Г. Котовського. У цьому місті ідеологію радянської держа-

ви відображають назви вулиць (Третій інтернаціонал, 

Друга п’ятирічка, Сімнадцятий партз’їзд та ін.), станцій 

метро, районів міст та ін. [8].  

Донецька влада відмовилася перейменовувати 

радянські назви вулиць. У місті головна вулиця – Артема 

(у честь одного з більшовиків, який активно встановлював 

радянську владу в Україні у 20-х рр. минулого століття), 

найдовша – Кірова (від прізвища радянського партійного 

діяча, соратника Сталіна), є вулиця 50-річчя СРСР, площа 

Леніна та Ленінський проспект. Багато вулиць носять 

імена не просто представників попереднього режиму, а 

злочинців, зокрема Косіора чи Постишева, винних за 

втрати населення Донецької області від Голодомору в 

1932-1933 рр. Молодь висловлює незгоду. Наприклад, у 

жовтні 2011 р. на будівлі по проспекту Ватутіна 

(урбанонім від прізвища радянського полководця Другої 

світової війни) студенти заклеїли цю назву, пере-

йменувавши на вулицю “Героїв УПА‖ [5]. Назв, пов‘язаних 

із тоталітарними лідерами як виразниками радянської 

ідеології, більше, ніж мотивованих лексемою незалеж-

ність (понад 52 % є маркерами епохи СРСР, 45 % мають 

нейтральний зміст, лише 2,4 % стосуються української 

незалежності [10]. 

Подібні громадські знаки відображають погляди тієї 

частини населення, яке сприймає колишню ідеологію як 

власну. Для порівняння: рівень свідомості еліти та 

громадян Литви був настільки високим після прого-
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лошення незалежності, що суспільство сказало: радянська 

дійсність – це не литовська дійсність; литовці чекали 50 

років, щоб відновити почуття свободи, незалежності та 

прав людини, тому й прийняли законодавство про карну 

відповідальність за публічне використання символів 

нацизму та комунізму [35] (для відродження національного 

мислення литовці ще зберігали зв‘язок зі своєю культурою, 

яку вони мали до 1939 р.).  

Однак потрібно розрізняти рівень свідомості міських 

жителів і дії влади. Як правило, міська влада не сприяє 

перейменовуванню. Наприклад, депутати Білгород-

Дністровської міської ради вважали, що перейменовувати 

вулицю Леніна сьогодні є некоректним (коли виникла 

пропозиція назвати цю ж вулицю в честь генерал-

хорунжого Армії Української Народної Республіки 

Шайбле) [19]. А міська влада Умані в 2012 р. відмовилася 

перейменовувати вулицю Леніна: ―Щодо питання 

перейменування площі Леніна в м.Умані на честь генерала 

Ольшевського, вважаємо, що це питання потребує 

всебічного вивчення і подальшого обговорення міською 

громадою, – повідомляють чиновники. – Адже історія 

нашого міста багата й іншими видатними подіями, 

відомими особистостями, які теж заслуговують на 

вшанування їх пам‘яті‖ [6]. 

Аналіз матеріалу довідника адміністративного 

устрою, який містить адреси органів влади для 20000 

населених пунктів, виявив, що радянські назви 

переважають до сьогодні у Вінницькій, Кіровоградській та 

Житомирській областях [6]. Як правило, місцеві органи 

влади розташовані на вулицях Леніна (4 463 назв), і лише у 
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219 випадках на вулицях, назви яких пов‘язані з 

незалежністю держави [10]. 

У 2011 р. у Харкові використано нову назву з 

радянською ідеологемою – Радянська Україна. Міська 

комісія з питань топоніміки та охорони історико-

культурного середовища, яку очолював міський голова 

Кернес, член Партії регіонів, аргументувала вибір назви 

так: 1) щоб підкреслити важливу подію – проголошення 

радянської влади в Україні; 2) щоб відзначити роль заслуг 

попередніх поколінь [23]. 

Очевидно, зберігаючи подібні назви, влада свідомо 

консервує неорадянську ідентичність своїх громадян. Про 

це свідчать і свята, які продовжують відзначати і які влада 

підтримує: 23 лютого (День радянської армії, що була 

засобом установлення тоталітарного режиму); 9 травня 

(свято перемоги сталінізму над нацизмом), культивує міф 

―Великої Вітчизняної війни‖. Ці та подібні знаки свідчать, 

що дерадянізація міського простору не відбулася. 

Назви міського простору як ознаки мовної ситуації 

пов‘язані з мовним менеджментом в Україні. До 2010 р. 

влада провадила мовну політику невиразно, навіть без 

органу, який би відповідав за цю ділянку, поширення 

української мови відбувалося як політична кампанія, а не 

як державна політика, тому що президенти і їхні команди 

боялися звинувачень у ―насильницькій українізації‖. Після 

2010 р. розпочато роботу над створенням нового законо-

давства. Прийнятий у 2012 р. ―Закон про засади державної 

мовної політики в Україні‖ зазнав критики з боку 

європейських інституцій. У 2013 р. незалежна організація 

―Freedom house‖, яка формує рейтинг держав із погляду 

дотримання в них демократії, у своєму звіті зазначила про 
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Україну: це частково вільна країна, у якій є корупція, 

національні та етнічні непорозуміння, одна партія і 

проблемний мовний закон, який підтримує одну мову – 

російську [45]. 

Із пострадянською ідентичністю пов‘язані й назви 

вулиць, зумовлені радянською традицією возвеличувати 

досягнення й факти виключно російської культури. Вони 

походять від прізвищ російських митців, композиторів, 

письменників, науковців, лікарів і под., які часто не мали 

до України жодного стосунку: Аляб’єва (композитор), 

Бажова (письменник), Боткіна (лікар), Соловцова (актор), 

Чигоріна (шахіста) та ін. Практично в кожному місті були 

назви, похідні від назв російських міст і річок (Амурська, 

Астраханська, Біломорська, Брянська та ін.); від прізвищ 

російських полководців різних часів: Суворова (росій-

ського генерала часів Катерини ІІ), Ушакова (російського 

адмірала), Жукова (радянського полководця періоду Дру-

гої Світової війни) та ін. Ці назви активно вживаються в 

міських урбаноніміконах районних та обласних центрів. 

Про перспективи перейменування подібних вулиць 

свідчить той факт, що частка громадян, які жалкують за 

втраченою радянською державою, стає все меншою: 

кількість тих, хто шкодує про розпад СРСР, зменшилася з 

46 % до 41 %, хто ні – зросла із 36 % до 44 % (за 

результатами соціологічних досліджень групи ―Рейтинг‖ у 

березні 2013 р. [25]. 

Пострадянська ідентичність – динамічна велична, 

яка, як показав результат її вивчення перед і після Євро-

2012, має здатність зменшуватися: якщо на період 1991-

1994 рр. пострадянська ідентичність за своїм виявом 

займала перше місце серед інших видів колективних 
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ідентичностей, то на період 1994-2004 рр. вона зменшу-

ється, хоча на Півдні та Сході України займає високі 

позиції; сьогодні можна казати, що вона втрачає від 

зростання європейської цивілізаційної ідентичності [4, 

с. 160]. 

Урбанонім як маркер національної ідентичності. 

Ці назви нових вулиць пов‘язані з відродженням україн-

ської культури, історії, ушановуванням пам‘яті тих україн-

ських героїв, імена яких десятиліттями радянська влада 

замовчувала. Тематичні групи урбанонімів – це назви, 

похідні від прізвищ письменників різних періодів, 

військових полководців, борців за незалежність України в 

різні часи її історії. 

Політики, які сьогодні в опозиції, висловлюють 

пропозиції про заміну радянських назв. Наприклад, із 

проханням перейменувати вулиці, названі на честь 

М. Калініна, С. Будьонного, К. Ворошилова та Г. Котов-

ського, до глав більш ніж 30 українських міст звернулися 

депутати від однієї з народно-демократичних партій. 

Причина – здійснені проти українців злочини, які раніше 

не були відомі суспільству. 

Соціологічний образ українця, створений на основі 

даних опитування фонду ―Демократичні ініціативи ім. 

І. Кучеріва‖, соціологічної служби Центру Разумкова, 

Київського міжнародного інституту соціології, соціоло-

гічної групи ―Рейтинг‖, Українського інституту соціальних 

досліджень ім. О. Яременка та Центру ―Соціальний моні-

торинг‖ [29], уселяє надію на зростання патріотизму насе-

лення України, а з ним і активізації громадської діяльності 

з метою змін міського урбанонімікону, хоча роль влади в 

перейменуванні вулиць вирішальна.  



556 

 

Даються взнаки невивчені питання ідентичності 

сучасного жителя українського міста у філософському, 

соціологічному та історичному контекстах. Як-от, опис 

мовної ситуації в Дніпропетровську у зв‘язку із при-

йняттям мовного закону Ківалова-Колісниченка містить 

приклад вияву української ідентичності через російську 

мову: ―...суперечки довкола мови збурюють українців із 

будь-яких прошарків та регіонів. У моєму рідному 

російськомовному Дніпропетровську, де моя незвична для 

пересічного вуха українська, вочевидь, автоматично виво-

дить мене в ранг експерта з мовного питання, навіть 

продавець овочів на базарі обурено поцікавився: ―І як вам 

цей закон про мову?‖ Російською поцікавився, звісно. 

Вболіваючи за українську, котру нищать і ображають. 

Мовний парадокс, про який чимало столичних інтелігентів 

та мешканців західних областей навіть не здогадуються. 

Це взагалі-то напрочуд популярна в Дніпропетровську 

позиція: ―сам я по-украински говорить не умею, но…‖ 

Спробуй тут розберися з мовою як частиною ідентичності‖ 

[20]. 

Національну ідентичність виявляє й приклад про те, 

як житель російськомовного Дніпропетровська, вийшовши 

з українського фільму, може не пам‘ятати про мову цього 

фільму – настільки природним є його зв‘язок із україн-

ською як генетично рідною мовою (див.: ―...дніпро-

петровські кінотеатри не спорожніли після введення 

українського дубляжу, і що чимало дніпропетровців не в 

змозі точно згадати, якою саме мовою вони дивилися 

фільм або читали книжку‖) [20]. 

Розмиванню української ідентичності сприяє відсут-

ність мовної стійкості українців: як у випадку переходу на 
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російську, тому що співрозмовник російськомовний (чого 

не зробить російськомовний у подібній комунікативній 

ситуації), чи то після переїзду в міста жителів зі східних 

сіл або до столиці молоді із західних територій, які ще в 

купе перед Києвом телефонують і відповідають на дзвінки 

російською. Усі ці процеси зменшують можливість 

відпірності російськомовному середовищу і його симво-

лам, що, урешті-решт, дозволяє владі (разом із виразно 

прорадянською частиною населення, яка активна в мовних 

питаннях) зберігати радянський урбанонімікон. 

Формуванню українського урбанонімікону не сприяє 

мала частка публікацій ЗМІ про потребу зміни назв 

сучасного міського простору. Складні питання української 

історії, культури все ще не вийшли із площини наукових 

часописів до широкого читача міських та обласних газет. 

Науковці не доносять інформації до звичайного читача, 

тому він і  не має гордості за своїх героїв. 

Мовна політика теж впливає на розвиток національ-

ної ідентичності. Після прийняття нового закону про мови 

в липні 2012 р. ―позитивна національна ідентичність бага-

тьох мешканців Південного Сходу України була знівельо-

вана і опустилася до рівня 2003 р.‖; до сьогодні престиж-

ність національної ідентичності зростає повільніше на 

Сході та Півдні України, на відміну від Півночі, центру та 

Заходу України [4, c. 157-161]. 

Урбанонім як маркер місцевої ідентичності. Це 

історичні назви вулиць, які формували урбанонімікон 

українських міст ще в дорадянський період. Є приклади, 

коли жителі міст продовжували ідентифікувати себе за 

цими історичними урбанонімами навіть за умови офіцій-

них радянських назв. Утвердженню цієї ідентичності 



558 

 

сприяють історичні назви вулиць, повернені за останні 20 

років. Так, у Києві вулиці Ульянових повернено історичну 

назву Лабораторна, вулиці Фрунзе – Кирилівська, площі 

Фрунзе – Петропавлівська. 

Історичні урбаноніми, що свого часу виникали 

природним шляхом, сьогодні постають як пам‘ятки мови 

та культури, які потрібно враховувати при перейменуванні, 

щоб повернути в міський ландшафт. 

Перспективними є ті нові назви, які продовжують 

топонімічні традиції в містах, тобто похідні від назв 

місцевостей, урочищ, шляхів. Наприклад, топонімікон 

Києва збагатився урбанонімами, які відповідають київ-

ським топонімічним традиціям. Є назви на честь видатних 

діячів української культури, науки, освіти, промисловості. 

Позбавлені виразного політичного та ідеологічного 

забарвлення, вони мають шанси залишитися на карті міста, 

оскільки не потраплять під перейменування під впливом 

чергових політичних змін.  

Виявляємо й нові тенденції: у с. Соколівка 

Черкаської області з‘явилася Площа імені Гаврила Базиль-

ського, в честь генерал-хорунжого Армії Української 

Народної Республіки, який там народився [22]; у Горлівці 

вулицю І. Клокова (у честь учасника Горлівської ради 

робітничих депутатів під час Лютневої революції) 

перейменовано на вул Саркісяна, батька місцевого 

бізнесмена [18]. 

Якщо врахувати різновиди колективних ідентич-

ностей в Україні, які виокремили психологи та соціологи, 

то сьогодні зазнають трансформації пострадянська, етніч-

на, релігійна, загальнолюдська, європейська, національна 

ідентичності. Так, значущість пострадянської ідентичності 
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від 1994 р. стрімко зменшується, однак вона все ще 

активна в південних та східних районах України, там в 

етнічних українців, молдаван та вірмен більші ностальгічні 

настрої за радянською ідентичністю, хоча ці ж жителі на 

Заході прагнуть до європейської ідентичності, частка якої 

невпинно зростає, особливо в середовищі молоді. Такі 

результати отримані на матеріалі аналізу 41 500 респон-

дентів віком від 18 до 87 років [4, с. 158-161]. Вони свід-

чать про резерви й шанси змін в урбанонімному просторі 

України.  

Перебіг перейменувань свідчить, що влада міст 

консервує радянську частку назв вулиць, унеможливлю-

ючи пропозиції жителів міст. 

Висновки: 

1. Для опису взаємодії мова – ідентичність на мате-

ріалі урбанонімікону важливо застосовувати міждисциплі-

нарний підхід, в основі якого є ідеї соціолінгвістики, 

лінгвістичного ландшафту, історичних, психологічних та 

політологічних студій.  

2. Міський урбанонімікон радянського періоду (1922-

1991) розкриває, як у культурний простір міст насаджу-

валися нові реалії, пов‘язані з радянською державною та 

панівною в ній російською культурою. Назви вулиць стали 

засобом впливу на суспільну свідомість: влада використала 

урбанонімний простір міст для пропаганди радянських 

ідеологічних та культурних цінностей із метою форму-

вання радянської ідентичності своїх громадян.  

3. Міський урбанонімікон пострадянського періоду 

(1991-2011) виявляє лише часткову дерадянізацію та 

дерусифікацію семантичного простору українського міста. 

Процес перейменування вулиць закінчився на Заході, 
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відбувається до сьогодні в центральних та північних 

областях. Влада східних та південних міст зберігає 

радянський образ міст. Розвиток національної ідентич-

ності, який розпочався в державі, усе ще гальмують 

провладні політики.  

4. Назви вулиць у сучасній Україні корелюють із 

радянською, національною, етнічною та місцевою 

колективними ідентичностями міських жителів. Однак 

урбанонімікон як система одиниць відображає, насам-

перед, радянську ідентичність. Провладні політики сьогод-

ні стверджують євроінтеграційний рух України, який озна-

чає увагу до нерадянських цінностей. Чи позначаться вони 

на міському урбаноніміконі як системі громадських 

знаків? 
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ON NATURE OF LANGUAGE-IDENTITY INTERACTION IN UKRAINE 

(based on urban names of the Soviet and post-Soviet periods) 

 

Halyna MATSYUK 

 

To analyze the nature of language-identity interaction urban names have 

been used as a system of public signs of the Soviet and post-Soviet periods. In 

particular, the tendencies of street renaming have been researched. The names of 

the Soviet period primarily worked for ideological influence on social 

consciousness owing to universals as a mandatory set of central street names. 

Urban names of the Soviet period demonstrate partial de-Sovietization and de-

Russification of urban space. It has been detected that modern street names 

correlate with post-Soviet, national, ethnic and local collective identities.  

Key words: sociolinguistics, urban names, collective identities, ideology. 
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ВЕРБАЛЬНА ТА ВІЗУАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ  

В СОЦІОЛЕКТІ УКРАЇНСЬКИХ  

ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ 

 

Ірина Процик 

 
У статті розглянуто особливості субкультури футбольних фанатів 

та виявлено специфіку їх вербального та візуального самовираження. 

Соціолект українських футбольних фанатів описано на основі аналізу 

специфічної лексики, яка здебільшого постала внаслідок розширення 

семантики загальновживаних слів української мови, а також запозичень із 

різних мов, переважно з англійської та італійської. 

Ключові слова: субкультура, фанатський соціолект, лексика 

футбольних фанатів.  

 

Футбол – це ціле життя для великої кількості людей 

усього світу, поміж ними й для українських уболіваль-

ників. В Україні, як і в більшості слов‘янських країн 

Європи, футбольне фанатство розквітло лише на початку 

90-х років ХХ століття, хоча перші спроби об‘єднання 

навколо вболівання за улюблений клуб почалися ще в 70-

80-х рр. Становленню фанатського руху в нашій державі 

перешкоджали насамперед комуністичний режим, за якого 

появу будь-яких неформальних об‘єднань жорстко обме-

жували, а також недостатня кількість інформації про 

фанатський рух прихильників футболу у світі.  

Екскурс в історію футбольного фанатизму засвідчує, 

що батьківщиною футбольного фанатського руху, як і 

самого футболу, була Великобританія [2]. Родоначаль-

никами ж фанатського руху та футбольного хуліганізму 

прийнято вважати уболівальників лондонського ―Міллу-

олла‖. Саме вони одними з перших (наприкінці 50-х рр.) 
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влаштували організовану підтримку своєї команди під час 

футбольного матчу. Знадобилося зовсім небагато часу, 

щоб майже в кожного клубу на Туманному Альбіоні 

з‘явилися свої фанатські угруповання. У 50-х рр. виникли 

групи підтримки футбольних команд у Південній Америці 

(насамперед у Бразилії). Практично в цей сам час 

організовану підтримку своєї команди під час матчу 

влаштували вболівальники хорватського ―Хайдука‖ зі 

Спліта (футбольної команди, яка тоді виступала в 

чемпіонаті Югославії). Історики футболу вважають 

уболівальників ―Хайдука‖ першими ―ультрас‖, які, стоячи, 

підтримували свою футбольну команду співом та 

оплесками. За їхнім прикладом по всій Європі фанати 

стали створювати свої організації. У 60-х рр. футбольний 

фанатизм набув масовості в Італії, а в 70-х рр. активна 

підтримка на трибунах під час матчів почала 

поширюватися по всіх європейських стадіонах. Однак 

фанатський рух кожної країни мав свої особливості. 

За понад п‘ятдесятирічну історію розвитку 

футбольного фанатизму сформувалися два провідні стилі 

вболівання. Усім уболівальникам футболу чи людям, якось 

пов‘язаним із футболом, зрозумілі слова ultras – ультрас

 і 

hooligans – хулігани, за якими стоять цілком різні поняття. 

Ультрас – це футбольний рух; організовані групи 

підтримки футбольних команд, які привертають до себе 

увагу на стадіонах – своїм зовнішнім виглядом, 

розвішуванням прапорів і транспарантів, співом та 

оплесками, використанням піротехніки. Ультрас – це 

                                                 
 Назви спеціальних понять із соціолекту футбольних фанатів у статті виділено 

курсивом, а лексеми, які докладніше проаналізовано в цій статті, – 

погрубленим курсивом. 
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фанати певної футбольної команди, які мирно 

підтримують її на всіх матчах, уключаючи виїзні; вони 

люблять побешкетувати на стадіоні, проте роблять це 

відкрито. Рух ультрас ще називають італійським стилем 

уболівання. Хулігани – це організовані групи радикально 

налаштованих фанатів, їхній відмінний спосіб вираження 

своєї відданості улюбленій команді полягає в застосуванні 

агресії та вчиненні насильства стосовно до фанатів інших 

футбольних клубів. Хулігани, на відміну від ультрас, на 

трибунах намагаються не візуалізуватися, прагнуть не 

дуже виділятись із натовпу й діють на своєму 

хуліганському рівні, влаштовуючи бійки з фанатами 

суперників та сутички з поліцією. Футбольний хуліганізм 

притаманний англійському стилю вболівання. 

Усі футбольні рухи більшості країн Європи мають 

свій домінантний характер уболівання – або ультрас 

(Італія, Іспанія, Голландія), або хулігани (Великобританія, 

Греція, Росія, Сербія, Туреччина). Але є країни, у яких 

співіснують обидва різновиди футбольного фанатизму 

(Німеччина, Польща, Хорватія), але нерідко ультрас та 

хулігани одного й того ж клубу майже не контактують. 

Водночас деякі фахівці говорять про сучасну тенденцію 

футбольного фанатизму – змішування стилю ультрас і 

хуліганів, що отримало назву ―хультрас‖ [3]. В Україні 

склалася ще інша ситуація: здебільшого організовані групи 

підтримки українських футбольних команд декларують 

італійський стиль уболівання й називають себе ультрас, 

проте в багатьох українських клубів є й свої угруповання 

хуліганів, деякі ж мають серед своїх прихильників або 

тільки хуліганів, або ж тільки ультрас. Загалом, на 
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українській футбольній фанатській сцені домінує рух 

ультрас.  

У цій статті буде зосереджено увагу на аспектах 

вербальної та візуальної самоідентифікації українських 

футбольних фанатів, а також на специфіці мовлення цієї 

соціальної групи. 

Спільноту футбольних уболівальників творять люди, 

для яких підтримка певної команди є виявом групової 

ідентичності. Термін уболівальник (уболівальник – 

пристрасний любитель спортивних змагань (ВТССУМ, 

с. 1282)) є наймісткішим за обсягом і нейтральним, адже 

вболівальником можна назвати кожного, хто приходить на 

футбольний матч. Натомість субкультуру творять тільки 

ті, для яких уболівання за певну команду є чинником 

групової ідентифікації. Уболівальники, які фанатично 

віддані своїй команді й активно беруть участь у матчі, 

готують необхідні реквізити, ідуть на стадіон або 

спеціально їдуть потягом до іншого міста, а під час матчу 

підтримують власну команду, намагаючись перевершити в 

цьому вболівальників команди-суперниці, або ж 

вихлюпують свої емоції різними способами, найчастіше в 

бійках та сутичках, називають себе футбольними 

фанатами, футбольними фанами (фанат – одержима 

людина, фанатик; прихильник якої-небудь спортивної 

команди (ВТССУМ, с. 1315); фан – фанатик (ВТССУМ, 

с. 1315)). Рідше для називання збірного поняття – великої 

групи футбольних фанатів – українські вболівальники 

використовують запозичене слово торсида (torcida (від 

португальського torcer – уболівати) [4]). 

У спільноті футбольних фанатів можна помітити 

певні елементи структури та ієрархії суспільних ролей. На 
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перший погляд, безладний натовп футбольних 

уболівальників, які підтримують команди під час матчу, 

має свій внутрішній порядок. Футбольні фанати зазвичай 

об‘єднуються у дві відмінні між собою групи: ультрас 

(ультрас (ultras (від латинського ultra – який знаходиться 

поза межами; найбільший, крайній або гранично, дуже, 

надзвичайно (ВТССУМ, с. 1293)), ультраси (множ.) – 

футбольні фанати, організовані в групи для активної 

підтримки улюблених футбольних команд за допомогою 

візуальних (шалики, прапори, банери), акустичних (спів, 

оплески, барабанний бій) та піротехнічних (дими, фаєри, 

стробоскопи) засобів) і хуліґанс (хуліґанс (hooligans), хулз 

(hools) (від англійського hooligan – хуліган (НАУС, с. 254)) 

– хулігани, фанати, для яких підтримка футболістів під час 

матчу є справою другорядною; нерідко вони після 

футбольного матчу організовують розбірки з 

уболівальниками команд-суперниць та бійки з міліцією).  

Підтримку організовують ультрас, які займають 

місця у ―своїй‖ частині стадіону, тобто в секторі. Вони, як 

правило, одягнуті в барви клубу, часом із розмальованими 

обличчями. Саме ультраси шиють і розвішують банери 

(саморобні транспаранти – полотнища величезного розміру 

з емблемою клубу, фанатського угруповання чи написом, 

які уболівальники розміщують під час матчу на трибунах 

або розвішують на огорожах унизу секторів), провадять 

словесну сутичку з прихильниками протилежної команди, 

співають і плескають, скандують заряди, вимахують 

шаликами і прапорами, запалюють піротехнічні засоби, 

кидають касові стрічки, серпантин. Ультрас найчастіше 

відповідають за придбання фаєрів (фаєр (fire) – вогонь, 

факел, димова граната, піротехнічний заряд), виготовлення 
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найбільших прапорів і банерів та організацію виїздів 

(поїздок фанатів в інше місто, країну на виїзний матч своєї 

команди). Фанатські групи ультрас має більшість 

українських футбольних клубів: Banderstadt Ultras, Ultras 

1312, Green Lions, Lviv Ultras – львівські ―Карпати‖; 

Metallurg Ultras – донецький ―Металург‖; Black-White 

Ultras – луганська ―Зоря‖; FCDK Ultras, Ultras Dynamo, 

Support Dynamo Kyiv, Ultras Group FCDK, White-Blue, Kyiv 

City Supporters – київське ―Динамо‖; Za Boys Ultras, FCSD 

Supporters – донецький ―Шахтар‖; Dnipro Ultras, DSG 

(Dnepr Support Group) – дніпропетровський ―Дніпро‖; 

Ultras Volyn – луцька ―Волинь‖; Ultras Kharkiv, United 

Kharkiv, Kharkiv City Patriots – харківський ―Металіст‖; 

Ultras Odessa, Ultras Marines – одеський ―Чорноморець‖; 

Vorskla Ultras, White-Green Suporters – полтавська 

―Ворскла‖; Ultras Sich – запорізький ―Металург‖; Obolon 

Ultras – київська ―Оболонь‖; Ultras Arsenal – київський 

―Арсенал‖; FCKK Ultras, Roter Blitz Ultras – криворізький 

―Кривбас‖; Old Fans Kremin – кременчуцький ―Кремінь‖; 

TSFC Ultras – сімферопольська ―Таврія‖, Leopolitans Ultras 

– футбольний клуб ―Львів‖ [6]. Стиль уболівання цих груп 

відображено в їхніх назвах, де обов‘язковим компонентом 

є слово ультрас, записане латинкою. Проте є групи 

ультрас, які не підтримують цієї тенденції номінування й у 

своїх назвах використовують кирилицю, наприклад: 

―Завжди вірні‖, ―Бандерштадт‖ – ультрас львівських 

―Карпат‖, ―Дніпро Великий‖ – фанати дніпропетровського 

―Дніпра‖, ―Харків 1925‖ – фани харківського ―Металіста‖, 

―Запорізька Січ‖, ―Запоріжці‖ – ультрас запорізького 

―Металурга‖, ―Оболонь 1992‖ – фанати київської 

―Оболоні‖. Про себе на одній з інтернет-сторінок 

http://fclviv.org.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
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футбольні фанати пишуть так: ―Ультрас – це найбільш 

фанатичні уболівальники певного клубу, які готові до 

найбільшої посвяти. Для них має значення практично все, 

що пов‘язане з їх улюбленою командою, починаючи від 

спортивного боку і закінчуючи фанатським. Вони беруть 

участь у підтримці команди (шалики, футболки, прапори, 

банери), виїздах, а також нерідко воюють за свій клуб. 

Бійка для них є лише одним із елементів фанатського 

життя. Уболівання і все, що з ним пов‘язане, є їхнім 

життям. Ультрас живуть своїм клубом‖ [2]. Більшість 

ультрас не беруть участі в бійках. Якщо їм й доводиться 

битися, то лише з потреби (наприклад, коли на них 

нападають) чи у виняткових ситуаціях. Вони задіяні 

насамперед у підтримці власної команди, виїздах, 

поліпшенні презентації клубу на власному стадіоні тощо. 

У середовищі ультрас є фанати, які малюють банери й 

розписують символікою клубу стіни чи паркани в містах, 

використовуючи для оформлення стиль графіті; їх 

називають графітчиками (від італійського graffito – 

техніка декоративного оздоблення стін будівель (СІС, 

с. 222)). Ультрасів, які відповідають за придбання 

піротехнічних засобів й організацію піротехнічного шоу 

під час матчу, звуть піротехніками. 

Окрему групу становлять хуліґанс, хулз – люди, що 

бачать своє покликання насамперед у бійках і в організації 

розбірок. Пріоритетною справою для них є перемога над 

іншими уболівальниками в ім‘я свого клубу. Менший 

ентузіазм у них викликає участь в організації підтримки 

своєї команди. Зазвичай хуліґанс на стадіонах не 

візуалізуються, проте інколи в банерній лінії на огорожах 

можна побачити і їхні банери-ідентифікатори, наприклад 



573 

 

банери хуліганських фірм фанатів українських футбольних 

команд: Darnitsa Hools – київського ―Динамо‖; Volyn Dogs’ 

Firm – луцької ―Волині‖; F.C.V.P. hooligans, White-Green 

Brothers – полтавської ―Ворскли‖; Lviv City Firm – 

львівських ―Карпат‖ [6]. Для хуліґанс матч починається не 

тоді, коли суддя дасть свисток про його початок, а тоді, 

коли в полі їхнього зору з‘являються ворожі фанати. 

Підтримка футболістів під час матчу є для них справою 

другорядною. Проте вони не позбавлені честі: б‘ються 

тільки з рівними собі, не зачіпають перехожих, не воюють 

із підлітками, бо така бійка не додає їм престижу. Тому 

шукають достойних суперників, насамперед уболіваль-

ників, убраних у барви супротивника, та під час конфрон-

тації з ними доводять свою вищість, доказом чого є таке 

висловлювання футбольного фаната: ―Справжні хулігани 

не нищать потягів, автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро 

чи інших об‘єктів тільки задля власної приємності. Вони 

вміють поводитись гідно стосовно своїх супротивників 

(наприклад, не чіпати тих, хто вже опинився поза бійкою, 

не атакувати, коли зустрінуть уболівальника-одинака з 

протилежної групи). Удосконалюють свої вміння 

постійними тренуваннями, вправляючись у різних бойових 

мистецтвах. Важливою рисою хуліганів є також їх активна 

участь у проведенні атаки (велика їх кількість показує, що 

ця група є добре організованою)‖ [2]. Варто звернути 

увагу, що hooligans, official hooligans – лексема, яка в 

мовленні українських футбольних фанатів вживається 

здебільшого в англійському звуковому, а нерідко й 

графічному, оформленні, має у фанатському соціолекті, на 

відміну від загальновживаної мови, позитивну конотацію. 

Таке, цілком протилежне, забарвлення слова хуліган у 
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загальновживаній мові й уболівальницькому соціолекті 

пов‘язане з тим, що українські футбольні фанати 

запозичили цю назву від англійських футбольних хуліґанс, 

які свої радикальні фанатські угруповання називають так 

на честь першого організатора груп футбольних фанатів – 

ірландця Едварда Хулігана (Edvard Hooligan), який 

фактично започаткував фанатський рух у Великобританії 

ще у 80-х рр. ХІХ століття [2].  

З‘ясування стосунків між хуліґанс двох команд 

називають третім таймом, бо це найчастіше відбувається 

після матчів. Перечитування інтернет-сторінок та 

друкованих фанатських газет – фанзинів, які видають 

уболівальники різних клубів, переконує, що подекуди 

важливішим від підтримки власної команди під час матчу є 

боротьба з фанатами супротивника. Нерідко в пові-

домленнях фанів нема ні слова про гру команди, за яку 

вболівають, бо найсуттєвішими подіями є сутички й бійки 

з представниками супротивника. Серед хулз є група 

гардкорів (гардкори (хардкори) (hardcore – від hard – букв. 

твердий, міцний, сильний, тяжкий (НАУС, с. 244) та core – 

серцевина, середина, осердя, ядро (НАУС, с. 129)) – 

фанати, які безпосередньо беруть участь у бійках – 

махачах). Поза футбольним полем боротьба між хуліґанс 

різних команд перероджується у справжню війну. Однак 

війни ведуть із фанатами аж ніяк не всіх клубів, а тільки з 

тими, з ким склалися погані стосунки. Так наприклад, 

друзями фанатів київського ―Динамо‖ вважають дніпро-

петровський ―Дніпро‖ і львівські ―Карпати‖, а ворогами – 

одеський ―Чорноморець‖, донецький ―Шахтар‖, харків-

ський ―Металіст‖, запорізький ―Металург‖. Деякі вболі-

вальницькі війни є такими затятими, що тривають по 
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кілька десятиліть. Для успішного протистояння фанати 

деяких клубів навіть утворюють ―коаліції‖, зокрема, 

найвідомішою є ―тріада‖ (тріада – єдність, утворювана 

трьома окремими особами, предметами, поняттями або 

частинами, елементами (ВТССУМ, с. 1269)) – коаліція 

фанів трьох українських клубів – ―Динамо‖, ―Дніпра‖ та 

―Карпат‖, які разом воюють проти спільних давніх 

супротивників – ―Чорноморця‖ і ―Шахтаря‖.  

Фанатів, які вчащають на виїзні матчі своєї команди, 

називають виїздюками (від виїзд – дія за значенням 

виїздити, виїжджати – їхати, відправлятися звідки-небудь, 

за межі чогось, кудись (ВТССУМ, с. 95)), а тих, хто не 

пропустив жодної виїзної гри, – золотими виїздюками 

(від золотий – дуже цінний, вартий поваги (про людину) 

(ВТССУМ, с. 381)), адже вважається, що фанат, який 

побував на всіх матчах улюбленої команди в інших містах 

чи країнах, зарахував золотий сезон, а тому набуває 

особливої поваги серед колег. Нерідко футбольні фанати 

влаштовують ―виїзди у стилі 80-х‖, тобто подорожують на 

матчі найдешевшим видом громадського транспорту – 

електричками (собаками). Тому прихильників таких 

поїздок на футбол називають кінологами (від кінологія – 

розділ зоології, що вивчає собак, їх породи, догляд за 

собаками (ВТССУМ, с. 429)). Натомість уболівальників, 

які не є фанатами, але часом їдуть з ними на виїзні матчі, 

іменують туристами (турист – той, хто займається 

туризмом (ВТССУМ, с. 1277); від туризм – подорожі, які 

здійснюються за певними маршрутами по своїй країні або 

за кордоном (ВТССУМ, с. 1276)). Дуже юних фанатів – 

віком 11-13 років – називають ―карлюками‖ (від карлик – 

неприродно мала на зріст людина; ліліпут, коротун, куцак, 
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куцан (ВТССУМ, с. 418)), недофанатами (від недорослі 

(недорослий – який ще не виріс, перебуває в дитячому віці; 

малолітній (ВТССУМ, с. 600)) фанати) або школотою 

(контамінація слів школа і голота). 

Члени фанатської спільноти виокремлюють на 

стадіоні ще групу звичайних уболівальників, яких 

називають кузьмичами, кузьмою, кузьмотою, кузею та 

KuZ (від патроніма Кузьмич, Кузьмович, утвореного від 

антропоніма Кузьма (ВІЛ, с. 231)). Кузьма – це футбольні 

уболівальники, які, прийшовши на футбол, як правило, не 

беруть участі в активній підтримці своєї команди, зазвичай 

увесь час сидять під час матчу, приносять із собою на 

стадіон пиво, харчі, лузають смажене насіння, нерідко 

влаштовуючи на трибуні пікнік (для порівняння – у 

польській мові таких уболівальників називають 

пікніковцями (piknikowcy); вони ніколи не їздять на виїзні 

матчі). Таких уболівальників ще називають простими 

вболівальниками з кульками, пересічними вболіваль-

никами чи сємкопожирачами, сємкоїдами, сємками [6] 

(від російського сємєчкі, сємки – насіння (найчастіше 

соняшника або гарбуза)). ―Становлять вони, щоправда, 

найбільшу частину українських стадіонів. Це уболі-

вальники, які цікавляться тільки виключно спортивним 

боком матчу. Уболівальницькі справи не цікавлять їх 

цілком або цікавлять від випадку до випадку, наприклад, в 

аспекті одягання на себе барв клубу. Підтримують 

команду, коли виграє, а коли їй не щастить довший час 

здолати суперників, часто від неї відвертаються. Не готові 

до посвяти своїй команді‖ [2]. Саме зі секторів кузьмичів 

можуть лунати образливі вигуки, адресовані футболістам 

власної команди, наприклад львівські вболівальники, 
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незадоволені діями своїх гравців на полі, можуть 

вигукувати: ―Вівці!‖ „Коли на власному полі ―Карпати‖ 

грають невдало, без самовіддачі і вболівальників не 

влаштовує результат або гра команди, з трибун на адресу 

футболістів інколи лунають вигуки ―Вівці! Вівці!‖ Таке 

унікальне прізвисько не вживають більше ніде в Україні. 

Воно відоме у Львові ще з кінця 1960-х років‖ [8]. Таких 

вигукувань ніколи не дозволяють собі, натомість, 

фанатські сектори. Найбільшим виявом зневаги футболь-

них фанатів до своїх футболістів чи клубних функціонерів 

є мовчазне спостерігання за матчем, коли фани сидять і не 

підтримують команди оплесками, співом тощо або 

обертаються спинами до футбольного поля. Проте до 

такого демонстрування свого незадоволення вони вда-

ються вкрай рідко і здебільшого упродовж лише одного з 

таймів матчу. Про кузьмичів на львівському стадіоні 

прихильно відгукуються фанати з інших українських міст, 

кажучи, що ―львівська кузьма – дресирована – підтримує 

переклички та заряди‖ [6]. 

Серед кузьми є чимало таких, що приходять на 

футбол у клубних шаликах. Їх футбольні фанати нази-

вають скарферами (ска(р)фер (scarfer) від scarf – шарф 

(НАУС, с. 468) – звичайний уболівальник, який носить 

шарф зі символікою улюбленої команди і приходить на 

матч її підтримувати). Окрему групу в середовищі 

кузьмичів становлять уболівальники з дудками – дударики 

(дударик – зменшено-пестливе до дудар; дудар – той, хто 

грає на дудці, сопілці (ВТССУМ, с. 251)) – ті, які 

підтримують свою команду за допомогою дудок; до них 

футбольні фанати ставляться зневажливо, нерідко 

вигукуючи: ―Дудки геть зі стадіону!‖. Проте футбольні 
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фанати цілком толерують мовчунів (мовчун – той, хто 

звичайно мовчить, не любить багато говорити; той, хто не 

висловлює своїх думок (ВТССУМ, с. 535)) чи тихарів (від 

тихий – який звичайно не проявляє різко чи бурхливо своїх 

почуттів; спокійний (ВТССУМ, с. 1248)) – уболівальників, 

які мовчки дивляться футбол. Раніше серед таких були 

насамперед солдати строкової служби, яких примусово 

приводили на стадіон і розсаджували внизу по периметру 

секторів. 

На стадіонах є ще уболівальники-симпатики – ті, що 

приходять на футбол оказіонально, переважно з 

―неспортивного‖ приводу, наприклад, дівчата фанів, 

батьки з малими дітьми або політики, які, вболіваючи за 

місцеву команду, намагаються підвищити свій рейтинг. 

Здебільшого симпатики відвідують найрезонансніші 

футбольні поєдинки: матчі національної збірної, кубкові 

зустрічі, дербі. 

Стрижневою для спільноти вболівальників є опозиції 

―свої – чужі‖, яка є суттєвою категорією вираження 

інтелектуального й емоційного ставлення до 

навколишнього світу, адже часто лише присутність чужого 

дозволяє їм окреслити себе. ―Чужий‖ – це той, хто мислить 

по-іншому, ніж ―ми‖, живе по-іншому, виглядає по-

іншому, визнає інші цінності. Нема стереотипу ―чужого‖ 

без стереотипу ―свого‖. Простіше кажучи: ―чужі‖, тобто 

―вони‖, є потрібні, щоб ―ми‖, тобто ―свої‖, були сильними, 

міцними, ліпшими. Таке переконання щодо власної 

спільноти стає підставою для формулювання неписаного 

кодексу поведінки. ―Ми‖ – це вболівальники власної 

команди. ―Чужі‖ – це уболівальники команди-суперниці, з 

―чужими‖ треба воювати. Як вважає польська дослідниця 
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Ева Колодзєєк, ―характерною рисою субкультури ста-

діонів, яка відрізняє їх від інших сучасних групових 

культур, є імператив боротьби. Можна припустити, що … 

найістотнішим, найсильнішим суспільним зв‘язком, який 

єднає членів цієї групи, є не стільки вболівання за власну 

команду, скільки війна з уболівальниками команд-

супротивників. Так, ніби жагу боротьби, яка панує на 

футбольному полі між двома футбольними командами, 

перенесено на їхніх уболівальників‖ [1, с. 110].  

―Чужими‖, тобто ворогами, для фанатів є насамперед 

команди-суперниці та їхні уболівальники. Саме вони є 

адресатами вигуків і скандувань, що лунають із трибун і, 

як правило, мають провокативний характер. На стадіоні 

триває словесна боротьба, яка має на меті розігріти емоції 

уболівальників і підготувати до сутичок, що найімовірніше 

відбудуться після матчу, наприклад: ―Хохол народився – 

жид заплакав!‖ (висловлювання фанатів київського 

―Динамо‖, які мають прізвисько хохли (хохол – 

зневажлива назва українця (ВТССУМ, с. 1351)), 

спрямоване до фанів одеського ―Чорноморця‖, яких 

прозивають жидами (жиди – 1. те саме, що євреї; 

2. образлива назва євреїв (ВТССУМ, с. 275))) або: ―Зелено-

білі барви – колгоспник їх не достойний!‖ (текстовик фанів 

львівських ―Карпат‖, для яких зелено-білі барви є рідними, 

звернений до фанатів полтавської ―Ворскли‖, що теж 

виступає в біло-зелених кольорах, а фанати інших 

українських футбольних клубів зневажливо називають 

―Ворсклу‖ та її фанів колгоспниками (колгоспник – член 

колгоспу (ВТССУМ, с. 439) – за першою назвою полтав-

ської футбольної команди – ―Колгоспник‖, яку вона мала з 

1955 до 1984 рр.)).  
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Цікавими є трансформовані (найчастіше зредуковані) 

назви українських футбольних команд, що їх у своєму 

мовленні використовують фанати. Зокрема, лексеми: Зака 

– футбольний клуб ―Закарпаття‖ (Ужгород), МетаДон – 

футбольний команда ―Металург‖ (Донецьк); МетаЗапор – 

футбольний клуб ―Металург‖ (Запоріжжя) – утворено 

задля мовної економії абревіацією на базі відповідних 

сполучень слів. Прикладом протилежної тенденції у 

творенні прізвиська футбольного клубу є словосполучення 

собаки Павлова – команда ―Ворскла‖ з Полтави (від 

прізвища тренера полтавчан Миколи Павлова – однофа-

мільця видатного російського фізіолога Івана Павлова, 

який вивчав принципи фізіології вищої нервової діяль-

ності, описав умовні та безумовні рефлекси, проводячи 

свої досліди на собаках [4]; футболістів ―Ворскли‖ 

порівнюють із піддослідними собаками).  

Нерідко назви як самих команд-суперниць, так і їхніх 

фанатських угруповань є образливими прізвиськами, 

наприклад: запори (звукова асоціація з назвою міста 

Запоріжжя; від запор – недостатнє або нерегулярне, з 

затримкою, випорожнення кишківника (ВТССУМ, с. 321)), 

бомжі (бомж – особа без певного місця проживання 

(ВТССУМ, с. 59)) – запорізький ―Металург‖; жиди (жиди 

– 1. те саме, що євреї; 2. образлива назва євреїв (ВТССУМ, 

с. 275)) – одеський ―Чорноморець‖; колгоспники, колгосп 

(колгоспник – член колгоспу; колгосп – колективне 

господарство; люди, що є членами такого господарства 

(ВТССУМ, с. 439)) – полтавська ―Ворскла‖; криві (від 

першої частини назви міста Кривий Ріг) – криворізький 

―Кривбас‖; кроти (від кріт – невеликий комахоїдний 

ссавець, що живе під землею (ВТССУМ, с. 466)), шахта 
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(шахта – система підземних споруд, де добувають корисні 

копалини (переважно вугілля) або провадять які-небудь 

роботи, та будівель на поверхні; тільки підземна частина 

споруд такого призначення (ВТССУМ, с. 1391)), терикон 

(терикон – конусоподібний насип порожньої породи на 

поверхні землі біля шахти, копальні (ВТССУМ, с. 1241)) – 

донецький ―Шахтар‖; метаглисти (звукова асоціація з 

назвою ―Металіст‖; від метал – зредукованої форми назви 

команди ―Металіст‖ та глист – черв‘як, що паразитує в 

організмі людини і тварини (ВТССУМ, с. 185)), метал 

(скорочена форма команди ―Металіст‖), хаммери (звукова 

асоціація з назвою міста Харків; хаммер (від Hummer) – 

назва американського армійського позашляховика [4]), 

хорьки, тхори (теж звукова асоціація з Харковом; від 

російського хорьок – укр. тхір – хижий звірок родини 

куницевих з коштовним пухнастим хутром (ВТССУМ, 

с. 1278)) – харківський ―Металіст‖; татари (однослівна 

форма від кримські татари – корінні мешканці 

Кримського півострова; татари – назва різних тюркських, 

монгольських та інших племен (ВТССУМ, с. 1232)) – 

сімферопольська ―Таврія‖; хохли (хохол – зневажлива 

назва українця (ВТССУМ, с. 1351), мєнти (мєнт – 

жаргонне найменування міліціонера; назва вказує на те, що 

товариство ―Динамо‖ було об‘єднанням колективів фіз-

культури і спорту правоохоронних органів) – київське 

―Динамо‖. 

На адресу уболівальників суперника, як правило, 

лунають вигуки, що мають на меті принизити, висміяти їх 

та команду, за яку вони вболівають: ―Оболонь – фігове 

пиво!‖ (до уболівальників київської ―Оболоні‖, спонсором 

якої є виробник українського пива та безалкогольних 



582 

 

напоїв – корпорація ―Оболонь‖); ―Запахло смаженим 

хорьком!‖ ―Від вас тхне!‖ (до фанатів харківського 

―Металіста‖, яких називають хорьками, тхорами (морфо-

логічною ознакою тхорів є те, що вони мають специфічний 

запах [4])); ―Дави бандер!‖ (до фанів львівських ―Карпат‖, 

яких іменують бандерами); ―Ваше місце в мавзолеї!‖ (до 

вболівальників маріупольського ―Іллічівця‖, яких прози-

вають внучатами Ілліча). Нерідко тексти, спрямовані до 

сектора фанатів-гостей, містять вульгаризми як один зі 

способів мовного вираження негативних емоцій: ―Türk 

domuz uzakta Avrupa’dan! (Турецькі свині, забирайтесь 

геть з Європи!)‖ (до фанатів турецького ―Галатасарая‖). Це 

суттєво відрізняє такі тексти від тих, що спрямовані до 

власної команди, де вульгарні слова не використовують: 

―Чи є в отарі леви?‖ (уболівальники ―Карпат‖ до 

футболістів свого клубу, незадоволення діями яких не раз 

супроводжується вигуками з трибун: ―Вівці!‖).  

Серед інших назв фанатських угрупувань різних 

українських команд у соціолекті футбольних фанатів 

функціонують найменування, що нерідко дублюють 

неофіційні назви чи прізвиська футбольних клубів, проте є 

нейтральними: азовці (мешканці населених пунктів на 

узбережжі Азовського моря, насамперед маріупольці) – 

фанати маріупольського ―Іллічівця‖; бандери (від прізви-

ща провідника українських націоналістів Степана Бандери) 

– фани львівських ―Карпат‖; бобри (від бобер – великий 

водяний (річковий гризун), що дає цінне хутро (ВТССУМ, 

с. 57); ця тварина є офіційним талісманом київських 

динамівців) – фани київського ―Динамо‖; волиняки (воли-

няки – те саме, що волиняни; волиняни – жителі Волині 

або ті, що родом із Волині (ВТССУМ, с. 155)) – фанати 
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луцької ―Волині‖; ворскляни (мешканці населених пунктів 

над рікою Ворсклою, насамперед полтавці) – фанати 

полтавської ―Ворскли‖; гірники (від гірник – робітник 

гірничої промисловості (ВТССУМ, с. 183)) – уболіваль-

ники донецького ―Шахтаря‖; дніпряни (мешканці міста 

Дніпропетровська, яке самі вони називають Дніпром; 

дніпропетровські фанати скандують ―Команда з Дніпра!‖) 

– фани дніпропетровського ―Дніпра‖; іллічівці, іллічі, 

внучата Ілліча, ленінці (від патронімічної назви Ілліч, 

утвореної від імені Ілля (ВІЛ, с. 229); назва команди 

перегукується з назвою Маріупольського металургійного 

комбінату імені Ілліча, який спонсорує футбольний клуб; 

(патронім у назві металургійного заводу походить від імені 

комуністичного діяча Володимира Ілліча Ульянова-

Леніна)) – фани маріупольського ―Іллічівця‖; каноніри (від 

канонір – гармаш (ВТССУМ, с. 413); гармаш – майстер, 

який виготовляв і обслуговував гармати; те саме, що 

гарматник (ВТССУМ, с. 174)); каштанчики (асоціація з 

гербом Києва, на якому зображений каштан) фанати 

київського ―Арсеналу‖; кримчани (кримчани – мешканці 

Криму (ВТССУМ, с. 465)) – фанати сімферопольської 

―Таврії‖; леви, зелені леви (асоціативний зв‘язок із назвою 

міста Львів; від лев – великий хижий звір родини котячих 

(ВТССУМ, с. 482) та зелений – один із клубних кольорів 

карпатівців) – фанати львівських ―Карпат‖ (відповідно – 

левенята (від левеня – маля лева (ВТССУМ, с. 482)) – юні 

вболівальники ―Карпат‖); леополітанс (мешканці Леопо-

ліса (від латинської назви Львова)) – фани футбольного 

клубу ―Львів‖; металурги (від металург – фахівець із 

металургії (ВТССУМ, с. 521)) – фанати запорізького 

―Металурга‖; пивовари (від пивовар – той, хто варить 
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пиво; бровар (ВТССУМ, с. 758)) – фани київської 

―Оболоні‖; таврійці (мешканці Таврії – Кримського 

півострова) – фанати сімферопольської ―Таврії‖; ультра-

мариноси (від ультрамарин – мінеральна яскраво-синя 

фарба (ВТССУМ, с. 1293)) – уболівальники одеського 

―Чорноморця‖. 

Найважливішим засобом візуальної та вербальної 

ідентифікації футбольних фанатів є клубні кольори, у яких 

виступають їхні улюблені команди. Назви клубних 

кольорів у фанатській субкультурі є водночас неофіцій-

ними назвами чи прізвиськами команди, а також 

найменуваннями футбольних фанатів цього клубу, 

наприклад: зелено-білі та green-white – це львівські 

―Карпати‖; оранжево-чорні, помаранчево-чорні – донець-

кий ―Шахтар‖; біло-сині та white-blue – київське 

―Динамо‖; жовто-сині – харківський ―Металіст‖ та 

ужгородське ―Закарпаття‖; біло-червоні, біло-малинові – 

луцька ―Волинь‖; жовто-чорні – чернівецька ―Буковина‖; 

синьо-біло-голубі, синьо-біло-блакитні – дніпропетров-

ський ―Дніпро‖; біло-зелені та white-green – полтавська 

―Ворскла‖; чорно-сині, ультрамаринові та ultra marines – 

одеський ―Чорноморець‖; червоно-жовто-чорні – 

запорізький ―Металург‖; червоно-білі – криворізький 

―Кривбас‖; червоно-сині – київський ―Арсенал‖; біло-

червоно-сині – сімферопольська ―Таврія‖; синьо-золоті – 

футбольний клуб ―Львів‖; чорно-білі та black-white – 

луганська ―Зоря‖; оранжево-сині – маріупольський 

―Іллічівець‖; жовто-чорні – охтирський ―Нафтовик‖; 

жовто-зелені – тернопільська ―Нива‖; зелено-малинові – 

футбольний клуб ―Харків‖ [7]. Вагомість клубних барв 

підтверджується й у текстах скандувань і пісень, які 
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звучать на стадіонах, наприклад у заряді фанатів 

львівських ―Карпат‖:  

Зелено-білі наші кольори. Ми непереможні – шаблі 

догори [8].   

Барви клубу є священними для спільноти 

уболівальників. Вони пов‘язані з історією, традиціями 

певної команди й постійно за нею закріплені. Випадки 

зміни клубних кольорів чи символіки команди є 

надзвичайно рідкісними й не знаходять розуміння та 

підтримки серед уболівальників. Наприклад, фанати 

полтавської ―Ворскли‖ апелювали до власників клубу, щоб 

повернути стару емблему і барви клубу, такими 

текстовиками: ―Скільки емблем не малюйте, кращої за неї 

немає!‖ та ―Зелено-білі назавжди!‖ [5]. Подібно футбольні 

фанати київського ―Динамо‖ вимагали повернення старої 

емблеми команди, вивісивши банер, на якому була лише 

велика синя літера Д на білому полі та напис: ―Нічого 

зайвого!‖ [6]. Для футбольних фанатів кольори клубу є 

надзвичайно важливими під час організації підтримки 

улюбленої команди на стадіоні.  

Ще однією групою ―чужих‖, тобто ворогів для всіх 

фанатів, проти яких можуть об‘єднатися навіть 

непримиренні фанатські угруповання команд, що здавна 

ворогують між собою, є міліціонери. Найчастіше в 

середовищах фанатів використовують такі зневажливі й 

образливі назви співробітників міліції: вовкулаки, 

кашкети, мєнти, мусори, А.С.А.В., акаби, акабери, асав, 

копи, лягаві, недолюди, погони, самбісти, регбісти, 

слони (від російської абревіатури С.Л.О.Н. – смерть 

лягавим од (від) ножа). Більшість наведених найменувань 

співробітників міліції вживають у сучасному жаргонному 
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мовленні, за винятком лексеми А.С.А.В., яка функціонує 

тільки в середовищах футбольних фанатів. Ця англійська 

абревіатура є вираженням ненависті до правоохоронців 

(А.С.А.В. – з англ. аll coppers are bastards – усі поліціянти 

покидьки), нею повсюдно рясніють паркани і стіни 

будинків у містах. Відомо, що групи вболівальників діють 

на межі з правом або й порушують його, тому контакти з 

міліцією регулюються своєрідним кодексом уболіваль-

ника, що є універсальним для всіх фанів: ―1) не можна 

видавати міліції супротивників навіть із найбільш ворожих 

клубів; 2) втрачені шалики чи прапори, які потрапили до 

міліціонерів, як зганьблені їхніми руками, не можна 

вивішувати на стадіонах; 3) коли міліція б‘є фанатів навіть 

з найбільш ненависного клубу, обов‘язком уболівальника є 

підтримування духу тих, кого б‘ють; 4) фанат має свою 

честь і не потребує охорони міліції; ті, хто шукає захисту 

міліції, заслуговують на найбільшу зневагу‖ [1, с. 111]. 

Бійців ОМОНу, яких нерідко залучають до охорони матчів, 

називають космонавтами (космонавт – той, хто здійснює 

польоти в космічному просторі (ВТССУМ, с. 458)) через 

зовнішню подібність їхнього повного бойового обмунди-

рування до скафандрів космонавтів. Беркутами чи 

беркутятами (від беркут – великий хижий птах із породи 

орлів (ВТССУМ, с. 48)) називають міліціонерів зі 

спецпідрозділу ―Беркут‖, а грифонами (грифон – те саме, 

що гриф; гриф – великий хижий птах роду соколо-

подібних, що живе в деяких горах і живиться падаллю 

(ВТССУМ, с. 198)) – бійців із підрозділу ―Грифон‖, які 

допомагають у забезпеченні порядку до, під час та після 

футбольних матчів. Узагальнити ставлення фанатів до 
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міліції можна цитатою з банера ультрас ужгородського 

―Закарпаття‖: ―Футбол для фанів, а не для мусорів‖ [5]. 

Ворогом фанатів є також охорона стадіону, яка 

повинна пильнувати за порядком під час матчу і знає, як 

протистояти заворушенням, але часто вона виводить 

надміру войовничих фанатів. Тому охоронців-стюардів 

нерідко звуть церберами (цербер – лютий і пильний 

охоронець (ВТССУМ, с. 1361). Негативне ставлення до 

охорони стадіону пов‘язане й із тим, що вона разом із 

міліцією влаштовує уболівальникам перед пропуском на 

стадіон шмон – обшук уболівальників із відбиранням при 

цьому небезпечних предметів – палиць, піротехніки тощо. 

Брутальними й вульгарними є вигуки до суддів, які, 

на думку вболівальників, припускаються помилок на 

користь команди-суперниці, підсуджують їй. Найобразли-

вішими вигуками в бік рефері є називання його всіма 

можливими синонімами до слова гомосексуаліст: ―Суддя – 

гей!‖, ―Суддя – підерас!‖, ―Суддя – тридвараз!‖ (останній 

приклад є заміною ненормативного слова п…с близьким 

до нього за звучанням висловлюванням (від три – два – 

раз)). Арбітрів нерідко називають антропонімами Валера, 

Валєра (від Валера – зменшено-пестливий варіант імені 

Валерій (ВІЛ, с. 44)), які у фанатському соціолекті є 

синонімами до перелічених вище найменувань. У свідо-

мості фанатів судді – це люди, які рідко бувають 

об‘єктивними, а зазвичай за певну фінансову винагороду 

діють на користь однієї з команд. У вигуках підкреслюють 

продажність суддівського корпусу. Варто звернути увагу, 

що в сучасних стадіонних скандуваннях, спрямованих до 

судді, рідко використовують такий популярний ще доне-
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давна вигук, яким виражали незадоволення діями арбітра: 

―Суддю на мило!‖ 

До ворогів уболівальники зараховують також 

футбольних функціонерів, яких вони звинувачують у 

корисливості, нечесності, продаванні (зливі) матчів, 

здійсненні фінансових махінацій із метою отримати зиск 

або ж накласти штрафні санкції на футбольні клуби. На 

українських стадіонах часто можна було почути вигуки 

про колишнього голову Федерації футболу України Григо-

рія Суркіса, якого фанати звуть Шубкісом (після відомої 

афери з підкупом іноземних суддів подарунками-шубами): 

―Суркіс – жид!‖, ―Суркіс – хуйло!‖, ―Бай, бай, Гриша!‖ На 

львівській арені фанати неодноразово апелювали до 

почесного президента ―Карпат‖ Петра Димінського, якого 

називають Димом чи Демоном, наприклад: ―Дим, досить 

продавати матчі! Краще продай клуб!‖ Федерацію 

футболу України, Контрольно-дисциплінарний комітет 

якої нерідко штрафує футбольні клуби чи знімає очки за 

недостойну поведінку їхніх фанатів, уболівальники 

називають Педерацією. Ось приклад одного з текстовиків, 

зверненого до функціонерів футбольної федерації: ―Геть 

брудні масонські лапи від ―Металіста” і ―Карпат”!‖ [6] 

(натяк на приналежність очільника Федерації Григорія 

Суркіса до масонів).  

Адресатами негативних висловлювань футбольних 

фанів можуть також бути й журналісти, яких часто 

називають запозиченим з італійської мови словом 

папараці та яким закидають фахову некомпетентність, що 

в результаті призводить до створення неправдивого, на 

думку фанатів, образу фанатського руху в мас-медіа.  
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Підсумовуючи, варто сказати, що засоби ідентифі-

кації, які застосовують футбольні фанати, зміцнюють 

цілісність їхньої уболівальницької спільноти. Як візуальне 

самовираження, так і специфіка мовлення фанатських 

угруповань є важливими компонентами ідентичності фут-

больних фанатів, адже ці засоби є не лише атрибутом 

належності до групи, а й формою групової свідомості, 

відбитком групових цінностей. Серед лексем, які уболі-

вальники використовують для ідентифікування причетних 

до футбольного дійства, можна виокремити дві групи 

номінацій: 1) назви самих фанатських угруповань та 

команд, за які вони вболівають (із позитивною конотацією, 

якщо йдеться про своїх, і з негативною – коли мова про 

команди-суперниці та їхніх фанатів); 2) назви, які 

використовують для номінування ―ворогів‖ фанатів – 

міліції, охорони стадіонів, суддів, футбольних функціоне-

рів, журналістів тощо. Як показав аналіз, більшість лексем 

цих тематичних груп є питомими українськими назвами, 

утвореними семантичним способом унаслідок переосмис-

лення значень загальновживаних слів, яким надано нових 

значень, рідше іншими способами деривації; є також і 

чимала частка запозичень, насамперед із молодіжного 

жаргону, а також із чужих мов – англійської, італійської, 

португальської, російської. 
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VERBAL AND VISUAL IDENTIFICATION IN THE SOCIOLECT OF 

UKRAINIAN FOOTBALL FANS 

 

Iryna Protsyk 

 

The article reveals the peculiarities of subculture of football fans and 

shows specific features of its verbal and visual self-identification. Sociolect of 

Ukrainian football fans is described on the basis of specific lexicon analysis. The 

lexicon appeared as a result of broadening of semantics of generally used words 

of Ukrainian language as well as of words borrowed from various languages 

mainly English and Italian. 

Key words: subculture, fans‘ sociolect, lexicon of football fans. 
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ського національного університету 

імені Івана Франка 

Процик Ірина – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри українського 

прикладного мовознавства філоло-

гічного факультету Львівського 

національного університету імені 

Івана Франка 

Сербенська 

Олександра 

– доктор філологічних наук, 

професор кафедри радіомовлення і 

телебачення факультету журналісти-

ки Львівського національного уні-

верситету імені Івана Франка, 

заслужений професор Львівського 

національного університету імені 

Івана Франка академік АН ВШ 

України, дійсний член НТШ 

Скаб Мар’ян – доктор філологічних наук, 

професор кафедри історії та 

культури української мови філоло-

гічного факультету Чернівецького 

національного університету імені 

Юрія Федьковича 

Сколоздра-

Шепітко Олеся 

– кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

філологічного факультету Львів-

ського національного університету 
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імені Івана Франка 

Сокіл Богдан – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри українського 

прикладного мовознавства філоло-

гічного факультету Львівського 

національного університету імені 

Івана Франка 

Терлак Зеновій – кандидат філологічних наук, 

професор кафедри української мови 

філологічного факультету Львів-

ського національного університету 

імені Івана Франка, член Україн-

ської національної комісії з питань 

правопису 

Тишківська Надія – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

філологічного факультету Прикар-

патського національного універ-

ситету імені Василя Стефаника 

Труш Олена – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

філологічного факультету Львів-

ського національного університету 

імені Івана Франка 

Ціхоцький Іван – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

філологічного факультету Львів-

ського національного університету 

імені Івана Франка 
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