
Учителеві рідного слова,
Наставникові,

Педагогові





,

Видавництво "Левада"
Львів 2018

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

Збірник 
наукових праць і 
матеріалів на пошану 
Ірини ОЩИПКО



Рекомендувала до друку Вчена рада філологічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

(протокол № 6 від 24 cічня 2018 року)

Редакційна колегія:
канд. філол. наук, доц. Асіїв Л. В., докт. філол. наук, проф. Бацевич Ф. С., канд. 
філол. наук, доц. Білоус М. П., докт. філол. наук, проф. Васильєва Л. П., канд. 
філол. наук, доц. Глібчук Н. М., канд. філол. наук, доц. Добосевич У. Б., канд. 
філол. наук, доц. Костів О. М., докт. філол. наук, проф. Кочан І. М., канд. 
філол. наук, доц. Кузьма І. Т. (відповідальний секретар), канд. філол. наук, 
доц. Кутня Г. В., докт. філол. наук, доц. Купчинська З. О., канд. філол. наук, доц. 
Пілецький В. І., канд. філол. наук, доц. Сколоздра-Шепітко О. Р., канд. філол. 
наук, проф. Терлак З. М.; канд. філол. наук, доц. Труш О. М., канд. філол. наук, 
доц. Ціхоцький І. Л., канд. філол. наук, доц. Сокіл-Клепар Н. В., канд. філол. наук 
Висоцька Т. Й. (відповідальний редактор), ст. виклад. Левчук О. І.

Рецензенти:

БАБИЧ Н. Д. – професор кафедри історії та культури української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
ҐРЕЩУК В. В. – професор кафедри української мови Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.

Серце чистеє, думка чесная... : Збірник наукових праць і матеріалів на 
пошану Ірини Ощипко. – Львів : 2018. – c.664+16 c. фото.

У збірнику праць на пошану Ірини Ощипко вміщено наукові статті, 
присвячені питанням дериватології, діалектології, граматики, лексиколо-
гії, лексикографії, лінгвостилістики, ономастики, історії мови, франкознав-
ства. Подано науково-методичний доробок мовознавця, а також досліджен-
ня І. Ощипко, які відображають спектр наукових зацікавлень ученої.

Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

ISBN 978-617-7527-22-9 © Колектив авторів, 2018

УДК 811.161.2(06):801.8(Ощипко)



ЗМІСТ

ВІТАЛЬНІ СЛОВА.  
КОЛЕГИ Й УЧНІ ПРО ЮВІЛЯРКУ

Микола ЄВТУХ
Слова вдячності від учня 11

Марія БІЛОУС
Слова пошани і вдячності разом із першими  
весняними квітами 13

Надія БАБИЧ
Мій найперший літературний редактор з невичерпною  
криницею мудрості і правдолюбства 17

Зиновій БУЛИК
Ірина Йосипівна в середовищі однодумців 20

Зиновій БИЧКО
Ідеал людяності та шляхетності 27

Жанна КОЛОЇЗ
Самозречена відданість науковим теренам 28

Ірина КУЗЬМА
Взірець людяності та високої науково-педагогічної  
майстерності 31

Ірина КУЗЬМА, Тетяна ВИСОЦЬКА
Розмова з ювіляром 34

ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ І. ОЩИПКО
Бібліографія Ірини Йосипівни Ощипко 39

Із спостережень над іменниковою синонімікою художньої  
прози Івана Франка 53



До вивчення прикметникової та прислівникової синоніміки  
в художніх творах І. Я. Франка 69

Із спостережень над побутовою лексикою української  
мови XVII ст. (на матеріалі „Лексикону славеноросского”  
Памви Беринди) 82

Синхронічне і діахронічне вивчення семантики слова 100

Порівняльна характеристика відприкметникових  
прислівників (на матеріалі української, російської  
та білоруської мов) 118

Словотвірна характеристика українських прислівників  
у порівнянні з російськими та польськими  
(модель по-….-ому/ -и) 128

О. О. Потебня про прислівник 140

Лінгвістичне зіставлення двох авторських видань повісті  
„Захар Беркут” 146

Семантичний зв’язок українських прислівників з  
корелятивними іменниками 155

Семантико-словотвірна характеристика предикативних  
прислівників української мови 165

Словотвірна синонімія українських прислівників 175

ДЕРИВАТОЛОГІЯ
Інна ДЕМЕШКО

Морфонологічна структура і мотиваційні функції  
девербативів  185

Ірина КУЗЬМА
Формування словотвірної варіантності прикметників  
в українській мові 200



Ольга ГУШПІТ
Семантико-дериваційна характеристика словотвірного 
гнізда з вершиною шість 213

ГРАМАТИКА
Зоряна МАЦЮК, Марія СКОРОБОГАТА

Прислівник у структурі поетичних текстів  
Ліни Костенко 231

Галина КУТНЯ
Члени речення в „Нарисах з української синтакси  
у зв’язку з фразеологією та стилістикою”  
С. Смеречинського крізь призму сучасного бачення 244

Ірина ДЖОЧКА
Модально-прагматичний потенціал часток у  
сакральному тексті 257

ТЕРМІНОЗНАВСТВО
Людмила СИМОНЕНКО

Основні проблеми сучасної української термінографії 277

Володимир ПІЛЕЦЬКИЙ
Ще раз про мовну самобутність українського терміна 292

Богдан ЯКИМОВИЧ
То чи мають Збройні Сили України свою українську  
військову терміносистему? 314

Ірина ПРОЦИК
„Футбол, серед іншого, є чесною грою…”. Футбольна  
лексика в есеїстиці Оксани Забужко 328

Дарія ЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН
До проблеми укладання історичного словника  
термінолексики (спроба побудови словникової статті) 344



ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Ірина КОЧАН

Елементи лінгвістики тексту у працях І. Й. Ощипко 359

Тетяна КОСМЕДА
Викладач вищої школи крізь призму інтернет-дискурсу:  
феномен науковця-педагога І. Й. Ощипко  
(з нагоди 90-літнього ювілею) 370

Жанна КОЛОЇЗ
Сучасна афористика як об’єкт лінгвогендерологічних  
досліджень 383

Оксана МИКИТЮК
Розуміння патріотизму в текстах Дмитра Донцова  
(крізь призму власних назв) 402

Юрій ГОРБЛЯНСЬКИЙ
Образ Тараса Шевченка у нотатках відвідувачів  
Чернечої гори та проблема очищення національної  
пам’яті 412

ФРАНКОЗНАВСТВО
Зеновій ТЕРЛАК

„Мов Лопотова та війна у байці” 
(до проблеми коментування Франкових текстів) 441

Олена ТРУШ
Довжина та глибина складних багатокомпонентних  
речень із безсполучниковим зв’язком і підрядністю в  
науковому мовленні Івана Франка 449

Наталія ФАРИНА
Синтаксична структура художньої прози Івана Франка:  
складні речення з підрядними об’єктної семантики 462

Тетяна БАВУС
Образ неба в мовній картині світу Івана Франка:  
семантичний аспект (на матеріалі великої прози) 478



ОНОМАСТИКА
Зоряна КУПЧИНСЬКА

Деантропонімна архаїчна ойконімія України:  
відкомпозити. ІІІ. 491

Олеся СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО
Слов’янська антропонімія в українській історичній  
прозі 512

Оксана МОСУР
Мікротопоніми Самбірського циркулу на -ств(о) кінця 
XVIII– початку ХІХ ст. 527

Оксана КРАВЧУК
Прізвиська села Довге-Калуське Калуського району  
Івано-Франківської області: лексико-семантична  
класифікація та словотвір  540

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ
Оксана КОСТІВ

Лінгвістична географія та діалектологія  
(розвиток і взаємодія) 559

Наталія ГЛІБЧУК
Унікальні лексеми календарної обрядовості в  
надсянських говірках 571

Любослава АСІЇВ
Альтернації голосних фонем у західнополіських  
говірках 585

ІСТОРІЯ МОВИ
Уляна ДОБОСЕВИЧ

Манускрипт із карпатських теренів: морфологічні  
особливості 597

Тетяна ВИСОЦЬКА
Сурядний сполучник да в українській мові XVI–XVII ст. 611



Петро ДОВГАНЬ, Іван ЦІХОЦЬКИЙ
Епіграфічні матеріали києворуського часу з городища  
літописного Бужська 625

Ірина ЧЕРЕВКО
Антін Генсьорський – дослідник пам’яток української  
мови 637

Мирослава КУЛІЄВИЧ
Дієслово у віршованих текстах рукопису Климентія  
Зіновієва кінця XVІІ – початку XVIII ст. 646



11ВІТАЛЬНІ СЛОВА

Микола ЄВТУХ, Київ

СЛОВА ВДЯЧНОСТІ ВІД УЧНЯ

Вельмишановна Ірино Йосипівно!

Прийміть щиросердні, сповнені людської шани й поваги 
привітання з нагоди Вашого ювілею! 

Вам доля подарувала активне, багате й цікаве життя. 
Притаманний Вам талант, помножений на велике бажання 
робити людям добро, став запорукою Вашого успіху.

За Вашими плечима великий і яскравий шлях, на якому 
Ви проявили себе як видатний вчений-лінгвіст, таланови-
тий педагог, інтелігентна, мудра та відповідальна людина. 
Результати Вашого невтомного творчого пошуку збагатили 
скарбницю української наукової думки, стали неоціненним 
внеском у розвиток лінгвістичної науки.

Своєю невтомною працею Ви навчали молоде поколін-
ня, як бути патріотами, чесними й принциповими людьми з 
активною громадянською позицією та бажанням працюва-
ти на благо Батьківщини. Ваша багаторічна і плідна праця у 
Львівському університеті імені Івана Франка демонструє са-
мовіддане служіння її Величності Науці, а Ви є зразком ви-
датної та водночас скромної людини, яка завзято тримаєть-
ся долею вказаного шляху.

Ваш талант, професіоналізм, компетентність – це ті якос-
ті, які зробили Вас авторитетною і шанованою людиною се-
ред студентства і викладачів славетного Франкового Храму 
Науки. 

Притаманні Вам патріотизм, висока духовність і самовід-
даність у творчій праці, невичерпна енергія високо цінують-
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ся науково-педагогічною громадськістю України і слугують 
взірцем для молодих поколінь.

Ви сієте добре, розумне, вічне як у науково-педагогічній 
діяльності, так і у житті. Спілкування з Вами спонукає нас до 
гармонізації нашого життя, мудрості та наполегливої праці, 
орієнтує на нові творчі звернення.

Нині для багатьох науковців, педагогів, студентів Ви – 
приклад гармонійної особистості, людини, що зуміла при-
слухатися до себе, обравши свою мету серцем, як навчав ве-
ликий Григорій Сковорода.

Я гордий і щасливий з того, що мені випала унікальна 
можливість вчитися у Вас, слухати Вас, спілкуватися з Вами.

І якщо вдалося мені в житті зробити що-небудь достой-
не, в цьому є і Ваша велика заслуга, Дорогий вчителю. Дя-
кую Вам.

Бажаю, щоб Ваше життя і надалі було змістовним, напо-
вненим щастям, а все зроблене Вашим розумом і серцем нео-
дмінно давало Вам наснаги, приносило радість і добро, шану 
і повагу людей на многії-многії літа!

Нехай те добро, яке Вами щиро і рясно сіється, зійде в 
серцях людей, яким поталанило знати Вас, навчатися у Вас 
та нехай повернеться воно сторицею. Бажаю Вам, вельми-
шановна Ірино Йосипівно, доброго здоров’я, довгих років 
життя, великого людського щастя та благополуччя.

Нехай божа благодать завжди буде з Вами, вельмиша-
новна Ірино Йосипівно!

З найщирішими побажаннями і найтеплішими словами 
вдячності Ваш учень – Дійсний член (академік) Національ-
ної академії педагогічних наук України, доктор педагогіч-
них наук, професор, Заслужений працівник народної освіти 
України Микола Євтух.
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Марія БІЛОУС, Львів

СЛОВА ПОШАНИ І ВДЯЧНОСТІ РАЗОМ ІЗ  
ПЕРШИМИ ВЕСНЯНИМИ КВІТАМИ

Ювілеї добрі тим, що є нагода висловити ювілярові, а тим 
паче, якщо Він – твій Учитель, глибоку шану й найщирішу 
вдячність за мудру науку, неоціненний житейський досвід, 
секрети педагогічної майстерності, якими так щедро ділив-
ся з тобою.

Незважаючи на те, що й мої скроні вже посріблила сиви-
на, що за плечима десятки років університетської праці, по-
чуваю себе ученицею і вдячна долі за її щасливий дарунок 
– присутність у моєму житті глибокошанованої Ірини Йоси-
півни.

Моє входження в кафедральний колектив припало на 
трагічний період історії кафедри: кілька місяців перед тим 
пронісся над університетом, а головно – над кафедрою укра-
їнської мови маланчуківсько-кадебістський ураган, який 
знекровив її, позбавивши права на працю її ядро – вимуше-
но пішли на пенсію професори Ю. К. Редько і І. З. Петличний, 
останні місяці допрацьовував тут проф. І. І. Ковалик – тепер 
уже не завідувач кафедри, на погодинну працю переведено 
доц. Б. В. Кобилянського. Кафедра втратила найавторитет-
ніших на ту пору в українському мовознавстві вчених, а на 
зміну їм прийшли вчителі середньої школи – майже без до-
свіду, навіть шкільного, без аспірантури і без ступенів…

Атмосфера на кафедрі була гнітючою. Це відчуття поси-
лювалося не вельми толерантним ставленням тодішнього 
тимчасового керівництва до перших аспірантів професора 
І. І. Ковалика (у цьому була чи найбільша їхня „провина”) – 
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доцентів І. Й. Ощипко й Т. М. Возного. Та й самому професо-
рові І. І. Коваликові створено нестерпні умови праці: до при-
кладу, в педагогічне навантаження йому (професорові!) за-
плановано практичні заняття, що зазвичай проводять асис-
тенти… Нам було незатишно: відчували свою професійну 
неповноцінність, відсутність знань із методики викладання 
у вищій школі, а головно – свою малість перед тими викла-
дачами, до яких ще зі студентських років ставилися з пієте-
том, а тепер, як і зазвичай перед батьками, відчували начеб-
то якусь провину… І ось саме шановній Ірині Йосипівні за-
вдячуємо тим, що Вона терпляче, зичливо, делікатно фор-
мувала з нас викладачів вищої школи. Нам (мені і Н. М. За-
хлюпаній) припало вести практичні заняття з лексикології 
і морфології української мови, лекційні курси з яких читала  
Ірина Йосипівна. У ставленні до нас, своїх асистентів, Ірина 
Йосипівна поєднувала велику вимогливість із довірою: ми 
вчилися самостійно складати робочі плани, розробляти сис-
тему вправ для практичних занять, правильно формулюва-
ти питання студентам. На недохопи Ірина Йосипівна вказу-
вала своєрідно: „Я не змогла б відповісти на ваше питання” 
або „Яку відповідь студента ви хочете почути на ваше пи-
тання?” чи „А де студент має прочитати про це?”. Ні, Ірина 
Йосипівна не вела нас за руку, а відкривала перед нами двері 
у складний світ педагогічної майстерності, але входити туди 
ми мали самі. І за це ми Їй безмежно вдячні. 

Ми знову прослухали всі лекції з лексикології й морфоло-
гії – вже не як студенти, а асистенти, тому вони нам відкри-
лися по-новому. Ми були захоплені чіткою й переконливою 
аргументацією відповідей на складні проблемні питання, ло-
гічною вивершеністю побудови лекції, умінням виокремити 
в ній і наголосити головне. Коли слухали виклад матеріалу, 
то видавалося, що все так просто і зрозуміло, але в тому й по-
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лягає, мабуть, суть педагогічного таланту – уміти говорити 
просто й зрозуміло про найскладніші речі. Це починаєш усві-
домлювати, коли сама готуєшся до проведення практичних 
занять (а згодом і до укладання лекцій) і на кожному кроці 
спотикаєшся об підводні камені, набиваючи ґулі. 

Так, ми відчували дистанцію – дистанцію між учите-
лем і учнем, між старшою колегою і молодшою. Але водно-
час до Ірини Йосипівни можна було звернутися за порадою 
в життєво-побутових ситуаціях і отримати її – мудру, вива-
жену; поділитися своїми особистими проблемами – і вони 
відразу маліли; обмінятися думками з приводу якихось не-
однозначних суспільних подій – і почути її думку, принци-
пову, чесну. Пам’ятаю, коли вийшов указ про доплату вчи-
телям російської мови, у розмові про це Ірина Йосипівна не 
побоялася негативно оцінити його наслідки. А це, не забу-
ваймо, були лиховісні 80-ті роки, коли за необережно ска-
зане слово могли бути відповідні наслідки. А ще прига-
дується одне  засідання, на якому обговорювали наукову 
продукцію членів кафедри (так тоді було заведено). Якраз 
об’єктом обговорення була опублікована в журналі „Мовоз-
навство” стаття Ірини Йосипівни „Українські відприкмет-
никові прислівники на -о, мотивовані складними твірни-
ми основами (у порівнянні з російськими та білоруськими” 
(1973, № 3). І тут серед інших запитань прозвучало зловіс-
не: „А чому у вашій статті приклади, які свідчать про само-
бутні словотвірні риси української мови, набрані великим 
шрифтом, а приклади спільних з російською мовою рис – 
малим?” (Десь так). Запанувала моторошна тиша… Таке за-
питання на ту пору було рівнозначне ідеологічному звину-
ваченню з відповідними оргвисновками. І гідна відповідь 
Ірини Йосипівни, яка не тільки заперечила безпідставність 
закиду, але й показала всю його ницість.



16
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

Боюся збитися на загальники чи пафос, але якщо, за сло-
вами Ліни Костенко, „ювілей – це презентація життя”, то пре-
зентація Вашого життя, шановна й дорога Ірино Йосипівно, 
викликає правдиве захоплення і глибоку повагу, бо це жит-
тя – чесне, сповнене неустанної праці, життя скрупульозно-
го дослідника мовознавчих явищ різного плану, життя за-
любленого у свій фах педагога, улюбленого викладача бага-
тьох поколінь студентів-філологів, легенди філологічного 
факультету і чуйної, скромної, шляхетної Людини. Людини 
високої духовності.

Доземний уклін Вам і перші весняні квіти,  
дорога Ірино Йосипівно!
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Надія БАБИЧ, Чернівці

МІЙ НАЙПЕРШИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР  
З НЕВИЧЕРПНОЮ КРИНИЦЕЮ МУДРОСТІ І  

ПРАВДОЛЮБСТВА

Другого після захисту кандидатської дисертації року 
я наважилась поїхати до Львова у видавництво при Львів-
ському державному університеті, що належало до Видавни-
чого об’єднання „Вища школа”, з надією видрукувати там по-
сібник зі стилістики. Редакція прийняла текст оглянути, але 
мене попередили, що цей „Збірник вправ” прочитає дуже до-
свідчений викладач університету. Через місяць мене викли-
кали і сказали: „Йдіть на кафедру української мови, знайдіть 
Ірину Йосипівну Ощипко, вона вам усе скаже”. Лаборант по-
передила, що чекати доведеться до кінця пар, бо в Ірини Йо-
сипівни одна за одною три пари.

Напруга очікування зменшилась, і я почала роздумува-
ти, що ця дуже мудра, з усіх предметів філології компетент-
на, об’єктивна в оцінюванні та пряма у висловленні правди 
щодо наукової істини викладачка „поназбирувала” у моєму 
першому збірнику вправ.

Зустрілися. Кажу: „Я почекаю, поки Ви пообідаєте…”„Яке 
„пообідаєте”? Ви ж тут від ранку! До роботи!” Я слухала, за-
писувала, навіть запитання боялася ставити… Неодноразо-
во готова була „за себе” заплакати, що допустила ту чи ту 
„дурну” помилку… Але Ірина Йосипівна не картала мене, а 
навчала бачити не окреме слово, а його контекст, не лише 
норму, а й стилістичну авторську доцільність відступити від 
неї; не просто знати закон орфоепії, а й уміти чути звуко-
комплекс як музичний лад…
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Боже праведний! Як у мене це увійшло філологічним зо-
лотим стрижнем, завдяки якому дехто і тепер дивується, як 
я наважуюсь, наприклад, „порушити” правила чергування у 
з в, з-із-зі там, де правопис вимагає інакше (але ж вухо чує 
краще і мелодика не дратує, а умиротворює!!).

Висновок поважного рецензента був „Рекомендую до 
друку”. І це у Львові, де мене ніхто не знав і я нікого ще тоді 
не знала!

Цей збірник вправ „Практична стилістика” їхав у Чернів-
ці разом з подарованими мені двома працями мого рецен-
зента: Ощипко І.Й. Практична стилістика сучасної україн-
ської літературної мови (Лекції і практичні завдання для 
студентів філологічного факультету і факультету журналіс-
тики університету). Синтаксис. Львів, 1965; Лексика і фразе-
ологія. Львів, 1968). О! Скільки разів я до цих праць зверта-
лася!

Доля склалася так, що я викладала на філфаці Черні-
вецького університету практично всі програмні дисциплі-
ни (лише з діалектології не мала лекцій, а тільки курсові ро-
боти заочників). Але саме стилістика і культура мовлення 
„розкошувала” у моїй голові. Звичайно, це і дар Божий, і пре-
красні шкільні та університетські викладачі, і власна робо-
та коректором у студентські роки (я ж студентка вечірньо-
го відділення!)… І, звичайно, перша зустріч з Іриною Йоси-
півною…

Бувало, на конференціях у Львові сидимо поряд або непо-
далік і поглядами щось схвалюємо або з чогось дивуємось… 
Я знаю поверхнево видатних львівських наукових світочів, а 
мені скажуть лише 1-2 речення – і я вже „поглинаю” чи „за-
писую” те і тих, яких могла б не скоро пізнати без поради. 
„Принципова?” „Прискіплива?” „Надто об’єктивна?” А якою 
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ж може бути чесна людина?! (Минулися, щоправда, часи, 
коли ці риси характеру людей мали позитивну оцінку…).

Львів від Чернівців ніби й недалеко, але кожен факультет 
має „своїх” і „далеких” колег. Я дякую львівським філологам, 
що часом запрошували „на науку”, що надавали можливість 
у чомусь і „себе показати”, і ними порадіти. Щасти Вам, доро-
гі і шановні колеги моєї юності і зрілості!

Роки біжать… Листівочками вітальними обмінюємось 
все рідше, але все частіше згадуємо тих, з ким звела і доля, і 
на зустрічі з ким нам виділено час.

Я зі студентських років не можу чути стилістичні помил-
ку „це мій старий друг”. Як би довго ми з кимось не прия-
телювали, це наш „давній друг”! І роки значення не мають! 
Мені щастить на таких друзів! І одним із них є Ірина Йоси-
півна. Цього року (2018) зателефонувала і привітала з ново-
річчям, погомоніли про життя-буття, а на прощання почула: 
„Я щиро дякую, що Ви зателефонували!” Довго пекло мені, 
що цей дзвінок був після тривалого мого мовчання (хай на-
віть і з поважної причини). До давніх друзів, зокрема твоїх 
учителів (адже і сам уже „давній”!) треба „даватися знати” 
частіше. Хоч „на дві-три слові”, але озватися.

Я дякую долі за це випадкове знайомство (хоч ніщо не є у 
наших долях випадковим!) з мудрою і щирою людиною Іри-
ною Йосипівно Ощипко. Для мене її характер – зразок при-
родою наданої власної гідності, а її глибинна фаховість – це 
подарунок долі усім студентам, які вивчилися у неї на львів-
ському філфаці. Я теж чимало чого навчилася.

Уклінно дякую, проста як правда і глибока як  
мудрість, Ірино Йосипівно!



20
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

Зиновій БУЛИК, Львів

ІРИНА ЙОСИПІВНА ОЩИПКО В СЕРЕДОВИЩІ  
ОДНОДУМЦІВ

З Іриною Йосипівною Ощипко я познайомився 1954 року 
під час баталій – вступу до університету. Усний екзамен з 
української мови та літератури мені, випускникові Львів-
ської середньої школи № 44, довелося складати молодому 
викладачеві, а може, аспірантові кафедри української мови 
пані Ірині. На іспиті виник незначний інцидент, який мож-
на назвати „цитатка”. Саме так ми, школярі, називали  сво-
го вчителя української мови і літератури Андрія Васильови-
ча Бабича, в якого нереально було отримати високу оцінку. 
Він терпеливо слухав наші відповіді і з іронією питав: „А ци-
татка?” Хоча програма з української літератури була не най-
вищого ґатунку, переважно соцреалістична, але цитаток ми 
знали чимало. От і на вступному випробуванні я вирішив за-
інтригувати комісію значною кількістю цитаток, які я де-
кламував стоячи. А екзаменатор Ірина Йосипівна мене регу-
лярно заспокоювала: „Сідайте!” Я сідав, декілька речень ви-
голошував прозою, а коли доходило до цитатки, мене зно-
ву піднімало. Після безконечного сідання і вставання я не 
очікував на високий бал. Яке ж було моє здивування, коли 
в екзаменаційному листку я побачив дві п’ятірки – за твір 
і за усну відповідь. Ірина Йосипівна, очевидно, цього не 
пам’ятає, а для мене це було великим пережиттям, яке збе-
реглося в пам’яті на все життя.

Свою трудову діяльність після завершення університе-
ту я розпочав з посади старшого лаборанта кафедри укра-
їнської мови. Мені пощастило, на той час це була одна з най-
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авторитетніших кафедр університету (завідувач – безпар-
тійний професор Іван Іванович Ковалик). Ректором тоді був 
слобожанець Євген Костьович Лазаренко, який дуже при-
хильно ставився до україністики і не зважав на безпартій-
ність керівників деяких кафедр, за що йому часто перепа-
дало від парткому. Безпартійних завідувачів кафедр можна 
було перерахувати на пальцях: класик Михайло Білик, гер-
маніст Богдан Задорожний, славіст Михайло Онишкевич та 
україніст Іван Ковалик.

Лаборантувати на кафедрі я розпочав з Валентиною Се-
менівною Черняк, а згодом, коли її перевели на посаду завід-
увача кабінету методики, з Олександрою Антонівною Сер-
бенською, яка теж свою успішну кар’єру розпочинала з ла-
борантства. Тоді цю посаду вважали престижною, бо її посі-
дали  Дмитро Ілліч Ліськевич (кафедра української літера-
тури) та Валентина Семенівна Черняк (кафедра української 
мови). Найкраще про цих людей висловився Іван Денисюк: 
„Це були лаборанти з ерудицією професорів і з душею бать-
ка й матері” [1 : 291]. 

Від 1966 до 1973 року я завідував кабінетом експеримен-
тальної фонетики на філологічному факультеті, а старшим 
лаборантом у мене працював Михайло Алексеєнко.

Кафедру української мови очолював визначний вчений-
дериватолог професор Іван Ковалик. На відміну від кафедри 
української літератури, де викладали два корифеї, представ-
ники старої галицької інтелігенції (знавець давньої україн-
ської літератури і автор першої франкознавчої монографії 
„Велетень думки і праці” академік Михайло Возняк і коло-
ритний характерник, письменник і поліглот Михайло Руд-
ницький), на кафедрі української мови працювала значна 
кількість визначних особистостей. Це були справжні вче-
ні, автори вартісних праць з україністики, передовсім лінг-
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вістики, доценти (чомусь не професори): фонолог, синтак-
сист, літературний критик Петро Петрович Коструба, істо-
рик української мови  та діалектолог Броніслав Володими-
рович Кобилянський, ономаст і письменник Юліан Костьо-
вич Редько, методист і вчитель-педагог Михайло Михайло-
вич Шкільник. Яка ще кафедра могла похвалитися таким 
суцвіттям визначних вчених? Працювати з такими людьми, 
вчитися у них було і корисно, і почесно.

Знавець української стилістики Ірина Йосипівна Ощип-
ко, викладач історичної граматики Теодозій Михайлович 
Возний та діалектолог Євгенія Мартинівна Черняхівська, 
фонетист Богдан Григорович Ключковський та стиліст Со-
фія Семенівна Дідик належали до молодшого покоління, ви-
хованого вищеназваними вченими. 

Не можна оминути і таких кафедралів, які прибули зі 
Східної України. Це стиліст Микола Степанович Лимаренко, 
синтаксист Іван Зіновійович Петличний, викладач сучасної 
мови Степан Михайлович Криворучко і стиліст Іван Єфремо-
вич Грицютенко. 

Варто згадати і наймолодше покоління – аспірантів, ла-
борантів, вихованців Івана Ковалика: дериватолог зі Льво-
ва Леся Теодорівна Захарків, дослідниця кольорів в укра-
їнській мові, представниця Донбасу Анастасія Кириченко, 
уродженка Волині Галина Ткаченко та термінологи Таміла 
Панько (економічна термінологія), Алла Крейтор (матема-
тична), Дмитро Кирик (філософська), Олександра Сербен-
ська (юридична), Зиновій Булик (музична, зокрема назви 
народного інструментарію), Михайло Паночко (спортивна), 
Катерина Марущак (назви народного одягу), Андрій Бод-
ник (назви ткацьких верстатів), аспірант слов’янської кафе-
дри Антон Залеський і фонолог Теодозій Старак. Недаремно 
завідувач кафедри російської мови Борис Васильович Хри-
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чиков стверджував: „У профессора Ковалика, как в Грузии, 
даже лаборанты пишут диссертации”.

На кафедрі української мови була дружня атмосфера, за-
сідання кафедри інколи нагадували наукові конференції чи 
симпозіуми. Тон задавали, як любив стверджувати профе-
сор Ковалик, „сеньйори”, тобто старше покоління. Душею ка-
федри була Валентина Семенівна Черняк, інколи гостра на 
язик, але їй це дозволялося, бо її жарти завжди були дореч-
ними, дотепними і справедливими. Професор Ковалик без-
застережно довіряв Ірині Йосипівні Ощипко і Теодозію Ми-
хайловичу Возному. Розклад завжди вправно укладала Ірина 
Йосипівна і за часів Івана Ковалика і за часів Таміли Панько. 

Найкраще відредагувати наукові статті або навіть ди-
сертації на кафедрі могли два сумлінні науковці. Це Ірина 
Ощипко і Валентина Черняк. Вони нікому не відмовляли у 
цьому, а головне, що цю складну редакторську роботу вико-
нували фахово і безкоштовно.

Ірина Йосипівна дуже старанно викладала стилістику і 
принципово, вимогливо і справедливо оцінювала знання 
студентів. Усі знали, що просити Ірину Йосипівну про підви-
щення оцінки під час сесії не варто.

А я одного разу відважився звернутися з проханням під-
тримати нашого студента-заочника на екзамені зі стиліс-
тики і погорів. Я мав музичну освіту і був причетний до за-
снування в 1956 році університетського симфонічного ор-
кестру (керівники Ігор Лацанич та Денис Хабаль). Соліс-
том цього колективу був талановитий співак-баритон Бог-
дан Старицький. Особливо успішно він виконував романс 
Миколи Лисенка на слова Тараса Шевченка „Гетьмани, геть-
мани…” у блискучому аранжуванні викладача консервато-
рї Бориса Шейка. Богдан був племінником визначного спі-
вака світового розголосу Мирослава Старицького і організа-
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тором популярного чоловічого хору „Прометей”. Тоді у колі 
музикантів було заведено здобувати ще й університетську 
освіту, наприклад, відомий бандурист Володимир Дичак 
вчився на історичному факультеті, хореограф фольклорно-
етнографічного ансамблю „Черемош” Олег Голдрич теж 
отримав диплом історика, керівник університетської капе-
ли бандуристів Володимир Проник навчався на філологіч-
ному факультеті.

Мені здавалося, що Богдан Старицький теж має право на 
здобуття університетської освіти, тому я звернувся з про-
ханням до Ірини Йосипівни. Розгублений Богдан прибув на 
екзамен, але його знання не були задовільними. Ірина Йоси-
півна викликала мене і запропонувала послухати відповідь 
Богдана, хоча я волів би насолоджуватися неймовірним спі-
вом мого приятеля. Ми з Богданом потерпіли фіаско.

Зовсім іншою була позиція строгої екзаменаторки на 
вступних іспитах, адже всі знали, що були факультети, зокре-
ма юридичний, історичний, журналістики, де все вирішував 
обком партії. Були ще діти екзаменаторів або прохання від 
романтиків-ідеалістів, серед яких виділялася Валентина Се-
менівна, яка під час діалектологічних експедицій знаходила 
здібних інформаторів, яких агітувала вступати до універси-
туту. Наприклад, завідувач клубу села Заріччя, що на Поліссі, 
Микола Євтух чи Іван Клюйник зі села Бітля, що на Бойків-
щині, вступили до університету з її легкої руки. Ірина Йоси-
півна завжди підтримувала таланти з народу.

Одним із напрямків діяльності кафедри української мови 
було проведення діалектологічних експедицій, у яких актив-
ну участь брали не лише наші кафедрали, але й університет-
ські працівники з інших кафедр чи навіть факультетів.

Ми побували на Поліссі, Бойківщині, Гуцульщині, Берес-
тейщині, Покутті та інших регіонах Західної України, де зби-
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рали мовний матеріал до Діалектологічного атласу україн-
ської мови, до Карпатського діалектологічного атласу, до 
Словника бойківських говірок Михайла Онишкевича. 

Багато учасників експедицій мали свої питальники і зби-
рали діалектологічний матеріал залежно від наукових заці-
кавлень кожного: Ірина Ощипко і Леся Захарків вишукували 
словотворчий матеріал, Катерина Марущак цікавилася на-
звами народного одягу, я шукав назви народних музичних 
інструментів та їх деталей, Андрій Бодник збирав народні 
назви ткацьких верстатів (кросен), а також створював ри-
сунки цих верстатів, а мені подарував замальовки колісної 
ліри та інших музичних інструментів, поширених на Гуцуль-
щині.

Ірина Йосипівна була активною учасницею цих експеди-
цій, що зафіксовано на багатьох світлинах, які збереглися в 
мене. Експедиції відбувалися під час літніх канікул. Ми жили 
переважно в порожніх школах, а іноді в приміщеннях ліс-
ництв, спали на підлозі, встеленій соломою або сіном. Хар-
чувалися як могли, але свою працю виконували сумлінно, бо 
любили цю роботу. Хочу згадати й інших учасників цих не-
забутніх подорожей: Валентина Черняк, Ангелина Кабайда, 
Євгенія Черняхівська, Софія Дідик, Таміла Панько, Антон За-
леський, Теодозій Старак, Ярослава Закревська, Ганна Лас-
товецька, Валентина Криворучко, Інна Малявська, Ніла Тро-
фимович, Олександра Сербенська, Зеновій Гузар, Михайло 
Шкільник, Михайло Косів. 

Інколи до наших експедицій долучався Іван Іванович Ко-
валик. Для нас це було справжнє свято. На кафедрі профе-
сор поводив себе досить стримано, щоб не сказати строго, з 
підлеглими завжди тримав дистанс. В експедиції був зовсім 
інакшим: доступним і говірким, невибагливим до їжі, не ви-
магав ніяких особливих комфортних умов проживання, зна-
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ходив контакт з інформаторами, любив народні пісні. Ми ба-
гато співали, а тон задавали Леся Захарків і Катерина Ма-
рущак, Теодозій Старак, та й я не пас задніх. Вранці першим 
прокидався Іван Іванович і з позиції сили змушував усіх ро-
бити руханку і бігати босоніж по росяній траві.

Із приємністю згадую і різні святкування, зокрема дні на-
родження Ірини Ощипко, Євгенії Черняхівської, Валентини 
Черняк. Гостювання у Ірини Йосипівни на Левандівці було 
дуже родинним. Ми спілкувалися з дуже гостинною мамою 
ювілярки, був присутній її симпатичний брат, молодша се-
стра Люба. 

Вітаючи сьогодні Ірину Йосипівну із поважною да-
тою, хочу запевнити, що в неї збереглося багато прихиль-
ників і серед учнів, і серед друзів. Часто згадую наші моло-
ді роки у різних товариствах, і постать Ірини Йосипівни ви-
кликає щиру повагу і прихильність. Бажаю ювілярці щастя, 
здоров’я, довголіття, якнайбільше радісних днів і сповнення 
всіх задумів, а нам, сучасникам, втіхи від зустрічей з цією по-
справжньому непересічною людиною.

1. Содомора А. Лініями долі, літературні портрети, літо-
пис. – Львів, 2003. – С. 291
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Зиновій БИЧКО, Львів

ІДЕАЛ ЛЮДЯНОСТІ ТА ШЛЯХЕТНОСТІ

Про знаного мовознавця, університетського викладача, 
Педагога з великої літери – Ірину Йосипівну Ощипко – необ-
хідно говорити в щиро-пасіонарному й поетичному тоні, не 
вишукуючи в примусі „кучерявих” слів. Сама душа спокійно 
диктує і веде перо твого серця, коли треба сказати щось про 
дорогого й любимого Вчителя, життя та праця якого заслу-
жила повагу не одного десятка студентських поколінь.

Лагідний голос, теплий вдумливий погляд очей, впевне-
ні рухи, настійне роздумування та переконання у своїй пра-
воті – завжди невід’ємні риси й атрибути Ірини Йосипівни. В 
її розмові відсутні й нотки імперативу, зверхніх слів чи фраз. 
Лекції професора – це барвиста діалогічна палітра, переси-
пана цитатами, спогадами та зіставленнями. Жоден посіб-
ник чи підручник з українського мовознавства не може кон-
курувати зі старанним конспектом її лекцій.

Кожне практичне, семінарське заняття Ірини Йосипівни 
– зразок навчально-дидактичного процесу, в якому студент 
вивчав і розумів складні проблеми, питання програмної теми 
чи неоднозначного поняття. Ірина Йосипівна завше вміло 
застосовувала методи й принципи індуктивно-дедутивних 
кореляцій, гіперо-гіпонімічних відношень, синхронно-
діахронічних зрізів, порівнянь та опозиційних схем.

Хочеться від душі й серця найщиріше подякувати дорого-
му Вчителеві та побажати ще довго ряст топтати у здоров’ї 
і Божих ласках!
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Жанна КОЛОЇЗ, Кривий Ріг

САМОЗРЕЧЕНА ВІДДАНІСТЬ НАУКОВИМ  
ТЕРЕНАМ

Моя зустріч з Іриною Йосипівною Ощипко відбулася у 
вересні 1986 року на першій лекції з лексикології для сту-
дентів українського відділення філологічного факультету. 
Це знайомство ще раз підтвердило, що свого часу я зроби-
ла правильний вибір і спеціальності, і навчального закла-
ду: з двох запропонованих мені направлень (на філологію 
у Львівський національний університет імені І. Я. Франка / 
на математику в Рівненський педагогічний інститут) обра-
ла перше.

“Учорашня” випускниця звичайної поліської (сільської) 
школи, відразу ж захопилася компетентністю, ерудованістю, 
фаховою майстерністю талановитої лекторки. Матеріал ви-
кладався настільки доступно, що після заняття зазвичай без 
особливих проблем я могла відтворити його зміст.

Ми всі шанували свою викладачку за високий професі-
оналізм, рішучість, самозречену відданість науковим тере-
нам, прислухалися до її завжди слушних порад. Добірні зер-
на, потрапляючи на добротні ґрунти, давали хороші сходи, 
зростали в наших душах нивами нових ідей і знань.

Викликало повагу вміння Ірини Йосипівни скерувати 
студентську роботу, зокрема й науково-дослідницьку. Вона 
вміла відкривати дивовижний світ науки, надихала на смі-
ливі дослідження, надавала перевагу творчим пошукам. 
Її вирізняло вміння вислухати інших, почути їхню думку, а 
критично осмисливши почуте, висловити своє бачення від-
повідної проблеми. Тому й не дивно, що більшість зі студен-
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тів вважала за щастя потрапити під керівництво І. Й. Ощип-
ко. Тим паче, що знали: наполегливі зусилля обов’язково бу-
дуть винагороджені відмінною оцінкою. 

Бог нагородив Ірину Йосипівну вимогливістю, принци-
повістю, справедливістю, невичерпною життєвою енергі-
єю, а водночас людяністю, щедрістю, відкритістю, мудрістю 
і високоморальністю. Я пишаюся, що маю її серед тих людей, 
які доклали максимум зусиль, часу, власного наукового по-
тенціалу і до мого особистого професійного зростання. 

Сьогодні Ірина Йосипівна, стоячи на порозі чергово-
го ювілею, може гордитися своїм щедрим ужинком, знаю-
чи, що більшість із колись омріяного – здобуто, величати-
ся багатьма поколіннями своїх випускників, науковими здо-
бутками своїх аспірантів. Вона чимало зробила для розви-
тку сучасної лінгвістичної думки, для формування філоло-
гічних знань у середніх загальноосвітніх та вищих педаго-
гічних закладах, для зміцнення наукового корпусу україн-
ських мовознавців. Її внесок у розбудову мовознавчої науки 
стимулює мотивацію наукового пошуку, прагнення до співп-
раці й порозуміння.

Книга життя Ірини Йосипівни складається з багатьох то-
мів, кожен з яких яскраво ілюструє: вона належить до тих 
достойників, що ніколи не шукали легкого хліба, пройшли 
тернистими стежками заповіданий батьками шлях, подо-
лали суттєві перешкоди, аби навчитися і навчати мудрос-
ті, відкрити велич самопожертви, пізнати непізнане, утвер-
джувати престиж української мови й української лінгвістич-
ної думки.

Прийдешня подія – це щаслива й приємна нагода висло-
вити їй своє шанування, подякувати за уроки принциповос-
ті й інтелігентності, гідності й добросердечності, за довіру 
й усебічну підтримку, шанобливе ставлення, шляхетність 



30
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

учинків, терпіння і розуміння, за безкорисливе служіння 
українській мовознавчій науці й українській державі.

Вельмишановна ювілярко! Хай доля буде завжди при-
хильною до Вас, бо незабутніми стали хвилини і миті спіл-
кування з Вами. Добро і Ваш душевний неспокій подару-
вав усім нам, Вашим вихованцям, нову дорогу, аби стати са-
модостатніми й упевненими у своєму пошуку. Десь там, у 
верхів’ях світобудови, Вам співають небеса „Многії літа”, а я 
шлю Вам низький уклін.

Нехай Мати Божа оберігає Вас від усього дріб’язкового й 
недоброго, від журби і скверни, а Господь дає Вам сили дола-
ти всі труднощі. Нехай Вам завше ведеться з легкої руки! Ще-
дро прибуває із сонця й вітру, із роси й води! Добрих і щасли-
вих Вам років при міцному здоров’ї!

З повагою і вдячністю Жанна Колоїз.
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Ірина КУЗЬМА, Львів

ВЗІРЕЦЬ ЛЮДЯНОСТІ ТА ВИСОКОЇ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

На шлях я вийшла ранньою весною… 
І хто стрічався на шляху зі мною, 
Того я щирим серденьком вітала 

Леся Українка

1 березня 2018 року виповнюється 90 років від дня на-
родження чудової Людини, легендарного Вчителя, талано-
витого Вченого – доцента кафедри української мови Львів-
ського національного університету імені Івана Франка Іри-
ни Йосипівни Ощипко.

Праці ювілярки збагачують науковою новизною і прак-
тичною вартістю різні філологічні галузі – лексикологію і 
лексикографію, лінгвістику тексту і практичну стилістику, 
франкознавство, дериватологію, морфологію, історію мови, 
діалектологію. Сама ж особа вченого, педагога, колеги, що 
йде поруч із нами філологічними стежками, для всіх нас є 
мірилом найвищого професіоналізму, порядності, людської 
гідності, самовимогливості й відповідальності.

В українське мовознавство Ірина Йосипівна увійшла 
насамперед як лексиколог і лексикограф. Художнє сло-
во І. Франка (кандидатська дисертація „Лексична синоні- Франка (кандидатська дисертація „Лексична синоні-Франка (кандидатська дисертація „Лексична синоні-
мія в бориславських повістях і оповіданнях Івана Фран-
ка”, 1954 р.) та М. Коцюбинського, пізніше Т. Шевченка й 
І. Вишенського, далі А. Малишка, О. Гончара, Г. Сковороди, 
Г. Квітки-Основ’яненка та ін. стало об’єктом лінгвістичного 
дослідження в 1950-их – 1960-их роках, частково в 1970-их і 
1980-их. Лексико-семантичний аналіз різних груп слів було 
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здійснено також на говірковому матеріалі і на основі реє-
стру пам’яток староукраїнської мови, на підставі чого теоре-
тично узагальнено методику й особливості діахронного та 
синхронного вивчення семантики слова.

Про зацікавлення морфологією і словотвірною струк-
турою слова свідчать дещо пізніші дослідження ювіляра 
(1960-і – 2000-і роки). Так, у науковому доробку І. Й. Ощип- – 2000-і роки). Так, у науковому доробку І. Й. Ощип-– 2000-і роки). Так, у науковому доробку І. Й. Ощип- 2000-і роки). Так, у науковому доробку І. Й. Ощип-2000-і роки). Так, у науковому доробку І. Й. Ощип- роки). Так, у науковому доробку І. Й. Ощип-роки). Так, у науковому доробку І. Й. Ощип- Й. Ощип-Й. Ощип- Ощип-Ощип-
ко центральною частиною мови став прислівник, зокрема 
його семантико-словотвірна характеристика. Особливо де-
тально проаналізовано структурні типи відприкметнико-
вих і відіменникових прислівників не тільки на матеріа-
лі української літературної мови, а й діалектного мовлен-
ня, а також у порівнянні з відповідними дериватами в ін-
ших слов’янських мовах. Словотвірний аналіз прислівників, 
прикметників, іменників у працях Ірини Йосипівни справді 
новаторський, особливо, якщо йдеться про публікації 1960-
их – 1970-их років, адже в той час дослідники словотвору 
в основному обмежувалися однобічним структурним опи-
сом, залишаючи поза увагою семантику – як лексичну, так 
і словотвірну. Дослідження І. Й. Ощипко – послідовниці де- Й. Ощипко – послідовниці де-Й. Ощипко – послідовниці де- Ощипко – послідовниці де-Ощипко – послідовниці де-
риватологічної концепції проф. І. І. Ковалика – засвідчують 
принципову лінгвістичну позицію вченої: тільки двобічна 
(структурно-семантична / семантико-словотвірна) характе-
ристика похідних слів у дериватології забезпечує розуміння 
і висвітлення словотворчого процесу.

Педагогічна діяльність Ірини Йосипівни, зокрема робота 
зі студентами, учнями МАН, учителями середніх шкіл, дала 
матеріал для численних навчально-методичних праць і нау-
кових розвідок із питань культури мовлення.

Сьогодні Ірина Йосипівна Ощипко – це легенда філологіч-
ного факультету, це авторитет для випускників-словесників 
різних поколінь, а конспекти її лекцій є щоденним посіб-
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ником для викладачів університетів і шкільних учителів. 
Найціннішим для всіх, хто знає Ірину Йосипівну, є те, що її 
ґрунтовні знання в різних галузях поєднуються із особли-
вою майстерністю передати їх іншим, а також із найкращи-
ми людськими рисами, з умінням своєчасно підказати, щиро 
порадити, допомогти, підтримати.

Низько кланяємося Вам, дорога Ірино Йосипівно, і щиро 
дякуємо за Ваше добре серце, за високу професійну і життє-
ву науку, а найбільше за те, що ми всі сьогодні завдяки Вам 
маємо щастя почувати себе учнями… Учнями, які, навчаючи 
інших, мають змогу далі вчитися у Вас, радитися і консуль-
туватися з Вами... Учнями, які можуть чогось не знати, бо є в 
кого спитати… Учнями, яким Ви ставите високу планку фа-
хової майстерності… Ми намагатимемося її досягати, бо ма-
ємо на кого орієнтуватися:

При майстрах якось легше. 
Вони – як Атланти. 
Держать небо на плечах.  
Тому і є висота (Л. Костенко).

Дорога Ірино Йосипівно! Бажаємо Вам міцного 
здоров’я і сили довго й високо тримати над нами небо 
українського мовознавства.

МНОГАЯ – МНОГАЯ ЛІТА!
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РОЗМОВА З ЮВІЛЯРОМ

Ірина Йосипівна Ощипко – постать, відома всім, хто є або 
був причетний до філологічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Незважаю-
чи на це, ми мало знаємо про становлення нашого дорогого 
Вчителя як науковця, як педагога, як філолога.

– Просимо Вас, Ірино Йосипівно, розповісти про Ваше 
дитинство, про батьків і перших учителів.

– Народилася я в сім�ї робітника. Батько працював на �а- Народилася я в сім�ї робітника. Батько працював на �а-Народилася я в сім�ї робітника. Батько працював на �а-
бриці „Кунц” приватним підприємцем (на вулицях Львова до-
тепер можна побачити покришки на каналізаційних люках із 
написом „KUNC”), був токарем, очолював цех. За роки Польщі 
українець не міг одержати роботи в державних установах. 
Мати не працювала. Батьки були членами „Просвіти”, співа- Батьки були членами „Просвіти”, співа-Батьки були членами „Просвіти”, співа-”, співа-, співа-
ли в хорі; батько грав на трубі в оркестрі читальні на Ле-
вандівці. Я відвідувала дитячий садок „Рідної школи”, а потім 
і початкову школу.

– �то при�епив Вам л�бов до рідно� мови, мо�ли- �то при�епив Вам л�бов до рідно� мови, мо�ли-�то при�епив Вам л�бов до рідно� мови, мо�ли-
во, визначив Вашу педагогічну дол�, вплинувши на вибір 
професі�?

– Рідну мову я вивчила вдома, у сім�ї спілкування було тіль- Рідну мову я вивчила вдома, у сім�ї спілкування було тіль-Рідну мову я вивчила вдома, у сім�ї спілкування було тіль-
ки по-українськи. Крім того, ще в садочку нас навчили: „Укра-
їнка я маленька, українець – батько й ненька…”

Дитиною брала активну участь у різних святкових ви-
ставах, у школі завжди наголошували, що ми українці, а 
тому відзначали свято Миколая, Різдво, Великдень за греко-
католицьким календарем; обов�язково велично вшановува-
ли Т. Шевченка �-�� березня. �одо вибору про�есії, то в ди- Шевченка �-�� березня. �одо вибору про�есії, то в ди-Шевченка �-�� березня. �одо вибору про�есії, то в ди- �одо вибору про�есії, то в ди-�одо вибору про�есії, то в ди-
тинстві найбільше не хотіла бути вчителем. Доля з мене 
посміялася: усе свідоме життя вчила. На �ілологічний �а- На �ілологічний �а-На �ілологічний �а-
культет мене „затягнула” приятелька зі школи. Не жалію і 
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ніколи не жаліла. Намагалася відповідально й сумлінно ви-
конувати „завдання вчителя” – не тільки навчати, але й, по 
можливості, допомагати студентам у їхньому житті.

– Розка�іть, будь ласка, про Ваших наставників в 
університеті. Яко� тоді була ви�а школа? Під чи�м кри-
лом Ви зростали як мовознавець?

– Своїми наставниками вважаю наукового керівника 
про�. Є. Кротевича, академіка М. Возняка. Ці люди своїми 
знаннями, інтелігентністю, вимогливістю до того, що ро-
блять, були для мене зразком у всьому. Пам�ятаю методику 
кожного з них. Своїми цікавими питаннями вони змушували 
нас вирішували складні �ілологічні проблеми, а їхнє ставлен-
ня до нас, студентів, вчило поважати кожну людину, бути 
вимогливим, але справедливим.

У наш студентський час було багато ідеологічних дисци-
плін (основи марксизму-ленінізму, історія СРСР, політеконо-
мія капіталізму, політекономія соціалізму, діалектичний ма-
теріалізм), тому на спеціальні предмети відводилось зовсім 
мало годин. Наприклад, увесь курс „Сучасна українська літе-
ратурна мова” ми вчили тільки на першому курсі. У наступні 
роки на один або два семестри були заплановані такі мовоз-
навчі предмети як вступ до мовознавства, старослов�янська 
мова, історія української мови, методика, спецсемінар, а та-
кож спецкурси зі сучасної української мови, діалектології, іс-
торії української мови. Були й такі семестри, у яких мовоз-
навчих дисциплін не було зовсім. Не було окремо таких кур-
сів як дериватологія, культура мови, ономастика чи стиліс-
тика…

Після закінчення університету я стала аспірантом. Під 
керівництвом І. Ковалика своєчасно завершила і подала до 
захисту дисертацію „Лексична синонімія в бориславських по-
вістях і оповіданнях Івана Франка”. Опонентами були док-
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тор, про�есор М. Рудницький та кандидат �ілологічних 
наук Н. Корнієнко.

– Які курси Ви читали після захисту дисертаці�? Як 
колектив кафедри проводив наукову й педагогічну робо-
ту? Як „пере�ила” кафедра ва�кі часи звільнення бага-
тьох науковців?

– Після аспірантури стала старшим викладачем рідної 
ка�едри. Читала різні курси: сучасну українську мову, істо-
ричну граматику, …здається, усі дисципліни (крім діалекто-
логії та методики). Керівник ка�едри вважав, що „добрий” 
викладач має знати все українське мовознавство. Це й допо-
могло мені тоді, коли доручили підготувати нові курси: прак-
тичну стилістику (спочатку на �акультеті журналістики, 
а згодом і на �ілологічному) та дериватологію.

Наукова праця, як звичайно, починалася із вивчення нау-
кової літератури та збирання �актичного матеріалу. Усе 
тоді робилося вручну. Сумлінно проводилося карткування 
відповідно до теми. �е в студентські роки цього навчив нас 
керівник спецсемінару про�есор І. Ковалик. Наше карткуван-
ня творів В. Сте�аника стало базою для укладання Словни-
ка мови Василя Сте�аника (в Івано-Франківську уклали Слов-
ник під керівництвом І. Ковалика).

Ка�едра української мови багато спричинилася до укла-
дання Атласу української мови. Кожного року під час від-
пустки проводилися діалектологічні експедиції (у яких я за-
вжди брала участь) для збирання матеріалу відповідно до 
питальника. Цей матеріал високо оцінювали у відділі діалек-
тології Інституту мовознавства АН України в Києві.

Чимало було зроблено для створення картотеки поетич-
них творів І. Франка. Я відповідала за її “правильність” – всі 
карточки, які написали студенти чи викладачі, ретельно пе-
ревіряла.
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Проводилися міжвузівські семінари (Львів – Івано-
Франківськ – Тернопіль), на яких детально обговорювали 
принципи укладання Словника мови Івана Франка. Науко-
ві кон�еренції були республіканські, міжка�едральні і ка�е-
дральні. Разом слухали доповіді �ілологічного �акультету і 
�акультету іноземних мов, зокрема про�есора Є. Кротеви-
ча, Б. Задорожного та ін., практикували спільні засідання з 
відділом мовознавства АН (керівник про�. Л. Гумецька).

Ка�едра постійно співпрацювала з учителями середніх 
шкіл. Тому я брала участь у січневих та серпневих нарадах 
учителів-словесників Львівської та інших областей (були 
персональні запрошення). Читала лекції на курсах підвищен-
ня квалі�ікації вчителів Львівської і Тернопільської облас-
тей. �е в 5�-х – 6�-х роках однією з �орм контролю успіш-
ності студентів були тести. Перевіряли їх за допомогою 
електронно-обчислювальної машини „Аль�а”. Перший збір-
ник таких тестових завдань з української мови був виданий 
в університеті ��63 року.

У 7�-х роках з ідеологічних міркувань звільнили з роботи 
про�. Ю. Редька, Б. Кобилянського, І. Петличного, І. Ковалика 
(перейшов до Івано-Франківська).

– Ірино Йосипівно, Ви багато прац�вали не тіль- Ірино Йосипівно, Ви багато прац�вали не тіль-Ірино Йосипівно, Ви багато прац�вали не тіль-
ки зі студентсько�, а й із учнівсько� молодд�, чимало 
праць присвятили питанн� культури мовлення. Яко�, 
на Вашу думку, є культура мовлення сучасно� молоді по-
рівняно з колишньо�?

– Після того, як довелося читати курс практичної стиліс- Після того, як довелося читати курс практичної стиліс-Після того, як довелося читати курс практичної стиліс-
тики, мене зацікавила культура мовлення, зокрема студен-
тів, яка не була (як для �ілологів) на належному рівні. Тоді і 
з�явилися відповідні теми курсових і дипломних робіт, більше 
почали звертати увагу на культуру мовлення на практич-
них заняттях. Студенти і колись, і тепер хизувалися і хизу-
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ються ненормативним мовленням, особливо це стосується 
лексемного складу. Чим більше слів із невластивим значен-
ням, тим „крутіше”. Переконувати в протилежному важко. 
�оправда, порівняно поліпшилося писемне мовлення студен-
тів (курсові, дипломні роботи). �одо школярів, то проводи- �одо школярів, то проводи-�одо школярів, то проводи-
ла з ними заняття з культури мови, багато років працювала 
з учнями Малої академії наук.

– На завершення нашо� розмови �о б Ви поба�али 
колегам, учителям-словесникам, викладачам і студен-
там філологічного факультету?

Побажання словесникам: по-перше, добре знати предмет, 
по-друге, дуже ґрунтовно готуватися до кожного заняття, 
по-третє, любити і поважати того, кого навчаєш.

– Ду�е дякуємо Вам, Ірино Йосипівно, за цікаву бесі- Ду�е дякуємо Вам, Ірино Йосипівно, за цікаву бесі-Ду�е дякуємо Вам, Ірино Йосипівно, за цікаву бесі-
ду. Віримо, �о Ваші поба�ання допомо�уть усім нам 
удосконал�вати сво� науково-педагогічні навики. �а�а- �а�а-�а�а-
ємо, �оби всі, кого Ви вчили, дійсно виправдали Ваші спо-
дівання, а найголовніше – міцного Вам здоров’я на довгі-
довгі роки.

Розмовляли Ірина Кузьма і Тетяна Висоцька
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ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ІМЕННИКОВОЮ  
СИНОНІМІКОЮ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ  

ІВАНА ФРАНКА1

Українська мова надзвичайно багата синонімами. До 
письменників, які дбайливо й вдумливо відбирали сино-
німи з народної скарбниці, належить і І. Я. Франко. Кожне 
слово в його творах вжите дуже вдало, і замінити це слово, 
не надавши нового відтінку змісту, не змінивши стилю, не 
можна.

Іменникова синоніміка в порівнянні з дієслівною бідні-
ша і не така різноманітна щодо смислових нюансів. Це обу-
мовлюється об’єктивною дійсністю: іменники позначають 
здебільшого конкретні предмети, уточнювані різного роду 
означеннями. Тому іменникові синоніми різняться між со-
бою переважно стилістичним навантаженням (пор.: бать-
ко – офіціальне, тато – побутове). Є, правда,, більш-менш ви-
разні семантичні відмінності (дах – покрівля з бляхи, чере-
пиці, ґонти; стріха – покрівля з соломи), але таких синонімів 
порівняно небагато.

Синонімічні ряди іменників, у.порівнянні з дієслівними, 
далеко менші. Це тому, що різні дієслова-синоніми познача-
ють різні відтінки однієї дії, наприклад, ходити, (нейтраль-
не), бродити (ходити без мети), чалапати (ходити незграб-
но), в той час, як різні форми одного предмета чи різні від-
тінки одного поняття позначаються тим самим іменником, 
у його різних морфологічних формах, наприклад, хлопець 
(нейтральне), хлопчик (маленький або пестливо), хлопчи-
ще (великий або зневажливо). Суфікси тут вказують на став-

1 Тексти праць Ірини Ощипко подано в авторській редакції. У текстах статей 
зроблено незначні скорочення, які стосуються цитувань ідеологічно заста-
рілої літератури, що було вимушеною даниною часу.
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лення мовця до говореного, вносять емоційне забарвлення, 
надають той чи інший відтінок значенню слова. Такі явища 
слід розглядати в граматичній синоніміці.

Своєрідна категорія іменникової синоніміки – це діалек-
тні лексичні паралелі до слів літературної мови (погляд – по-
зір, господар – ґазда) і запозичення з інших мов (пес – собака).

Діалектизми власне не є справжніми синонімами, вони 
використовуються письменником як штрихи, що надають 
картині локальних особливостей, типізують мову героя.

І. Франко часто вживає діалектизми ще й тому, що вони 
надзвичайно точно і економно передають поняття, яки-
ми оперує автор. Наприклад, літературне одяг і діалектне 
стрій. Це не рівнозначні семантично-лексичні паралелі, а 
синоніми – літературне слово і діалектизм, добір яких ґрун-
тується на різниці з погляду їх смислу. Іменник стрій2 пере-
дає те, що літературною мовою треба було б описати кілько-
ма словами: „красивий дорогий одяг”.

Уміння письменника в кожному конкретному випадку 
добирати найбільш точне, найбільш відповідне слово з по-
гляду змісту і стилю свідчить про його майстерність.

Щоб показати Франка як майстра художнього слова, про-
аналізуємо декілька синонімічних рядів іменника, головним 
чином, на матеріалі двох повістей „Борислав сміється” і „Boa 
constrictor”3.

НАЗВИ ЛЮДЕЙ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ СОЦІАЛЬНИЙ СТАН
Селянин

Іменник селянин вживається найчастіше, і це слово не 
має жодного емоційного забарвлення.

Аж тепер він зупиняє конину, кидає їй кулак сіна і оберта-

2 В західноукраїнських діалектах це слово вживалось і на означення народ-В західноукраїнських діалектах це слово вживалось і на означення народ-
ного одягу.
3 Ів. Ф р а н к о ,  Твори, т. V, К., 1951.
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ється назад, щоби видобути скриньку з усіляким добром, за 
котре промінюють с е л я н и  онучі (V, 198). 

Таке ж нейтральне значення має і слово хлібороб.
Все складалося на те, щоб відобрати й послідню крихту 

надії у бідних х л і б о р о б і в  (V, 333). 
Описуючи презирливе ставлення панства, а за ним й ін-

ших мешканців міста до селян, письменник використо-
вує емоційно забарвлений синонім хлоп, слово, запозичене 
з польської мови, де „do samego іmіеnіа chłop jakąś wzgardę 
przywiązywać poczęto”4.

...мати гонила його на місто продавати сірники х л о -
п а м  або займатися яким другим зарібком... (V, 190).

Робітник
Вперше в українській літературі І. Франко дуже багато 

місця відводить робітничій тематиці. В бориславських пові-
стях та оповіданнях знайшло відображення життя робітни-
ків […].

Іменник робітник, який часто зустрічаємо в творах 
І. Франка, є нейтральним щодо відтінків значень:

Ціле товариство... дивно відбивало від сірої маси робіт-
ників... (V, 259).

Цим словом об’єднані люди різних професій, які працю-
вали на будові Леона Гаммершляга […].

Ширше поняття передає І. Франко іменником зарібник:
Були то по більшій часті капцани-міхонохи, міняйли, онуч-

карі, кістярі та бог знає, які ще зарібники (V, 188). Крім того, 
письменник вживає це слово на означення людей, що, поки-
нувши землю, пішли на заробітки, щоб колись знову, заро-
бивши трохи грошей, повернутись на село і купити “грунт”:

Ріпник, з а р і б н и к ,  – Іван Півторак звався, – та ти, 
Андрусю,знав його добре (V, 347). […]
4 St.  K r a s i ń s k i ,  Słownik synonimów polskich, Kraków, 1885, t. I, str. 256.
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Чоловік
Іменник чоловік – слово нейтральне щодо емоційного за-

барвлення, широко вживається як у народній мові, так і в 
творах І. Франка:

В трахтирни, в Кирніцького, як ся напивав... із єдним чо-
ловіком (V, 237). З тим же значенням, але значно рідше і 
тільки в мові автора, знаходимо іменник мужчина:

М у ж ч и н и . . .  рідко коли сюда зазирали, – найбільше раз 
у тиждень, у п�ятницю вечером (V, 188). Іменники чоловік, 
мужчина – це абсолютні синоніми, але в літературній мові 
частіше вживається іменник чоловік5.

Іменник хлоп у значенні чоловік зустрічається лише в 
мові народу, а в мові панів він вживається із зневажливим 
відтінком. Франко вживає не слово із значенням, яке воно 
має в народній мові: Двері тихо відчинилися, потік світла 
люнув з кабінету до темних сіней, і в тій хвилі два хлопи, за-
чорнені, як чорти, кинулися на Іцка і заткали йому рот, за-
ким ще встиг крикнути (V, 407). Два хлопи – це Прийдиволя 
і Сень Басараб, які прийшли до свого доброчинця “визичити 
троха грошей”.

Жінка
Нейтральним, без емоційного забарвлення, найбільш 

широко вживаним є іменник жінка:
Хоть ще молода жінка – усього могло їй бути 2�, а най 22 

літа – то прецінь вона вже, так сказати, вросла, встрягла 
в той тип жидівок, так звичайних по наших містах (V, 188). 
Заміжню жінку називають молодицею. Так молодиця – Мар-
та, дружина Івана Півторака:

Бодай вас, – відказала різко молодиця (V, 304).
В розмовній мові на означення поняття “жінка” вжива-

ється іменник баба. Так називає свою дружину Недоварений:
5 Див. Російсько-український словник АН УРСР, М., 1948, стор. 255.



57ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ

Треба буде з старою порадитись, б а б а  такі річі все ліп-
ше зробить, ніж хлоп (Яць 3., II , 216). 

Якраз те, що при протиставленні вжито іменник хлоп (а 
не чоловік чи мужчина, які теж знаходимо в творах Франка), 
підкреслює безстороннє ставлення мовця до цих слів. […]

Бідну жінку син мільйонера Готліб з погордою, презир-
ством називає бабою:

Надійшла баба, дала мені води, перев�язала ноги і я пово-
лікся до хати (�, 343). Жінок з свого середовища пани нази-�, 343). Жінок з свого середовища пани нази-, 343). Жінок з свого середовища пани нази-
вали дамами: 

Ах, ось і наші дами їдуть! (V, 260). 
Навіть тоді, коли це слово декілька разів повторюється, 

письменник не заміняє його іншим синонімом, щоб підкрес-
лити, що йдеться про жінок з вищого середовища. Так, на-
приклад, в повісті „Борислав сміється” (V, 260) слово дама 
вжите (в розповіді автора і в мові персонажів) шість разів.

ТЕРМІНИ СПОРІДНЕННЯ
Чоловік

По трьох літах розвелась з ч о л о в і к о м ,  котрий не хо-
тів її довше при собі держати і кормити (V, 188).

Але ж перепрошаю, – сказав він, ще не тратячи відваги, 
– ми тут от з вашим мужем, а моїм дорогим товаришем, 
укладали плани (V, 281). 

Ці іменники – абсолютні синоніми, не мають емоційно-
го забарвлення. У літературній мові слово муж вживається 
рідше, але в розмовний мові воно дуже поширене. У творах 
І. Франка це слово знаходимо здебільшого в мові персонажів.

Дружина
Нейтральними щодо емоційного забарвлення є синоні-

ми дружина, жінка:
Я хотів би мати на старі літа справді жінку, д р у ж и -

н у  при собі („Будка ч. 27”, IX, 345). Частіше в творах І. Франка 
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зустрічаємо іменник жінка як у мові персонажів, так і в роз-
повіді автора:

Пішов до хати, щоб умовитися з жінкою, як би порятува-
ти сестру і сестринців (Яць 3., II, 216). 

Іменник баба, що вживається в розмовній мові, може 
мати зневажливий відтінок. Бабою називає свою дружи-
ну Іцик („Boa constrictor”). З контексту ясно, що чоловіки, 
в тому числі і Іцик, не піклувалися про своїх дружин. Цим і 
обумовлюється добір саме цього синоніма в розповіді Іцика:

Моя баба там жила з твоєю мамою, знаєш? (V, 194)6.
Прикметник стара, перейшовши в категорію іменника, 

набирає нового значення. Вживається в розмовній мові на 
означення дружини навіть молодої, але з відтінком фамі-
льярності. Семантика прикметника при цьому зовсім втра-
чається:

Треба буде з с т а р о ю  порадитись ( Я ц ь  3., II, 216) – го-II, 216) – го-, 216) – го-
ворить Недоварений, маючи на увазі свою дружину. 

Іменник пані, який в широкому розумінні означав будь-
яку жінку, вживався у мові панства колишньої Галичини на 
означення поняття дружина. З новою семантикою на озна-
чення “дружина” вживався він із звуженим значенням7. Зву-
жене значення іменника пані відносне, бо слово це вжива-
лось і в первісному значенні..
6 В другій редакції письменник замінив це слово іменником балабуста (гос-
подарка). Моя балабуста там жила з твоєю мамою, знаєш? (VIII, 336).
7 Відносно такого явища акад. Л. А. Булаховський пише: „Протилежний роз-
ширенню результат розвитку значення спостерігається у випадках звужен-
ня обсягу, набування словом більш вузького, ніж раніше, смислу, обмеження 
кола предметів, дій і под., які можуть бути ним названі”. Далі Л. А. Булахов-
ський указує, „що звуження колишнього значення слова може бути цілком 
певним і може бути відносним – у тому розумінні, що попереднє, вихідне 
значення слова продовжує співіснувати поряд з тим, що утворилося, більш 
вузьким, спеціальним, новим.” (Л. А. Б у л а х о в с ь к и й .  Нариси з загально-
го мовознавства, К., 1955, стор. 60–61).
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А що ж вашої п а н і  нема, дорогий сусідо? (�, 261) – запи-�, 261) – запи-, 261) – запи-
тує Леон у Германа („Борислав сміється”). Це слово вжите 
тут як засіб типізації мови панів.

Батько
Іменник батько, як і його синоніми отець, тато, – термі-

ни споріднення, які різняться лише сферою вживання, сти-
лістичним забарвленням. Усі ці слова належать до основно-
го словникового фонду української мови.

Герман („�oa constrictor”) називає себе батьком, щоб на-�oa constrictor”) називає себе батьком, щоб на- constrictor”) називає себе батьком, щоб на-constrictor”) називає себе батьком, щоб на-”) називає себе батьком, щоб на-
дати урочистості своїм словам:

Най прокляття Єгови спаде на твою руку, котра підняла-
ся на б а т ь к а  (V, 245).

Синонім отець у літературній мові вживається рідше. У 
творах І. Франка це слово частіше знаходимо в мові персона-
жів, а у розповіді автора – для урізноманітнення мови:

Малий Готліб зразу боявся б а т ь к а ,  але коли кілька ра-
зів мати за нього завзято стялася з  в і т ц е м  і  о т е ц ь 
уступив, хлопець своїм дитячим нюхом прочув, що й тут 
йому воля (V, 287). 

Іменник тато відноситься до побутової лексики. Про 
слова батько, тато акад. Л. А. Булаховський пише, що вони 
„мають те ж саме значення, але їхнє стилістичне забарвлен-
ня дуже відмінне”8. Синонім тато характерний для побуто-
вого стилю:

Ей, то �айно так жити, – і твій т а т о  пішов, та, бід-
ний, умер! (V, 194). І загалом, тату,.. я хочу бути великим чо-
ловіком (V, 398).

Дитина
Емоційно нейтральне слово діти автор використовує 

дуже широко, напр.:

8 Л. А. Б у л а х о в с ь к и й ,  Нариси з загального мовознавства, „Українська 
мова в школі”. № 3, стор. 36, К., 1952.
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Діти бігають довкола тісного подвір�я поміж двома ха-
тами (V, 189). 

Крім цього слова, знаходимо також дитинище, бахур, дро-
бина, хробак. Синоніми ці вказують на ставлення мовця до 
дитини.

При змалюванні презирливого ставлення Рифки до ді-
тей письменник використовує слово бахур – іменник із зне-
важливим відтінком:

...а допавши бідного б а х у р а, хапала за волосся і буха-
ла без милосердя межи плечі, доки д и т и н и щ е  не впало на 
землю (V, 190). 

Тут, виражаючи одне поняття, письменник дуже вдало 
використав два синоніми – бахур – органічно емоційне сло-
во із зневажливим відтінком, і дитинище, в якому зневаж-
ливий відтінок вносить суфікс -ищ-. В даному випадку пись-
менник передає презирливе відношення до дітей з боку 
Рифки (персонажа твору), хоча це розповідь автора. Таке 
вживання лексем, за висловлюванням проф. І. К. Білодіда, „... 
має характер засобу створення мовної атмосфери персона-
жа, це своєрідна непряма мовна характеристика персонажа 
елементами його мови...”9.

Словом “дробина” письменник називає малят у множині:
... а кругом кождої роїлося, пищало та верещало бодай по 

п�ятеро д р о б и н и -жиденят (�, 188). Іменник цей утво-�, 188). Іменник цей утво-, 188). Іменник цей утво-
рений від прикметника дрібний, який часто сполучається з 
іменником діти:

І діти д р і б н і ,  що вони кому винні? (Яць 3., II, 213). Вна-II, 213). Вна-, 213). Вна-
слідок метафоризації контекстуальним синонімом слова 
“дитина” стає слово хробак, яким письменник підкреслює 
безпомічність маленьких дітей:

9 І. К. Білодід. Із спостережень над лексикою післявоєнної художньої прози, 
Мовознавство, Наукові записки АН УРСР, К., 1952, т. X, стор. 85.
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�о вам винні ті бідні х р о б а к и ,  що мусять марно поги-
бати через того п�яницю проклятого? (Яць 3., ІІ, 211).

СИНОНІМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЖИТЛА
І. Франко, змальовуючи побут різних суспільних верств, 

широко використовує синоніми, які позначають поняття 
житло.

Говорячи про панські багаті доми з садом і садибами, 
письменник вживає такі синоніми, як оселя, житло і кон-
текстуальний синонім гніздо. 

То була Германова о с е л я  (V, 275).
... для того він і звикся так із тим старим ж и т л о м  (V, 

275). От і моє г н і з д о !  – сказав Герман, отворяючи хвіртку і 
впускаючи Леона наперед (V, 275). Всі ті будинки він випускав 
у наем, а сам не мав охоти руиіатись із сього старосвітського 
вигідного г н і з д а  (V, 275). 

Дерев’яне чи кам’яне жиле приміщення як у місті, так і в 
селі позначає письменник іменником будинок:

Бідне, підгірське, звичайне село розстелювалося невелич-
кими купками б у д и н к і в  по підніжжю Діла понад потоком 
(V, 208).

Це слово дуже загальне. Воно означає всі види будов: ве-
ликі і малі, кам’яні і дерев’яні.

Іменник дім, домик І. Франко вживає на позначення пан-
ських будинків, які своїм виглядом дещо відрізнялись від 
простих хат. Кам’яний будинок називає кам�яницею (це сло-
во широко вживалось у колишній Галичині):

Дійшли вже на середину Борислава, де доми троха огряд-
ніші (V, 406).

У нього в Дрогобичі своя к а м � я н и ц я ,  порядна, нова, 
ясна, сказати не жаль. А тут приходиться йому ночувати в 
дерев�янім д о м и к у  (V, 185). 
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Жилі селянські будинки з глини або дерев’яні звичайно 
називаються хатами:

Іван мав думку – заробити тілько, щоб міг у Тустанови-
чах купити собі хату і кусень поля (V, 249). 

Синонім цей уживається письменником у емоційно за-
барвленій формі хатина (V, 381), хатчина (Ріп., Оп. 74), щоб 
показати убогість хат.

Щоб підкреслити убогість хати, І. Франко залучає кон-
текстуальний синонім будка.

Далі опинився на улиці перед старою, маленькою хати-
ною і став, не знаючих, чи йти й сюди питати місця, чи обми-
нати сю будку, а йти далі (V, 304). 

Емоційним із зневажливим відтінком є сполучення “пся 
буда”, яке стало синонімом до слова хата внаслідок метафо-
ри:

А я би свою оде п с ю  буду з тим клаптиком землі продав, 
– може би, було хоть 5� ринських (V, 349). 

Так називає свою хату І. Півторак, ту ж хату, яка на Бене-
дя зробила враження будки.

Використовує І. Франко і емоційно забарвлені слова 
нора, халабуда, доповнюючи їх означеннями:

Із темних нір, із затхлих, душних та тісних х а л а б у д 
вилізали брудні, заспані люди (Ріп., Оп., 70). 

Іменник нора частіше вживається на позначення понят-
тя кімната. У даному випадку, вживши це слово поруч з емо-
ційно забарвленим синонімом халабуда, письменник поши-
рює значення слова нора.

За допомогою таких слів письменник створює реальну 
картину життя робітників, їх “добробут” […] суспільстві. Від-
творюючи об’єктивну дійсність, ці слова вказують на конт-
раст між життям “робучого люду” і панів, які мають свої 
доми, кам�яниці.
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На позначення будинку письменник вживає іменник “по-
сілість”, який взагалі має ширше значення нерухомої влас-
ності (порівняй польське “posiadłść”, grunt, dom może być 
zwany posiadłśсią”)10.

А головна річ, щоби каса була у такого чоловіка, що ту має 
яку свою п о с і л і с т ь  (V, 380). 

Тут мова йде про людину, яка мала б свою хату, а не жила 
на квартирі, щоб у неї можна було безпечно залишити робіт-
ничу касу. Це слово вжито лише один раз у мові персонажа, 
а далі в повісті („Борислав сміється”) це поняття весь час по-
значається іменником хата (V, 381). 

Хата, в якій ніхто не живе, називається пусткою:
От, може би, ліпше було туй де ближше купити яку пуст-

ку, – і до роботи близько, і всьо (V, 251).
Кімната

Окреме житлове приміщення у нас звичайно називаєть-
ся кімнатою. У цьому ж значенні вживається і іменник по-
кій, який в українській мові запозичено з польської (pokój). 
Іменником покій І. Франко користується частіше. Це обумов-
лене тим, що в мові населення тогочасної Галичини це сло-
во, і тільки воно, було широко відоме.

Слово кімната в творах І. Франка знаходимо рідше, ніж 
слово покій, але в тому, що слово кімната взагалі вжите, є 
вже намагання письменника поширювати в західних облас-
тях слова, які широко вживаються в мові наддніпрянської 
України:

Все блищало, ясніло до сходячого сонця, що саме кида-
ло перше проміння крізь вікна до к і м н а т и  і золотисто-
кривавими переливами грало на гладких, блискучих предме-
тах (V, 186). Сонце жарило, а вітер крізь вікна заносив до 

10 St. Кгasiński. Słownik synonimów polskich, Kraków, 1885, т. І, стор. 329.
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к і м н а т и  розпарений на�товий сопух і безконечний гук, 
крик та гамір робучого люду. Герман усе ще сидів і писав, не-
зважаючи на ні на що (V, 219).

Нараз двері до його п о к о ю  з лускотом отворилися, а в 
них показалося нагло, мов червона блискавка, широке, розго-
ріле лице його сина (V, 219).

Невеличку кімнату при іншій, великій, письменник на-
зиває діалектним словом ванькир з нім. Aerker, чеськ. arkyž 
(форма ванькир утворена шляхом народної етимології).

У великій кімнаті – корчмі сидять селяни, а знайомих 
корчмар приймає в тісній, боковій кімнатці. Російською мо-
вою ванькир перекладається як комнатка (боковая); кле-
тушка, обл. боковуша11.

Для підкреслення того, що ванькир – це кімнатка при ін-
шій великій кімнаті, В. Плетньов при перекладі повісті „Boa 
constrictor” на російську мову використовує два повнозначні 
слова „в ... комнатке за перегородкой” �2.

Йому так любо посидіти в тіснім в а н ь к и р і (V, 199). 
Знаходимо і синонім світлиця:
Його очі живо оббігли кімнату – чистеньку, веселу с в і т -

л и ч к у  (V, 186). 
На позначення кімнати письменник вживає також імен-

ник хата, звужуючи його значення:
Дверці скрипнули, і Бенедьо ввійшов до малесеньких тем-

них сінців, а відти до обіленої с в і т л и ц і .  Він здивувавсь, за-
ставши тут не жидів, а старого ріпника і молодицю... Ста-
рий ріпник сидів насеред хати на низенькім стільчику, з люль-
кою в зубах, і, очевидно, потішав її (V, 304). 

В українських говірках і тепер кімнату часто називають 
хатою. 
11 Див. Українсько-російський словник, АН УРСР, К., 1953, т. І, стор. 113.
12 И. Ф р а н к о .  Избранные сочинения, М., 1948, т. II, стор. 325.
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Щоб коротко змалювати малі, темні й не привітні кімна-
ти робітників, письменник використовує слова закамарок, 
комірка.

Іменник закамарок, який знаходимо в творах І. Фран-
ка, Б. Грінченко передає словом закоулок. Ушаков пояснює 
його, крім небольшой, темный, глухой переулок, ще й так: 
„небольшая, скрытая часть какого-н. помещения, потай-
ний уголок”13. У тому ж, другому, значенні вживав це слово і 
I. Франко:

Тому-то Бенедьо спішив до Борислава, щоб винайти собі 
хату, поки не наплине богато робучого люду та позаймає всі 
закамарки (V, 298). 

Зустрічаємо ще слово комірка:
Не згадуй мені про ней – мовив він і, піддаючися її намо-

вам, пішов з нею до її к о м і р к и  (Ріп., Оп., 80). 
Темний присінок комори, де жила Ганка, тут названий ко-

міркою, що в прямому значенні означає приміщення без ві-
кон, в якому складають дерево, вугілля і т. д.

Мала, темна, непривітна кімнатка називається норою. 
Використовуючи цей синонім, письменнику не треба доби-
рати вже означень.

З такими думками Готліб поплентався до своєї вугляр-
ської нори (V, 402). 

�об підкреслити, що кімнатка дуже маленька, письмен-
ник залучає іменник цюпка�4.

Тісна брудна й душна цюпка наповнена робітницями 
(Ріп. Оп., 67). 
13 Н. Д. У ш а к о в .  Толковый словарь русского языка, М., 1935, т. I, стр. 257.
14. Желехівський перекладає це слово так: „Цюпа – �insteres, en�es loch, �inste-�insteres, en�es loch, �inste-
re, en�e stube; ärmliches kleines Stübchen; Gefän�nisstube (– понура тісна яма, 
понура тісна кімната, нужденна маленька кімнатка, кімната для в’язнів). 
Див. Малоруско-німецкий словар, Львів, 1886, т. II ,  стор. 1058.
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Цей іменник утворений від прикметника-діалектизму 
мацюпкии, який в західноукраїнській розмовній мові  озна-
чає “дуже маленький” (Пор. польське maciupki).

Іменники квартира, помешкання (як одне, так і друге 
слово – запозичені) вживаються на означення жилої площі 
взагалі:

I ще прошу вас, – сказав на закінчення Леон до Бенедя, – за- ще прошу вас, – сказав на закінчення Леон до Бенедя, – за-
йдіть зараз тепер до мене на мою квартиру, я маю з вами 
де о чім поговорити (V, 386). Та ще й люди, що снуються на-
вкруги його п о м е ш к а н н я  (V, 185).

ОДЯГ
В творах І. Франка  вживаються  іменники одіж, вбран-

ня – слова без емоційного забарвлення, що означають одяг, 
який може бути і новий, і старий, і гарний, і поганий, і бага-
тий, і вбогий:

Не знаючи, як і коли, вона зайшла до своєї квартири, скину-
ла з себе мокру одіж... (Ріп., Оп., 72).

Лиця та в б р а н н я  робітників, що виходили з робітень, 
якнайповніше підходили до того окружения (Задля пр., ІІІ, 
186). 

Іменник шмаття характеризує мову персонажів. Так на-
зиває одяг робітниці баба Орина:

Там у неї скринька зо шматтям, замкнена, не бійся (Ріп., 
Оп., 82). Вживає Франко і діалектизм стрій, щоб коротко 
вказати на красу і багатство одягу:

Мати розказала йому все, коли, заставивши потаємно 
дещо з своїх с т р о ї в ,  доручила йому жадані гроші (V, 421). 

Це ж поняття пышной одежды передано поетичним сло-
вом шати:15

Але ще тяжче ставало йому (Бенедеві – І. О.), коли бачив, 
що коштом тої нужди і погані збогачені жиди гордо їздять в 

15 Див. Російсько-український словник, М., 1948, стор. 341.
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пишних повозах, строяться в дорогі шати і бризкають боло-
том на темну, похилену товпу (V, 356).

Багатство і краса одягу, передана синонімом шати, під-
силюється і дієсловом строяться, що в народній мові озна-
чає одягатися в святковий одяг.

Протиставляючи одяг багатіїв одягу робітників, Фран-
ко використовує такі синоніми: шмати, лахи, курмання, не-
чисть, паскудство. 

Іменник шмати виразно говорить про стан одягу:
Зачорнені скрізь на�тою та глиною, мов ворони, – на них 

пошарпані ш м а т и  – не то шкіра, не то якесь невидане по-
лотно... (V, 185). Іменник лахи означає стару поношену оде-
жу:

На жердці над тапчаном висіло кілька лахів жіночих... (V, 
250).

Крізь шпари або з-під непристаючого віка звисали та 
стриміли руки, ноги, – то голі, відразливо зеленкуваті, то в 
лахах або й п о р я д н і й   одежі (V, 193). 

Тут протиставлення лахів – “порядній одежі” підкреслює 
значення обох іменників.

Діалектизм курмання16 означає подертий, старий одяг 
робітниці. 

Вона захриплим голосом муркоче свої дівочі давно забуті 
співанки, потім торгає на собі курмання, немов поправляє 
свої в б о р и  перед дзеркалом... (Ріп., Оп., 67). 

Вжиті поруч синоніми говорять про долю баби Орини: у 
рідному селі вона “як чільна господиня” носила вбори, а нині 
мало чим відмінна від жебрачки, ходить у курманні.

16 В словнику Б. Грінченка дане слово не наведене. Желехівський пере-
кладає його так: zerrissenes, lumpi�es Kleid (– подертий, бідний одяг). Див. 
Малоруско-німецкий словар, Львів, 1886, т. І, стор. 391.
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Іменники нечисть, паскудство позначають стару, подер-
ту, одежу; одночасно вказують на відношення мовця (Риф-
ки) до висловлюваного:

То ти мусив назнатися біди, господи! Але швидко, скинь 
тото п а с к у д с т в о  з себе; я кажу принести води, обмий-
ся, переберися!.. Скидай, любчику, тоту н е ч и с т ь ,  скидай, я 
зараз піду найти для тебе чисте ш м а т т я  (V, 290). 

Тут інтересно, що слово шмаття означає не убогий одяг, 
а просто якусь одежу. На нашу думку, тут краще було вико-
ристати інший синонім, бо одежа сина мільйонера  напевне 
відрізнялася від одягу робітників, який письменник називає 
шматтям (див. стор. 82).

Наведені приклади показують, що Іван Франко в сво-
їх творах використав багату іменникову синоніміку народ-
ної мови. Використовуючи діалектизми, запозичення з ін-
ших мов, переосмислюючи значення слів, письменник зна-
чно збільшує, поширює окремі синонімічні гнізда.

І. Франко добре знав народну мову, розрізняв тонкощі 
смислового значення окремих іменників, їх емоційне забарв-
лення, стилістичні можливості. Тому в доборі синонімів у 
творах його немає штучності, натягнутості.

Іменникова синоніміка І. Франка – це ціла система ста-
ранно дібраних, близьких за значенням слів, які виконують 
різну стилістичну функцію. В основному це синоніми від-
носні: стилістичні та контекстуальні.

Опубл.: Питання українського мовознавства. – Львів: 
Вид-во Львівського університету, 1956. – Кн. 1. – С. 48–59.
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ДО ВИВЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ТА  
ПРИСЛІВНИКОВОЇ СИНОНІМІКИ В  

ХУДОЖНІХ ТВОРАХ І. Я. ФРАНКА

З аналізу дієслівної та іменникової синоніміки в мові 
творів І. Франка видно1, як старанно добирав письменник 
кожне слово для найбільш яскравого змалювання дійснос-
ті, створення образів, точної передачі думок. Те саме спосте-
рігаємо і аналізуючи прикметникову та прислівникову си-
ноніміку.

Прикметникова синоніміка в порівнянні з дієслівною 
вужча. Це пояснюється тим, що для передачі різних відтін-
ків одного поняття, які в дієсловах передаються різними 
словами-синонімами, прикметники мають багаті граматич-
ні (морфологічні) засоби: суфікси неповної якості, згрубі-
лості, ступені порівняння і т.д. Коли ж, наприклад, треба пе-
редати більший ступінь дії швидкості, то використовуються 
різні дієслова. Наприклад: „Такими невеселими думками за-
йнятий, ішов Герман далі…” (В. с., �, 249)2; „Але доглянути він 
не міг нічого, окрім цілої купи заляканих жидів, що спішили 
вулицею до його дому” (Б. см., V, 427).

Без сумніву, у другому прикладі можна було б використа-
ти і дієслово “йти” із залежним прислівником “швидко”, але 
це, по-перше, збільшило б текст, і, по-друге, не передало б 
точно того, що відбувалося. Якщо порівняти словосполучен-

1 Див. наші статті: „Із спостережень над дієслівною синонімікою художньої 
прози І. Франка”. Зб. „Іван Франко. Статті і матеріали”, кн. 4. Львів, 1955; „Із 
спостережень над іменниковою синонімікою художньої прози І. Франка”. Зб. 
„Питання українського мовознавства”, кн. І, Львів, 1956.
2 Приклади взяті з двадцятитомного видання творів І. Франка. Римською 
цифрою позначено том, арабською – сторінку. Пояснення скорочень пода-
но в кінці статті.
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ня я йду швидко і я спішу, то чітко видко різницю між цими 
синонімічними висловлюваннями.

У прикметниках, що, як правило, „виконують функцію 
додаткової характеристики предметів, функцію, більше за 
іншу зв’язану з потребами уточнення того, що саме по собі 
належної точності може і не мати”3, різні відтінки можуть пе-
редаватися словами спільного кореня, але з різними емоці-
онально забарвленими афіксами. Порівн.: „Він замовк, хли-
паючи, мов мала дитина” (Б. см., �, 315); „Дверці скрипну-�, 315); „Дверці скрипну-, 315); „Дверці скрипну-
ли, і Бенедьо ввійшов до малесеньких темних сінців, а відти 
до обіленої світлиці” (Б. см., �, 304). У другому реченні при-�, 304). У другому реченні при-, 304). У другому реченні при-
кметник малесенький виражає більший вияв ознаки малий. 
Це досягається за допомогою здрібнілого суфікса -есеньк-, і 
тому немає потреби добирати нове слово-синонім:

„Він досі був бідним техніком, з тяжкою бідою стягнувся 
на уладження в Відні власної невеличкої лабораторії хіміч-
ної…” (Б. см., V, 324). Додатковий відтінок у слово невеликий 
вносить суфікс -ичк-.

Прикметникові синонімічні ряди збагачуються за раху-
нок антонімів з часткою не. Для синоніміки інших частин 
мови таке збагачення не типове. Порівн.: малий – невеликий, 
добрий – непоганий, сумний – невеселий і т. п.

Добір синонімів-прикметників досить часто обумовлю-
ється семантикою означуваного ними слова. Наприклад, до 
слова поганий синонімом виступає дрантавий, але при імен-
нику, що означає неживий предмет, найчастіше назву одя-
гу. Наприклад: „…а понад тими сірими купами ледве вигля-
дає мала головка жидика в дрантавій шапчині” (В. с., V, 197).

Нерідко одне й те ж слово в залежності від контексту має 

3 Л. А. Булаховський. Нариси загального мовознавства. К., 1955, стор. 37.
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різне значення4 і може належати до різних синонімічних 
гнізд. Наприклад, прикметник бідний в одному реченні ви-
ступає синонімом до слова убогий, в іншому – це синонім до 
слова нещасний: „Де ділись ті часи, коли Рифка була бідною, 
робучою дівчиною?” (Б. см., V, 284); „Бувайте здорові най вам 
бог стократне відплатит, що-сте прийшли мене, бідну, поті-
шити (В. с. V, 252). Порівн. також: слабий – малосильний, сла-
бий – хворий, криваве п’ятно і криваве світло, залізний (зро-
блений з заліза) і залізна воля (сильна) і т. п. 

Прикметникова синоніміка, використана в мові худож-
ньої прози І. Франка, досить багата.

Розглянемо декілька синонімічних рядів, ідучи за прин-
ципом підбирання антонімів.

Синонімічний ряд гарний використовується письменни-
ком при змалюванні зовнішнього вигляду людей і предме-
тів. Лексеми цього синонімічного ряду належать до емоціо-
нальної лексики – це слова, „що емоційність мають уже в са-
мому етимологічному своєму значенні або змісті”5.

Слова гарний, вродливий, хороший, ладний (діалектизм) 
служать засобом змалювання портретів дійових осіб. Напри-
клад: „Пречудна дівчина, – думав сам собі Готліб, – а яка гарна, 
а яка чемна!” (Б. см., V, 402); „Дівчина дуже добра лагідна і лад-
на…” (Б. см., V, 400); „Ніколи він не видався їй таким хорошим і 
принадним, як в тій хвилі дикої лютості” (Б. см., V, 445); „Один 
– високий, крепкий і вродливий, нісся просто й легко, всміхав-
ся часто і часто затягав веселих пісень…” (Слимак, II, 7).

4 На те, що слова міняють своє значення в залежності від словесного ото-
чення, вказували різні дослідники. Проф. О. О. Потебня говорив, що слово 
поза контекстом – мертвий препарат. Проф. Є. М. Галкіна-Федорук говорить, 
що треба бачити різницю в загальному значенні слова, тобто його первісне, 
основне значення, і в його значенні в контексті. Контекст визначає семан-
тику слова, відмічає Р. А. Будагов.
5 Курс сучасної української літературної мови, т. І. К., 1951, стор. 77.
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Для вираження більшої міри краси при характеристиці 
зовнішнього вигляду використані слова чаруючий, пречуд-
ний, пишний:

„Тут круговид у дивній гармонії показує нам чаруючу за-
манчивість і різновидність гірської околиці…” (В. с., V, 195); 
„Краса все одна, – вічна, ненаглядна, супокійна краса пречуд-
ного Підгір’я…” (В. с., V, 200). 

Прикметник пишний використовується І. Франком для 
змалювання краси, яка до певної міри залежить від багат-
ства, а тому цей прикметник уживається тільки як означен-
ня до неживого предмета: „Фанні, Леонова одиначка, сиділа 
самотньо, в задумі на м’якій софі в пишнім покою” (Б. см., V, 
419); „… але ще тяжче ставало йому, коли бачив, що коштом 
тої нужди і погані збагачені жиди гордо їздять в пишних по-
возах, строяться в дорогі шати і бризкають болотом на тем-
ну, похилену товпу” (Б. см., V, 356; див. також V, 257, 329 та 
інші).

Антонімами даного ряду є слова, що вказують на нега-
тивні якості, властивості людей чи предметів, об’єднані при-
кметником поганий. В аналізованих творах І. Франка ці сло-
ва не служать для змалювання зовнішнього вигляду людей, 
а вказують на їх внутрішні риси і характер:

„Бо то, видите, – торочив далі Леон, – у нас такі люди по-
гані, – скоро що, зараз перехоплять, та й що з того: їм зиск, а 
мені втрата” (Б. см., V, 387); „Що ж, – думалось йому, – може 
воно й так… може й ліпше, що одним лихим чоловіком менче 
на світі?” (Б. см., V, 359); „От якби так за одним разом та всіх 
злих людей не стало” (Б. см., V, 359).

Як означення до іменників-предметів виступає ряд ін-
ших слів: негарний, паскудний, гидкий, кепський, дрантивий: 
„Серед ненастанної праці думок, підсичуваної щораз нови-
ми, страшними, поганими, та хапаючими за серце подіями, 
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образ такого побратимства чимраз більше вияснювався і 
зміцнювався в Бенедевій голові” (Б. см., �, 359); „Хоть робота 
негарна, то зато легка” (В. с., �, 207); „…не пив нічого, окрім 
води, їв мало і плохе”6 (В. с., �, 209); „Кривдять нас дозорці, 
дають нам паскудну страву, а сьогодні одному з кітла цілу 
руку озолило” (Задля празника, III, 188); „Що нас то може об-III, 188); „Що нас то може об-, 188); „Що нас то може об-
ходити, що у вас кепські гешефти, як кажете?” (Б. см., �, 434); 
„Пані Гольдкремер на всякого, хто її бачив, робила прикре, 
аж гидке вражіння” (В. с., �, 218); „Закопи роблено вузькі, 
огороджувано хворостом, вентиляція зразу була дуже мізер-
на…” (В. с., V, 214).

Ці синоніми різняться між собою ступенем вияву озна-
ки (пор. поганий, негарний, гидкий і ін.), а також використан-
ням у мові автора та персонажів. У мові персонажів зустріча-
ємо багато діалектизмів: паскудний, кепський. Слово мізер-
ний (польське mizerny) є контекстуальним синонімом у да-mizerny) є контекстуальним синонімом у да-) є контекстуальним синонімом у да-
ному ряді.

Названі прикметники (поганий, злий, лихий) в аналізова-
них творах І Франка вказують на постійну характерну рису 
людини.

Ряд слів уживається для вираження схвильованого ста-
ну людини, її настрою. Наприклад: лютий, злий, роздрато-
ваний, розсерджений. Ці слова можна об’єднати синонімом 
сердитий. Наприклад: „Прокляття на тебе, – не вдалося!... 
– прохрипів над ним лютий, глухий голос” (В. с., V, 244); „…
вертала вона (Рифка. – І. О.) змучена, зла, мов по безсонній 
ночі, і приносила потроха грошей” (В. с., V, 190); „А тріс би-с – 
проворкотів Матій, встаючи дуже злий,що поклик перервав 
йому думання” (Б. см.,V, 235).

6 В українській розмовній мові слово плохий має ще значення смирний, ти-
хий, кроткий. Наприклад: „А не порве ваш собака? – Ні, він не займе: він у 
нас плохий” (Б. Грінченко. Словарь української мови, т. III. К., 1909, стор. 197)
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Наведені приклади розкривають значення слова злий. 
Взагалі Матій – добродушна людина, але в даний момент він 
схвильований, сердитий.

Сильне схвилювання, злість, стан, у якому людина може 
допустити необдуманий вчинок, передається словами роз-
серджений, роздратований:

„Ану ж Фрузя, розсерджена, справді десь пішла у гори, 
стала на службу, не дає про себе чутки навмисно, бо встида-
ється?” (Ріп., I, 100); „– Хлопці! – скрикнув Іван, роздратова-
ний сими словами, і гримнув склянкою до стола” (Ріп., I, 84).

Досить багатий синонімічний ряд на означення величи-
ни: великий, немалий, чималий, значний, величезний, огром-
ний, безмірний. Ці слова різняться між собою ступенем вия-
ву ознаки. Порівн.: „На боковій стіні, супроти дверей, у пів-
тіні висів великий образ у золочених рамах, – на нім спочи-
ли очі Германа” (В. с., V, 186); „Озирнувся і побачив з немалим 
дивом велику купу народа” (Б. см., V, 330); „Слова такі мусили 
трафляти до переконання кожному, хто мав і на своїх плечах 
двигати чималий тягар власної своєї нужди” (Б. см., V, 370).

Прикметник немалий, утворений з антоніма до слова ве-
ликий за допомогою частки не, виражає меншу міру ознаки, 
ніж слово великий, а чималий указує на приблизну міру будь-
чого. Добір кожного окремого слова обумовлюється семан-
тикою та виразністю самого прикметника, а також особли-
востями того іменника, з яким сполучається прикметник, бо 
значення прикметників до певної міри залежить від означу-
ваного ними слова7. Слово значний, наприклад, уживається 
з абстрактним іменником: „… Германів “гешефт”, попертий 
Рифчиними грішми, пішов живо вгору, приносячи Германові 
значний зиск” (В. с., V, 213).
7 Див. Курс сучасної української літературної мови, т. I, стор. 308.
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Більший вияв ознаки передається словом величезний, 
що в українській мові, як і в білоруській велічэзны, є морфо-
логічним синонімом до слова великий. У російській та поль-
ській мовах ця ж ознака передається лексичним синонімом 
огромный, ogromny. Наприклад: „Адже ж се величезний має-
ток, про які хіба в казках розказують!” (Яць З., II, 235).

Близькими за значенням до слова величезний є синоніми 
огромний (діалектизм у мові персонажа) та безмірний: „Яким 
же способом доробився Герман Гольдкремер такого огром-
ного маєтку?” (В. с., V, 202); „Другі вибухали безмірним гні-
вом…” (Б. см., V, 416).

Цей синонімічний ряд збагачується за рахунок контек-
стуальних синонімів здоровий, добрий, ладний, красний, при-
чому два останні – діалектизми, використані для прямої чи 
непрямої типізації мови персонажів:

„Йому пощастило найти здоровий кусень хліба” (В. с., 
V, 192); „Та тілько ж агентом Германа був якийсь солідний 
німець-гешефтсман, що хоть лупив з Германа добрі гроші, 
зате вже і вмів походити коло його діл у Відні” (Б. см., V, 326); 
„Невеликі то були гроші, десять, пізніше п’ятнадцять рин-
ських, ну, але для тих чотирьох людей, що робили при ямі, то 
був ладний крейцер” (Полуйка, IV, 9); „Ван-Гехт, хоть і з жалем 
в серці, пристав на все: нехай і півмільйона, то все ж се крас-
ний маєток, про який він колись і снити не міг” (Б. см., V, 327).

У творах І. Франка приєднуються до цього синонімічного 
ряду і слова дерев�яний, глибокий. Наприклад: „Чому швид-
ше не робите? – крикнув знов Герман, котрого найдужче лю-
тила тота рівнодушність, той дерев’яний супокій ріпників” 
(В. с., V, 224); „Glück auf! – відповідають серед глибокої тиші 
три голоси, – ні, не три!” (В. с.,V, 225)

Міру з протилежним значенням передає синонімічний 
ряд малий: „Невелика то підмога, правда, – говорив далі Бе-
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недьо, – але, вважайте лишень, що се знов не буде й така 
мала поміч” (Б. см., V, 378).

Використання синонімів дозволяє письменнику уникну-
ти накопичення однокореневих слів, урізноманітнює мову 
твору. Цей ряд багатий на контекстуальні синоніми, які 
письменник добирає із знанням тонкощів української мови. 
Часто прикметник дрібні виступає як означення до іменни-
ка діти8:

„І діти дрібні, що вони кому винні?” (Яць З., II, 213).
Проте він зустрічається і у сполученні з іншими іменни-

ками9: „…Дрібні і великі властивці, походжали собі гордо по 
Бориславі, спишна позирали на робітників і радісно затира-
ли собі руки…” (Б. см., V, 371).

Синонімом даного ряду стає і слово тісний, що в поєд-
нанні з іменником віконце не може зберігати свого прямого 
значення непросторий: „Він тихенько підійшов ід хатині і за-
глянув крізь тісне віконце досередини” (В. с., V, 250).

Значення малий набирають і слова мізерний, нужденний, 
скромний у сполученні з відповідними іменниками: „…то він 
(робітник. – І. О.) не буде потребував іти до жида і кланятися 
єму, і набиватися до роботи за яку-небудь мізерну платню…” 
(Б. см., V, 378); „… як же то муситься жити дома тим людям, 
коли вони волять іти сюди за такий нужденний заробок та 
страшно бідити!” (В. с., V, 222); „Досі, чуючи скромні і дрібні 
жадання робітницькі, він в дусі починав уже сміятися з ро-
бітників” (Б. см., V, 435).

Можна навести ще кілька більших чи менших синоніміч-
них рядів прикметників, що свідчать про досконале знання 

8 Порівн. у Т. Г. Шевченка: „Ой привезли до прийому Чуприни голити, Усе дріб-
ні, усе малі, Все багатих діти” (Твори у трьох томах, т. I. К., 1950, стор. 205).
9 Порівн. у Шевченка: „Пішла вдова з матерями з дрібними сльозами” (там 
же, 205).
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народної мови Каменярем, про дбайливий добір ним слів 
при художньому відтворенні дійсності.

Нерідко письменник користується нанизуванням сино-
німічних слів-прикметників. Цим способом автор уникає 
можливих неточностей або посилює, виділяє названу сино-
німами ознаку, чим привертає до неї увагу читача чи уточ-
нює, увиразнює значення попереднього слова10. Наприклад: 
„Всі побратими добре знали залізну, рішучу натуру Андру-
ся Басараба…” (Б. см., V, 318); „Залізні, сильні його мускули 
м’якнуть, стають звичайним людським тілом…” (В. с., V, 242); 
„...Бенедьо... ходив по Бориславі, сумний, понурий, мовчазли-
вий, і тілько час від часу важко зітхав, позираючи в темне 
непривітне небо” (Б. см., V, 405); „Вийде бувало брат рано на 
роботу, звичайно вже не тверезий, в брудній, заболоченій по-
лотнянці, з лицем почорнілим як земля, згорблений і ніби 
прибитий, а сестра вигляне з своєї хати, вибіжить на подвір’є 
та … як почне проклинати, – господи боже!” (Яць З., II, 203); 
„… інші знов держали в руках десятикрейцарові хлібенята 
і цибулю і їли, кусаючи з цілого, некраяного хліба” (Б. см., V, 
298) і інші.

Часто ці слова, взяті окремо, не є синонімами. Напри-
клад: рішучий – залізний. Проте нанизувані, вони сприйма-
ються суцільно, їх смисловому зближенню сприяє однакова 
цілеспрямованість, однакова функція в реченні.

Не менш широко в художніх творах І. Франка використа-
на і прислівникова синоніміка. „Прислівники, як самостійна 
частина мови, формувалися на ґрунті інших повнозначних 
слів, переважно прикметників”11. Безпосередній зв’язок з 
творенням прислівників має і величина синонімічних рядів. 

10 Див. Л. С. Паламарчук. Лексична синоніміка художніх творів М. М. Коцю-
бинського. К., 1956, стор. 63.
11 Курс сучасної української літературної мови, т. I, стор. 383.
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Вузькість чи розгалуженість прислівникових синонімічних 
рядів дуже часто залежить від багатства синонімічного ряду 
тих слів, що були базою для їх творення. Порівн., наприклад, 
синонімічний ряд прикметника поганий і відповідний ряд 
прислівника погано: поганий, плохий, недобрий, гидкий, кеп-
ський, огидний, паскудний і погано, плохо, недобре, гидко, кеп-
сько, огидно, паскудно.

Прислівники утворюються як від літературних, так і від 
діалектних слів. Якщо прикметник багатозначний і нале-
жить до різних синонімічних рядів, то утворений від ньо-
го прислівник часто також зберігає всі ці значення або тіль-
ки одне, нерідко не первісне. Наприклад, прислівник солод-
ко має значення приємно (переносне значення прикметни-
ка солодкий).

„Герман… топче запашні цвіти, котрі настоптані, ще кра-
ще пахнуть і звучать, так любо, солодко звучать, що його 
хватає за серце” (В. с., V, 240).

Прислівник може набирати додаткового значення, яке 
не властиве було прикметнику: „Ненавидить мене люто, за-
взято, як найгіршого ворога” (В. с., �, 245). У цьому прикла-�, 245). У цьому прикла-, 245). У цьому прикла-
ді слово люто має значення дуже, якого не має прикметник 
лютий. Порівн. також: „страшно збиткувалися над людьми” 
(Б. см., V, 345).

Інколи прислівники, утворені від прикметників одного 
синонімічного ряду, самі належать до іншого. Наприклад, 
прикметник чималий є синонімом до слова великий, а при-
слівник чимало вже належить до синонімічного ряду бага-
то (утворений від багатий). Це пояснюється тим, що при 
творенні нової лексико-граматичної категорії міняється і 
семантика слова, хоч загальне лексичне значення зберіга-
ється: чималий – досить значний (багатий) за розміром, чи-
мало – досить значна кількість.
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Розглядаючи прислівникову синоніміку в творах І. Фран-
ка, можна назвати ряди, що вказують на: 

1. Швидкість дії:
„Видно, що він пішки перейшов усю дорогу з Дрогоби-

ча, та й то перейшов не спацером, а швидко” (В. с., V, 220); 
„Іваночку, – говорила далі Ганка скоро, задихавшись, – який 
ти добрий!” (Ріп., I, 90); „Таке розумував Герман, котячись у 
кареті бистро гостинцем до Стрия” (Б. см., V, 238); „Вас і не 
так борзо відправлять від роботи, вам і не так живо в плат-
ні урвуть, а хоть і вривають, то все-таки вам більша плата, 
ніж нам” (Б. см., V, 369); „І понесла мене на воздухах, та так 
прудко, що мені аж голова завернулася” (На роботі, I, 120); „…
Герман почув лиш тілько, що вона мигом повалила його на 
землю” (В. с., V, 243); „Все… тривало так коротко, минуло так 
нагло, було таке незвичайне, несподіване, неприродне, що 
Герман довгу хвилю стояв серед кабінету… без ясної думки” 
(В. с., V, 245); „Між тим Готліб поквапно пішов додому” (Б. см., 
V, 421); „Але годі ж бо, мамко, годі, незадовго побачимося! – 
втішав її Бенедьо” (Б. см.,�, 297); „Не знали бідні борислав-, 297); „Не знали бідні борислав-
ці, що страшна підземна потвора набавці вже прорве земну 
опону, розвалить їх бідне, сумирне село…” (В. с., V, 208).

2. Несподіваність, раптовість дії:
„… тота рада прийшла йому до голови зовсім несподівано, 

в жарі суперечки з Сенем Басарабом” (Б. см., �, 365); „Але й на-�, 365); „Але й на-, 365); „Але й на-
хлібників сей удар трафив так само неждано-негадано, як їх 
вірних вірників” (Б. см., V, 416); „Що сталося з його вірником, 
що так раптово поблід і заслаб…” (Б. см., V, 249); „(Яць. – І. О.) 
…боявся щоб нагло вибухаюча кип’ячка його не залляла або 
заморокою не задушила” (Яць З., II 228); „А як же ви, – спитав 
враз Бенедьо ріпників, – не трібували деякого способу, щоби 
рятуватися?” (Б. см.,V, 302).
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3. Ступінь краси:
„Від громадки веселих, гарно повбираних панів-

обивателів дрогобицьких… відділився пан будівничий…” 
(Б. см., V, 257); „Треба вас усіх поодягати якось прилично” (За-
для празника, III, 189); „А посеред усього того клекоту, як 
муха в окропі, звивався Юдка, розрадуваний, щасливий, ви-
простуваний і порядно одітий, ніби перероджений” (Яць З., 
II, 222); „…він став жити вигідніше, в порядній, хорошо меб-
льованій хаті…” (В. с., V, 218); „Шити навчилася, не знаю, де і 
коли, так ладно, що чудо…” (Б. см., V, 347).

4. Ступінь труднощів:
„Заробити їх (гроші – І. О.) тяжко, а пустити легко” (Ріп., 

I., 99); „Страшно і важко було слухати того, що діялось між 
братом і сестрою в ту пору” (Яць З., II, 203); „Трудно буде, – 
коротко відрізав Яць” (Яць З., II, 208); „Хіба ж я не знаю, що 
тобі важко? Але ж бо й мені не легко” (Ріп., I, 77); „Наука йшла 
досить туго” (В. с., �, 196); „Потомлені, виблідлі та посині-�, 196); „Потомлені, виблідлі та посині-, 196); „Потомлені, виблідлі та посині-
лі лиця ріпників нині оживлювалися надією на той гірко за-
працьований гріш…” (В. с., V, 233).

5. Марність, безуспішність дії:
„Даремно вона тулилася до Івана” (Ріп., I, 91); „Тут всіми 

забутий ріпник… дармо пищить їсти, дармо просить води, – 
нема кому подати..!” (Б. см., �, 306); „Не нині, то завтра про-�, 306); „Не нині, то завтра про-, 306); „Не нині, то завтра про-
дасть грунт жидови, лиш дурно б я з ним в’язався” (Яць З., II, 
216).

Уважно вдумуючись у значення кожного слова, І. Фран-
ко дуже влучно добирав синоніми. Прикметникові синоніми 
найчастіше вживаються для показу різного ступеня озна-
ки, але часто добір одного із них обумовлений і семантикою 
означуваного ним іменника.

Прислівникова синоніміка у творах І. Франка також спря-
мована на відтворення смислових нюансів. У більшості ви-
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падків синонімічні ряди прислівників пов’язані з синоніміч-
ними рядами прикметників, які були базою для їх творення.

Великий майстер художнього слова розрізняв тонко-
щі смислового значення окремих слів-синонімів, їх емоці-
ональне забарвлення, тому вміло використовував їх у сво-
їх творах. Для художнього змалювання життя народу, явищ 
об’єктивної дійсності, характеру людей і їхнього зовнішньо-
го вигляду І. Франко використав величезне народне багат-
ство – народну мову, мову, надзвичайно багату синонімами.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
Б. см. – „Борислав сміється”.
В. с. – „Boa constrictor”.
Ріп. – „Ріпник”.
Яць З. – „Яць Зелепуга”.

Опубл.: Питання українського мовознавства. – Кн. 4. – 
Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1960. – С. 97–104.
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ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПОБУТОВОЮ ЛЕКСИКОЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVII ст.

(На матеріалі „Лексикону славеноросского” Памви Беринди)

„Язык есть выражение не только мыслительности на-
родной, но и всего быта, нравов и поверий страны и исто-
рии народа”, – писав Ф. І. Буслаєв1. Ця думка цілком вірна. Ви-
вчення історії лексики так само необхідне, як і вивчення іс-
торичної граматики мови […]. 

Дана стаття є спробою описати побутову лексику XVII ст. 
на матеріалі одного з перших друкованих словників „Лекси-
кона славеноросского” Памви Беринди.

У „Лексиконі” засвідчена мова кінця XVI і початку XVII 
століть, тобто того періоду, коли жива народна мова поча-
ла витісняти церковнослов’янську, яка не була зрозуміла 
народу. Церковнослов’янська мова, як писав Памва Беринда, 
„слwвъ до вырозумэнz темных многїи в собэ маетъ, зачимъ 
и самаа црквъ рwссійскаа многимъ власнымъ сынwмъ 
своимъ въ огиду приходитъ”. Памва Беринда хотів допомог-
ти своєму народові у засвоєнні народної мови „на жадный 
перешкоды зависти не дбаючи, и овшем оуфаючи, же… пра-
ца моz таz у потомных вдzчность отнесетъ”. Такою допомо-
гою була його тридцятирічна праця „Лексиконъ славеноросскій 
и именъ толкованіє”, видана у Києві в 1627 році.

Перш ніж приступити до безпосереднього розгляду по-
бутової лексики в „Лексиконі”, необхідно коротко зупинити-
ся на походженні його автора (це має важливе значення для 
вивчення лексики словника), з’ясувати характер словника, 
описати його словниковий склад.

1 Ф. И. Буслаєв. О преподавании отечественного языка, ч. II, М., 1844, стор. 309 
(розрядка наша. – І. О.).
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Про походження автора „Лексикона” є різні думки. Одні 
вважають, що Беринда молдаванин2. На думку А. І. Яцимір-
ського, він був „безусловно румун”3. Інші твердять, що Бе-
ринда – українець4. Цю ж думку проводити дослідник жит-
тя і літературної діяльності Беринди Г. І. Коляда, який уточ-
нює його місце народження. Він пише: „Ввиду того, что в 
языке Беринды, как показывает анализ язика его виршей, 
есть много диалектизмов карпатських говоров, надо счи-
тать, что и родиной его являються Карпаты. За карпатское 
происхождение Беринды говорит и то, что пастухов в своїх 
виршах он показывает среди горного пейзажа, чистоту ду-
шевную сравнивает с шерстью белой, объектом пастушес-
кого быта, а овцеводство в те времена было сильно разви-
то в Карпатах”5.

Всі ці твердження є тільки гіпотезами, тому що немає 
жодних документів про походження цієї видатної людини 
свого часу. Але остання думка найбільш правдоподібна. Ім’я 
Памво не промовляє за неукраїнське походження Беринди, 
бо, як твердить Г. І. Коляда, Памво (так себе називав сам Бе-
ринда) – це чернецьке ім’я, справжнє ім’я Беринди – Павло6.

2 Див. Бантыш-Каменский. История Малой России, т. I. М., 1830, стор. 226; 
М. Максимович. Книжная старина южнорусская . Собрание сочинений, 
т. III. Киев, 1880, стор. 693; О. Огоновский. История литературы руської, ч. I. 
Львів, 1887, стор. 187; І. Франко. Нарис історії українсько-руської літера-
тури. Львів, 1910, стор. 57; Б. Грінченко. Огляд української лексикографії. 
ЗНТШ, т. 66, 1905 та інші.
3 А. И. Яцимирский. Из истории славянской письменности в Молдавии и Ва-
лахии XV–XVII вв. Спб, 1906, стор. XXIII.
4 Див. П. Житецкий. Очерк литературной истории малорусского наречия в 
XVII в. К, 1889, стор. 43; І. Титов. Приложение к I тому исследования. К., 1918, 
стор. 11.
5 Г. И. Коляда. Памво Беринда и его „Лексиконъ славеноросскій”. Оттиск из 
„Ученых записок” филолог. сер., вып. 3, Сталинабад, 1953, стор. 31.
6 Див. там же, стор. 32.
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П. Беринда ввійшов у нашу культуру як видавець, літе-
ратурний редактор, письменник, лексикограф. Його „Лекси-
кон” був другим друкованим словником на Україні і мав ве-
личезне значення в розвитку не тільки української лекси-
кографії, а й російської та білоруської. Він був у всіх бібліо-
теках того часу і користувався великою популярністю. До-
казом цього є друге посмертне видання, здійснене ігуменом 
Кутеїнського монастиря Іоілем Турцевичем у 1653 р., який 
у передмові до цього видання писав, що за короткий час 
(між першим і другим виданням) „Лексикон” Беринди „такъ 
оскудэлъ, же омалъ где его видєть барзо”7.

Як вказує сама назва – „Лексиконъ славеноросскій и 
именъ толкованіе”, цей словник складається з двох частин: 
перша (328 стор.), у якій дається переклад, пояснення 
старослов’янських слів. Наприклад: правлю: рzжу (174)8, 
монисто: клейнотъ которого на шіи носzтъ (122). Дуже 
рідко автор пояснює інші (латинські, грецькі чи німець-
кі) слова. Пояснення в основному даються живими народ-
ними українськими словами, хоча зустрічаються у поясню-
вальній частині і російські, і білоруські, і польські, і навіть 
старослов’янські слова. Наприклад: гаши: сапоги (41, рос.); 
лэпота: сличность, пzкность (111, пол.); доколэ: покуль 
(53, біл) і інші. Інколи Памва Беринда вказує на походження 
окремих слів, але це не видержано до кінця. На стор. 110 біля 
слова цибуля є позначка “польськ.”, але на 17 стор. Біля слова 
нендза такої позначки немає.

За підрахунками Й. П. Горецького, специфічно українські 
народні слова в „Лексиконі” становлять 25%, слова, спільні 
для трьох східнослов’янських мов, – 45%9.
7 Цит. За названою роботою Житецького, стор. 37.
8 Приклади беруться з першого видання „Лексикону”, в дужках вказується сто-
рінка.
9 Див. Й. П. Горецький. Памва Беринда і його „Лексикон славеноросскій”. 
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Словник складений за алфавітом. Алфавітний порядок 
в середині слів не є збережений. Здебільшого подаються 
основні форми слова, але часто є відхилення. Наприклад: на-
викнути (127), але припонуждаю (166), закаляю (73), ей (62), 
Бэ (17), вреди (наказ. cп., 35) та інші.

Пояснюючи певне слово, автор відсилає читача до іншо-
го, наприклад: меч зри оружіє (117). Буває і так, що слова, до 
якого відсилає автор, у словнику немає. Наприклад: ладанъ: 
кадило, зри ладанъ въ власныхъ именехъ (105), але у власних 
іменах такого слова ми не знаходимо.

Намагається П. Беринда робити і етимологічні екскурси, 
але незавжди це у нього виходить. Наприклад, на 110 стор. 
слово локотъ: ωт єже ломитсz и корчит; на стор. 152 пап-
па: сугубує п, дэтєи брашно есть от имене хлэба, иже латін- латін-латін-
ски пакісъ нарицаєтсz. Слово цр\ковь сам автор пояснює по-
різному: цр\ковь есть названа ωт царz, ижъ царскимъ домом 
есть (301), а на стор. 328 читаємо: есть цр\ковь ωкружнымъ 
wбведена и ωбварована цырклемъ, ωт которого слова, и 
етімонъ свой, то есть вывод мает, зобрание правовэрных 
есть ωцыркловано догматами свzтыми. 

Багатозначні слова передаються різними відповідника-
ми: глава: роздэлъ, речь найголовнэйшаа и найвышшаа, албо 
голова (41); имz: назвиско, або прозвиско; также: слава, до-
стойность (88) і інші.

Не завжди в „Лексиконі” подаються вдалі відповід-
ники. Слово мразъ перекладається іменником студень 
(123), а прямого відповідника “мороз” немає. Це слово на-
водить І. І. Срезневський10. Пор. також настоящаz жизнь: 
теперэшнее мешканье (134).

„Українська мова в школі” №2, 1956, стор. 26.
10 Див. И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского язика, 
т. ІІ. Спб, 1895, стор. 175.
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Дуже часто автор називає джерела, якими користувався: 
драчіє… Исаіа, и \е, при конци (57 – 58).

Друга частина словника – це “именъ толкованіє”. Тут да-
ються переклади і пояснення власних імен людей, місце-
востей, наукових термінів, назв монет, наук, предметів цер-
ковного вжитку і т. п. Це викликає великий інтерес, бо вка-
зує на знання нашими предками античної культури. Напри-
клад: поета: творець (445), �ілосо�іа: мудрость, любленіе 
мудрости, любомудріе (479), нумій: монета (439), Нікополь: 
победительний градъ звитzзства мэсто(439) та інші.

Словник цей переріс свою назву “тьлкований”. Він став 
справжнім енциклопедичним словником. Ф. І. Буслаєв ві-
рно назвав П. Беринду „ученым исследователем”11. Недоліки 
„Лексикону” не заважають дослідникам визнати його вели-
чезне значення і неоціненну вартість. 

„Лексикон” П. Беринди був предметом дослідження ба-
гатьох учених. Цікавились і мовою цього словника12, бо для 
вивчення історії української мови він є дорогоцінним дже-
релом.

Словниковий склад „Лексикону” щодо стилістичних груп 
дуже різноманітний. Крім загальновживаних слів, у словни-
ку є суспільно-політична лексика: вождь (98), законъ (175), 
поліцїа (67), гражданство (67), отчизна (327) і т. д.; термі-
нологічна: звэздозорца, звэздаръ (68), азбука (154), есмь: 
настоzщего врем., естем: будущаго (63); побутова: чепець 
(39, 90), драница (59), парканъ (71).

Висвітлення питання про побутову лексику, як і про лек-
11 Ф. И. Буслаєв. Историческая хрестоматия церковнославянского и древне-
русского языков. М., 1861, стор. 1111.
12 Див. З. М. Веселовська. Мова „Лексикону” Памви Беринди. Записки іст.-
філол. відділу, кн. ХІІ–ХIV, Київ, 1927; Український наголос у „Лексиконі” 
Памви Беринди. Записки іст.-філол. відділу, кн. ХХІ–ХХІІ. К., 1929; Й. П. Го-
рецький. Цит. праця.
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сику взагалі, ми не знаходимо в класичних працях вітчизня-
них мовознавців, у яких так багатопланово і глибоко висвіт-
лені питання морфології та синтаксису. Не виділяють гру-
пу побутової лексики і деякі лексикологи. С. І. Абакумов під-
креслює, що „в составе современного русского литератур-
ного языка следует выделить слова бытового содержания 
(бытовой словарь)”13.

Як вказує сам термін, побутова лексика – це слова, що 
зв’язані з побутом людей. А побут – це повсякденне життя 
члена суспільства, задоволення ним особистих потреб сво-
їх і своєї сім’ї. Отже, всі слова, які характеризують побут, ста-
новлять собою групу побутової лексики. Якщо так визначи-
ти побутову лексику, то, без сумніву, дуже багато слів даної 
групи буде співпадати з загальновживаною, виробничою, 
термінологічною лексикою. У „Словнику лінгвістичних тер-
мінів” вказується, що „побутова лексика, бытовая лексика – 
лексика, що включає назви з різних галузей побуту, госпо-
дарства (одяг, звичаї, їжа і т. д.) Побутова лексика стикаєть-
ся з загальновживаною лексикою і здебільшого входить до 
її складу. Проте є ряд слів вузько побутового значення, які 
не належать до загальновживаної лексики”14.

Своєрідне розуміння побутової лексики в акад. І. К. Біло-
діда. Усі слова інших країн і народів, використані з метою 
створити couleur locale, І. К. Білодід відносить до побутової 
лексики. Тому, наприклад, слова “Нände hoch” (руки вгору, 
нім.), “тешік” (будь ласка, угор.), “габору” (війна, угор.) і інші 
вважаються побутовими поруч із словами дійсно побутови-
ми: “каруца” (віз, рум.), “цуйка”” (напій, рум.), “кенір” (хліб, 

13 С. И. Абакумов. Современный русский литературный язык. М., 1942, 
стор. 29.
14 Є. В. Кротевич, Н. С. Родзевич. Словник лінгвістичних термінів. К., 1957, 
стор. 125.
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угор.)15.
Акад. Л. А. Булаховський виділяє спеціально побутову 

лексику: „Специально бытовая лексика, т. е. лексика пред- бытовая лексика, т. е. лексика пред-бытовая лексика, т. е. лексика пред- е. лексика пред-е. лексика пред-
метов специфического быта, производства, ремесл, практи- специфического быта, производства, ремесл, практи-специфического быта, производства, ремесл, практи- быта, производства, ремесл, практи-быта, производства, ремесл, практи-
ческих умений, занятий, игр… становится заметной частью 
лексического состава русской белетристики…”16.

Таким же терміном і терміном „вузько побутова лекси-
ка” користується і Й. П. Горецький: „Елементи цієї лексики 
– назви специфічних деталей побуту, переважно селянсько-
го: одягу, їжі, предметів господарства та ін.”17. Виникає пи-
тання: чому переважно селянського? А якщо описується по-
бут міста (робітників, інтелігенції)?

Нам здається, якщо виділяти специфічно побутову лек-
сику, то тільки при вивченні сучасної мови. При вивченні іс-
торії лексики слід до побутової лексики віднести всі слова, 
що зв’язані18 з домашнім життям, задоволенням особистих 
потреб людини та її сім’ї. Ця лексика допоможе нам до певної 
міри доповнити історичні відомості про наших предків, вка-
зати на умови їхнього життя і праці і т. д. Тому саме ці слова, 
які б зараз можна було віднести до виробничої чи терміно-
логічної лексики, в історичному вивченні лексики слід від-
нести до побутової, бо не можна відривати побуту від спо-
собу здобування матеріальних благ. Ми повністю поділяємо 
думку В. Н. Прохорової, яка пише: „Понятие “бытовая лек-
сика” в отношении объема материала, относимого к этому 
15 Див. І. К. Білодід. Питання розвитку мови української радянської худож-
ньої прози. Київ, 1955, стор. 161.
16 Л. А. Булаховский. Из лекции по истории русского литературного языка 
первой половины ХІХ века. Учені записки Харків. ун-ту ім. М. Горького, ка-
федра мовознавства, № 20, 1940, стор. 117.
17 Курс сучасної української літературної мови, за редакцією Л. А. Булахов-
ського, т. І. Київ, 1951, стор. 70.
18 В. Н. Прохорова. Бытовая лексика в языке московских памятников второй 
пол. XVIII в. Автореф. канд. дис. М., 1953, стор. 4. 



89ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ

разделу лексики, является понятием историческим, так как 
само содержание понятия “быт” исторически изменчиво”19.

Є ще друге спірне питання: які лексико-граматичні роз-
ряди слів літературної мови та діалектів входять у склад 
побутової лексики? В. Н. Прохорова, наприклад, говорить, 
що терміни “побутова”, “предметно-побутова” і “побутово-
термінологічна лексика” – це синоніми20.

Н. К. Соколова повністю це заперечує: „Все термины, 
которые потребляются некоторыми авторами в качестве си- си-си-
нонимов термина “бытовая лексика”, “предметно-бытовая”, 
“конкретно-бытовая лексика”, “разговорно-бытовая лекси-
ка” – имеют свое специфическое содержание, не позволяю- свое специфическое содержание, не позволяю-свое специфическое содержание, не позволяю- специфическое содержание, не позволяю-специфическое содержание, не позволяю- содержание, не позволяю-содержание, не позволяю-
щее ставить их в один синонимический ряд”21.

Більш правильне твердження Н. К. Соколової. Понят- К. Соколової. Понят-Соколової. Понят-
тя “побутова лексика” значно ширше, ніж, наприклад, 
“предметно-побутова”, бо не тільки назви предметів харак-
теризують побут (хоч вони переважають), але і процеси, 
ознаки, дії, часто виражені іменниками. Доволі часто для ха-. Доволі часто для ха-Доволі часто для ха-
рактеристики побуту використовуються і цілі словосполу- побуту використовуються і цілі словосполу-побуту використовуються і цілі словосполу-
чення. 

Немає сумніву, що не всі слова, зв’язані з побутом, ста-
новлять норму літературної мови, як і те, що не всі вони є 
розмовними чи діалектними.

Побутова лексика в більшості випадків – це словникове 
багатство всього колективу, який користується даною мо-
вою, тому що поняття, позначувані побутовою лексикою, 

19 Див. там же, стор. 1.
20 Н. К. Соколова. Обиходно-бытовая лексика в языке воронежских грамот 
XVII в. Автореф. канд. дис. Воронеж, 1956, стор. 8.
21 Переважають іменники завдяки своїй номінативності. „Категория имени 
существительного обеспечивает возможность мыслить предметно, в фор-
ме названия, даже отвлеченные о качествах и действиях”, пише В. В. Вино-
градов (Русский язык. М. – Л., 1947, стор. 48).
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важливі і необхідні для всіх членів суспільства. Побутові 
слова – це назви харчів, одягу, будівель, речей домашнього 
вжитку, назви предметів, явищ, ознак, дій, які є неодмінною 
приналежністю в житті людей і створювалися вже на най-
більш ранніх етапах людського суспільства.

У даній статті ми зупинимось на побутовій лексиці слов-
ника П. Беринди, яка виражена іменниками. Побутову лек-
сику можна поділити на групи:

назви житла, господарських забудувань;
назви тканин і одягу;
назви предметів домашнього вжитку;
назви посуду;
назви харчів;
назви родинних відносин;
назви обрядів, звичаїв.

І. НАЗВИ ЖИТЛА ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАБУДУВАНЬ
На позначення житла в широкому розумінні знаходимо 

слово мешканьє: мешкань займую (35), мешканzчко (103). На 
позначення житлової будівлі зустрічаємо слово домъ (103, 
26, 45), домокъ (149) – менший розміром; але убогі доми – це 
убогих хатки (327). Є і палацъ (164); гостинница (35) або 
домъ гостинный (47, 23). Можна вказати і на назви окремих 
частин будинків: ганок або сэни (176), господа (вітальня) 
(22), салz, притворъ (317).

Слова сэни і ганокъ у „Лексиконі” подані як синоніми. 
У сучасній мові ці слова мають різне значення22. Але й до 
ХІІІ ст. слово сэни мало не те значення, на яке вказує Памва 
Беринда. Як зазначає В. Ф. Ржига23, сэни находилися на дру-
гому поверсі княжого палацу і являли собою „помещения 
22 Див. Н. Д. Ушаков. Толковый словарь русского языка, т. ІV. М., 1940, 
стор. 147.
23 Див. В. Ф. Ржига. Очерки из истории быта домонгольской Руси. М., 1929.



91ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ

меж клетями”, виконували таку ж роль, як пізніше зал. Тут 
збиралися князі з дружиною, тут був княжий престол, тут 
влаштовувалися бенкети.

На прикладі даного слова бачимо, що у процесі розвитку 
мови мінялася і семантика побутових слів. Загальне значен-
ня – позначати частини житла – збереглося, але семантика 
змінилася до протилежності. Можна сказати, що тут маємо 
справу з енантіосемією.

З новим значенням знаходимо слово сэни і у віршах 
П. Беринди: оузрzтъ свэтъ велій, и в сэни живzщей (Титов, 
235)24.

Слово госпóда у XVII ст. вживалося з іншим значенням, ніж 
сьогодні. Цим словом П. Беринда передає старослов’янізм 
виталница, який В. Даль пояснює так: „црк., стр. жилой по-жилой по-илой по-
кой, горница, комната”25. У словнику Б. Грінченка слово гос-
пода пояснюється як „дом и хазяйство какой-либо семьи”26. 
Приклади, які Б. Грінченко наводить з творів Т. Шевченка, 
Чубинського, підтверджують саме це значення. Отже, зна-
чення слова розширилось.

Притвор – це сіни, але не житлового будинку, а „право-
славного храма”27.

Із слів, що означають господарські приміщення, у „Лек-
сиконі” знаходимо такі: склепъ, засклепенье (96), комора (96, 
97), клэть (96), кувната (97), шпэхлэръ, спэжарнz, стодо-
ла, клунz (67), пташникъ (87). Це приміщення для зберіган-
ня сільськогосподарських продуктів. Не всі ці слова збере-
24 У статті використано також інші твори П. Беринди. Приклади наводяться 
з кн.: Ф. Титов. Приложения к І тому исследований, 1918. Ці приклади позна-
чатимуться так: Титов і сторінка.
25 В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. І. М., 1863, 
стор. 207.
26 Б. Грінченко. Словарь української мови, т. І. К., 1907, стор. 317.
27 Див. И. И. Срезневский. Цит. праця, т. ІІ, стор, 1477; В. Даль. Толковый сло-
варь, т. ІІІ. М., 1869, стор. 451.
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глися у сучасній українській мові.
Слід вказати на окремі частини цих будівель: порогъ, 

одвэрокъ (174), ворота, брона28, двери (26), дверэ (49, змі-
щування э та и), мостъ живый – ворота от долу вгору 
запираючійсz (318). Дахъ (164) робили з гонтъ (59), драницъ 
(59). Слово гонти і сьогодні вживається в західних областях 
України, а слово драниця – у Закарпатті.

Огорожа мала назву парканъ (71), обламокъ (71), плотъ 
(47), оплотки (327)29. У такому ж значенні вживалося і сло-
во стэна (71).

Огороджене забудування – це дворъ: панъ нашъ… явился 
женам; потым и Петрови жебъ он знати далъ и всему дво-
рови (Титов, 234).

У дворі була ще студнz або колодезь (96), смокъ што воду 
вытzгаетъ вгору, и тежъ журавель (24). Саме друга назва і 
зараз широко відома в народній мові.

ІІ. НАЗВИ ТКАНИН І ОДЯГУ

У „Лексиконі” є такі назви тканин: сукно (169), шовкъ і 
поруч польське слово єдвабъ (100).

На позначення загального поняття одягу вживалося 
слово убране (128), шати (36, 84, 183), верхнzа сукнz (293, 
323). Усі ці слова збереглись і в сучасній мові. Слово вбран-
ня зберегло своє значення30, іменник шати позначає “пиш-
ну одежу”31, а слово сукня звузило своє значення – це жіно-
чий одяг32.
28 Пор. ставропольське brona – brama: Niewiasty zawarły bronę (Rej), Słownik 
języka polskie�o, т. І. Warszawa, 1900, стор. 208.
29 Пор. у Срезневського: оплотъ – обрада, стэна, забор (цит. праця, т. ІІ. М., 
1859, стор. 685).
30 Див. Російсько-український словник. Київ, 1948, стор. 420.
31 Див. там же, стор. 341.
32 Див. там же, стор. 420. У польській мові слово suknia має таке значення, 
з яким його знаходимо у „Лексиконі”: „Suknia, ubranie, odzież, szaty, ubiór, 
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З назв верхнього одягу зустрічаємо такі: кожух (118), 
гунz (118), �артухъ (128), поzсъ (172). Такі слова, як чепець 
(39, 90), бинда (39), хустка бэндаликъ (42), �ацелитъ (42), 
називають жіночий головний убір. Іменник хустка зберіг-
ся в сучасній літературній мові, чепець зустрічаємо в творах 
письменників ХІХ ст., а в говірках і зараз.

Досить багата лексика, що називає взуття: черевикъ 
(156), чоботъ (156), сапоги (134, 41), сандалъ (156),боты 
(134), панто�лэ (38, 156), бачмаги (38). У цьому ряді слів 
є і російські (сапоги), і грецькі (сандал), і німецькі (панто�-
ля): останні два слова в українську мову потрапили через 
польську, у якій вони збереглися і на сьогодні33. Черевикъ, 
чоботъ, сандалъ, панто�лz, боти – назви взуття різної фор-
ми і призначення.

Старослов’янське слово портъ Памва Беринда пере- Беринда пере-Беринда пере-
дає іменниками онуча, шмата сплюгавленаа, оденье плохое 
(169). І. І. Срезневський вказує, що онуча – це обувь34. У сучас-
ній українській мові слово онуча означає кусок тканини для 
обмотування ніг. У російській народній мові портъ – холстъ, 
портно – узкий грубый холстъ. Ст.-сл. слово порты означало 
також одяг.35

Прикраси, які носили жінки на шиї: клейнотъ, коралэ, 
манеллэ, перла, ланцушокъ (122). У словнику ці слова пода-
ні як синоніми.

ІІІ. НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ ДОМАШНЬОГО ВЖИТКУ

З назв предметів для сидіння знаходимо такі: столецъ 
(165, 183), крэсло (165, 183), столокъ (183), сэдэнье (183), 
лава (36). З назв меблів у „Лексиконі” є ще такі: столъ (183), 
strój”. Див. Arct. Podręczny słownik języka polskie�o. Warszawa, 1957. стор. 337.
33 Див. Arct.Podręczny słownik języka polskie�o.Warszawa, 1957, стор. 199, 307. 
34 Див. Срезневський. Цит. праця, т. ІІ, стор. 627.
35 Див. В. Даль. Толковый словарь, т. ІІІ. М., 1865, стор. 322, 323.
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скринz (99), ложе, ложко глаголетсz егда голо есть (170), 
постелz – глаголетсz, єгда ложе постлано есть (170).

Крім слова подушка (29), П. Беринда вживає ще 
възглавница, везгловье (29). Два останні слова не збереглись 
у східнослов’янських літературних мовах, хоч у південно-
західних діалектах української мови зустрічається слово 
зáголовок.

До назв предметів домашнього вжитку слід віднести ще 
такі: простирало (167), плахта, рzдно, верето (27), ручникъ 
(167).

ІV. НАЗВИ ПОСУДУ

Посуд, яким користувалися в ��II ст., був зроблений з різ-��II ст., був зроблений з різ- ст., був зроблений з різ-ст., був зроблений з різ-
ного матеріалу (скло, глина, залізо, дерево). Інколи тверди-
ти про матеріал дуже важко, бо одні і ті ж предмети могли 
бути і залізні, і дерев’яні.

Столовий посуд: чаша (96, 103, 171), келих, погар (угор., 
171), кубокъ (103, 171), ку�ель (103). Це посуд, з якого пили 
вино. Слово чаша вживається в „Лексиконі” найбільше, ма-
буть, цей предмет і використовувався найчастіше. Правдо-
подібно, що в ��II ст. це був металічний посуд36.

Велику чашу використовували для розливання вина, а 
малу – для пиття вина37. У сучасній мові вживається слово 
келих, а чаша (істор.) має поетичне забарвлення, символічне 
значення: “випити гірку чашу”. Відоме похідне слово чашка, 
зах. �іліжанка, але вже з іншим значенням.

Слово погар, як вказує сам П. Беринда, угорське. Воно ві-
доме в сучасних закарпатських і гуцульських говірках, про-

36 Відомо, що первісні чаші робилися з людського черепа і оковувалися ме-
талом. Це було пов’язане з релігійними віруваннями, і тому дане слово піз-
ніше вживається також на позначення священної посудини, зробленої з зо-
лота, – потир.
37 Див. В. Ф. Ржига. Цит. праця, стор. 49.
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те називає звичайну посудину, з якої п’ють воду, чай і т. д.38

Ку�ель – німецьке слово за походженням, відоме і в поль-
ській мові39, в українській – з іншим звуковим оформленням 
кухоль4�.

У польській мові відоме і слово kubek – naczyńko do picia 
z uszkiem, garnuszek41. У порівнянні з староукраїнським воно 
тут має інше значення.

Із столового посуду у „Лексиконі” називається ще блюдо 
(125), миса (51, 105), талеръ (51, 105) і тарель (106). Пара-
лельні фонетичні форми цих слів говорять про те, що десь у 
цей час відбувалася метатеза. 

Інший посуд – ωкрынъ або крыновь (51) – глиняна посу-
дина, подібна на чашу або дзбанок. Ця посудина була також 
мірою рідини. У російській народній мові збереглося як на-
зва посуду, в якому держать просто квашу, молоко, і як на-
зва міри слово крынка або кринка42. В українській мові цього 
слова немає, а є відповідники глечик, гладишка; у білорусь-
кій мові гладыш, гарлач. 

Дерев’яний посуд – вэдро (19, 24), коновъ (24), кадь (19, 
50), цеберъ (24, 323), дэжка (50), бочка (50), ку�а (нім., 19, 
323), �аска (50). Деякі з цих предметів використовували-
ся не тільки для посуду, але й служили мірою для сипучих 
тіл. Як виготовлення, так і призначення цього посуду було 
різне. Наприклад, кадь (гр. кабос) – це відро, зроблене з до-

38 Див. Б. Грінченко. Словарь української мови, т. ІІІ, стор. 497. Пугаръ – 
стаканъ, а пугарчик також і рюмка.
39 Див. Arct. Цит. словник, стор. 117: Kufel nm. Szklane naczynie do picia szcze-Arct. Цит. словник, стор. 117: Kufel nm. Szklane naczynie do picia szcze-. Цит. словник, стор. 117: Kufel nm. Szklane naczynie do picia szcze-Kufel nm. Szklane naczynie do picia szcze-
�ólnie piwa.
40 Б. Грінченко вказує, що кухоль – це глиняна, дерев’яна чи металічна круж-
ка. На особливе призначення цього посуду не вказується (Словарь україн-
ської мови, т. ІІ, стор. 334)
41 Див. Arct. Цит. словник, стор. 117.
42 Див. В. Даль. Толковый словарь… т. ІІ. М., 184, стор. 194; Н. Д. Ушаков. 
Толковый словарь русского языка, т. І. М., 1935, стор. 1535.
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щок, скріплених обручами. Зберігали в ньому рідину, а та-
кож міряли сипучі речовини43. У південно-західних діалек-
тах української мови збереглось слово кадка – предмет, у 
якому часто держать воду44. Вэдро – дерев’яна обручна по-
судина з вушками і дугою для носки води і набирання з кри-
ниці; дэжа – це видовбана посудина для тіста; цебер і бочка 
відрізнялись як формою, так і призначенням.

З металічного посуду, який призначався для виготовлен-
ня їжі, можна назвати котелокъ (152), котелъ (100), мэдzный 
горнецъ (100). Чомусь українська літературна мова не корис-
тується словом горнець у такому значенні, а запозичила сло-
во каструля. У діалектах, правда, це слово збереглось з пер-
вісним значенням.

Називаючи посуд, слід згадати і кошъ плетеный (101), 
хоч цей предмет відноситься до посуду не безпосередньо.

Дана група побутових слів найширше виявлена у слов-
нику, хоч це не значить, що охоплені всі назви посуду. У 
пам’ятках є значно більше слів цієї групи, наприклад чара, 
сковорода, корито і інші.

V. НАЗВИ ХАРЧІВ

У ��II ст. ряд слів уживалося на означення понять харчу- ст. ряд слів уживалося на означення понять харчу-ст. ряд слів уживалося на означення понять харчу-
вання, харчів: кормлz (16, 155), тучэнье (155), покармъ (16, 
155), живность (155), страва (155), потрава (16, 18, 46), 
эдло (16), вариво (18).

Влаштовувався пиръ, банкетъ, учта (154), на яких неа-
бияке місце займали напитки. „Руси есть веселье питье, не 
можемъ без того быти” (Літопис по Лавр. списку). У „Лек-ъ без того быти” (Літопис по Лавр. списку). У „Лек- без того быти” (Літопис по Лавр. списку). У „Лек-
сиконі” є слова з загальним значенням: напитокъ (150), на-
пой (150), питье (150), трунокъ (150), напой з ячменю (150), 

43 Див. В. Даль. Толковый словарь… т. ІІ, М., 1864, стор. 72.
44 Б. Грінченко вказує, що кадки використовують для зберігання зерна, 
муки, капусти і т. д. (Словарь української мови, т. ІІ, стор. 206).
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пиво (150), наливка (83). Мабуть, досить часто пили вино 
(30), бо виділяли новое вино или вино молодое (117). Про 
те, що вино використовували часто, свідчать і ті слова, які 
пов’язані з його виготовленням: збиранье з винницэ гронъ 
(327), збираю вино з виннои матицэ (327), виннаа матица 
(22), праса до вытисканz (326), праса винная (326). На той 
час була і професія винникъ (22).

З рослинних продуктів перше місце займав хліб хлэбъ, 
окрухъ хлэба (103); був і певний вид хліба пирогъ въ маслэ 
или олэю смажений (116, 62), кутz, колюва, пшеница (99) – 
вид їжі.

З жирів (64) виділяли оливу, олэекъ, олэй, олій з овоцу 
оливного або масло (62). Не вказувалось, чи це рослинне чи 
тваринне масло.

Відомі були на той час і приправи до їжі, а саме: горчи-
ца (46). Як вказує В. Ф. Ржига, цю приправу знали ще в анти-
чному світі, але в пам’ятках до XIV ст., це слово зустрічалось 
дуже рідко. Інші приправи: чоснокъ, цебулz (пол., 110), 
кінамωнонъ (318) і форма цинамонъ (100), ша�ранъ (103). 
Вирощували, а отже і використовували при харчуванні яри-
ну, огороднїи рэчи (68), салату лэснуу (64), винный прутъ 
(110), мигдаловеє дерево (98), оливное дерево (116), ягоды 
(116).

Знову треба сказати, що тут названі далеко не всі страви, 
продукти, і, на жаль, на підставі „Лексикону” не можна нічо-
го сказати про виготовлення їжі.

VI. НАЗВИ РОДИННИХ ВІДНОСИН

Слова, що вказують на родинні відносини, такі: жона (65, 
74), отець (443), форма, яку використовують у звертаннях, 
– тато (152, 443), братъ (107), дитz (119, 60), дочка, цорка 
(59), (пор. сучасне польське córka), сынъ (113).
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Знаходимо в „Лексиконі” слова, які вказують на родин-
ні відносини, не закріплені законом (шлюбом): наложница 
– нешлюбнаа жона (74), бастрz (181), букартъ – нечистого 
ложа сынъ (112 – 113). Нерідна мати, яка кормить дитину – 
мамка (53, 155); це слово вживалось частіше, ніж кормилии-
ца (155) чи ст.-сл. доилица (155). В інших творах П. Беринди 
є ще такі слова, що вказують на родинні стосунки: вдова (Ти-
тов, 81), сыновецъ (Титов, 82), стрыечный братъ (Титов, 84), 
братъ рожоный (Титов, 84), стрый (Титов, 84).

VII. НАЗВИ ОБРЯДІВ

У ��II ст. релігія була тісно зв’язана з побутом людей, ра-��II ст. релігія була тісно зв’язана з побутом людей, ра- ст. релігія була тісно зв’язана з побутом людей, ра-
зом з нею і ряд звичаїв, вірувань і т. д. Тому не можна уявити 
хати без икωны (86), слова грецького походження, як вказує 
П. Беринда, словенски же ωбразъ (86), тобто ці слова вжи-
вались паралельно. Люди приносила о�эру (326) і склада-
ли її на престолэ (326). Дехто вирікався світського життя 
та йшов у монастыръ (122): монаха, мнишка, монахъ, черни-
ца, чернець (88) – це синоніми. Останнє слово походить від 
прикметник чорний, як пояснює П. Беринда, чернецтво, ωт 
черна одэанїz имz прїатъ (88–89). Чл\къ дхов \ный (34) про-
тиставляється мїрскїй чловекъ (114). Ходили в црк\вь (301) 
і прислуговували там; таких людей називали причетникъ, 
слуга црк\овный або клирошанинъ (97). Вірили люди в бога 
і чорта (101), останнє поняття передавалось ще словами 
дэдко (97), дэдчица (127), діаволъ (97).

Людей, які займалися примовками (168), чарами (32), 
називали чаровникъ, ворожбитъ, вэщокъ, заклиначъ, 
чорнокнижникъ (32), ворожка (32). Слід думати, що це не аб-
солютні синоніми, а слова, які тільки близькі за своєю се-
мантикою.



99ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ

Названими групами слів не вичерпується побутова 
лексика того часу. Поки що це слова, вибрані із двомовно-
го словника, який мав інше завдання. І навіть зі словника 
не охоплено всі слова, зв’язані з побутом, а вибрано тільки 
предметно-побутові, проте вже цей огляд допомагає у від-
творенні побуту наших предків. Побутові слова, як бачимо, у 
словнику не всі є народними українськими, часто синоніма-
ми до них виступають польські чи російські, але їх у побуто-
вій лексиці менше, ніж у іншому стилістичному шарі.

Опубл.: Питання українського мовознавства. – Кн. 4. – 
Львів, 1960. – С. 117–126.
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СИНХРОНІЧНЕ І ДІАХРОНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ  
СЕМАНТИКИ СЛОВА

У […] мовознавчій науці існує думка, що семасіологія є 
лінгвістичною галуззю, яка, без сумніву, тісно зв’язана з фі-
лософією, бо вивчати лексичне значення слова відірвано від 
поняття (термін логічний) не можна. Проте […] дослідники 
по-різному визначають місце семасіології серед мовознав-
чих дисциплін. Деякі лінгвісти твердять, що семасіологія – 
це частина лексикології1, інші вважають, що це окрема само-
стійна мовознавча галузь2.

Щоб певну галузь науки можна було б вважати самостій-
ною, окремою, вона повинна мати свій спеціальний предмет 
дослідження, тобто свою проблематику, систему наукових 
понять і разом з тим свою спеціальну термінологію, свої при-
йоми дослідження, які звичайно обумовлені предметом цьо-
го дослідження3. З тверджень ряду мовознавців (К. А. Лев-
1 Див. Р. А. Б у д а г о в .  Введение в науку о языке. М., 1958, стор. 5–6; 
К. А. Л е в к о в с к а я ,  Теория слова, принципы ее построения и аспекты 
изучения лексического материала, �.–Л., 1962, стор. 25–40; В. А. З в е г и н -�.–Л., 1962, стор. 25–40; В. А. З в е г и н -.–Л., 1962, стор. 25–40; В. А. З в е г и н -
ц е в . Семасиология, М., 1957, стор. 84; О. С. А х м а н о в а , Лексикология и 
словарные проблемы машинного языка, „Prace �ilolo�iczne”, t. XVIII, cz. 1. 
Warszawa, 1963, стор. 1.
2 Див. М. М. П о к р о в с к и й ,  Соображения по поводу изменения значения 
слов, у кн. „Избранные работы по языкознанию”, М., 1959, стор. 36; А. А. Б е -
л е ц к и й ,  Принципы этимологических исследований. К., 1950. стор. 239; 
Л. А. Б у л а х о в с ь к и й . Нариси з загального мовознавства. К.,1955, стор. 7; 
В. Н. Т о п о р о в ,  О некоторых теоретических основаниях этимологического 
анализа, ВЯ, 1960, № 3, стор. 47; М. Я. Калинович. Вступ до мовознавства. 
К., 1947; Б. М. Я ц и м и р с к и й . Введение в языкознание, Иваново, 1956; 
Г. И. Р и х т е р .  Лекции по введению в языкознание, Донецк, 1962.
Не можна погодитись з думкою Є. Куриловича. який терміни “семантика” і 
“морфологія” вживає як тотожні (див. його статтю „Лингвистика и теория 
знака”, у кн. „Очерки по лингвистике”. М., 1962, стор. 9 і далі).
3 Див. І. І. К о в а л и к ,  Питання слов’янського іменникового словотвору, 
Львів, 1958, стор. 5; його ж. Вчення про словотвір, вип. П, Львів, 1961,стор. 54.



101ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ

ковської, Р. О. Будагова, В. А. Звегінцева та ін.) видно, що лек-
сикологія і семасіологія мають різний предмет дослідження 
– лексикологія вивчає словниковий склад мови, семасіоло-
гія досліджує семантику лексичних одиниць, семантичний 
обсяг слів, природу і типи лексичних значень, зміни остан-
ніх і та ін. Хоч об’єктом дослідження лексикології і семасі-
ології є слово, та вони вивчають його з різних боків, отже, 
предмет дослідження лексикології і семасіології різний.

На нашу думку, можна і треба говорити про семасіологіч-
ну термінологію (синонімія, омонімія, полісемія, семантика, 
енантіосемія й ін.), тобто термінологію, що зв’язана з пред-
метом дослідження семасіології. Звичайно, провести чіт-
ку межу між термінами лексикологічними і семасіологічни-
ми не завжди можна, бо ще не точно визначені межі пред-
мета лексикології і семасіології. Лексикологія і семасіологія, 
звичайно, є суміжними дисциплінами, які доповнюють одна 
одну. Оскільки спільним об’єктом вивчення цих двох мовоз-
навчих галузей є слово, тому розривати їх не можна, як не 
можна розривати семасіологію і граматику, семасіологію і 
словотвір. Нерідко окремі моменти граматики і семасіології 
переплітаються між собою. Наприклад, форма родового від-
мінка іменників II відміни у багатьох словах (знак-у і знак-а, 
апарат-у і апарат-а. лист-у і лист а) залежить від семанти-
ки слова; наявність форм множини в деяких словах також 
залежить від їх лексичних значень (рак, мн. раки – тварина, 
рак. мн. немає – хвороба). Пор. також слова: земний, земля-
ний, земельний, земський, що утворені за допомогою різних 
суфіксів від слова “земля” і семантика яких повністю зале-
жить від словотворчих елементів.

Так само іноді тісно переплетені питання семасіології і 
лексикології. Тільки добре знаючи структуру слова, ми мо-
жемо, наприклад, іменник “доля” зарахувати до конкретних 
чи абстрактних слів.
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Семасіологія має і свою методику дослідження, хоч ще не 
зовсім вироблену.

У XIX ст. у лінгвістиці основним був порівняльно-історич-
ний метод, який застосовувався переважно у фонетиці і мор-
фології і дуже рідко – при вивченні семантики4. У вітчизня-
ному мовознавстві порівняльно-історичннй метод у семасіо-
логії застосовував М. М. Покровський5. Він створив теорію се-
масіологічних змін у мові і вперше в науці намагався довес-
ти закономірність цих змін. Незважаючи на труднощі, писав 
М. М. Покровський, можна говорити про закономірності в га-
лузі семасіології і створити порівняльну семасіологію6.

Часто семантика певного слова може бути своєрідною 
для кожної мови; навіть те, що у фонетичних дослідженнях 
зводиться до чогось спільного7, у семантичному плані може 
розходитися. Пор., наприклад, слово гадати. У слов’янських 
мовах воно має близьке фонетичне звучання, але різне лек-
сичне значення: укр. гадати – синонім до думати, рос. га-
дать – ворожити, болг. гадая – ворожити, п. gadać – говори-
ти, розмовляти, ч. hadáti – додумуватися, розгадувати. Фо-
нетичну спільність цього слова можна вести далі: литовське 
�odóti – роздумувати, шанувати, старатися, латиське �ãdât 
– думати, пробувати8.

Проте встановити первісну семантику слова “гадати” (а 
при виникненні слово завжди однозначне) дуже важко. Тут 
4 Див. В. А. З в е г и н ц е в , зазнач, праця, стор. 291–321.
5 Див. М. М. П о к р о в с к и й ,  Семасиологические исследования в области 
древних языков, у кн. „Избранные работы по языкознанию”, М., 1959.
6 Див. М. М. П о к р о в с к и й ,  О методах семасиологии, там же, стор. 27.
7 Для порівняльно-історичного дослідження семантики слова не обов’язково 
треба брати однозвучні слова. М. М. Покровський у роботі „Семасиологичес-
кие исследования...” розглядає, наприклад, слово “говорити”, звучання якого 
в різних мовах не однакове.
8 Див. F. S ł a w s k i , Słownik etymolo�iczny języka polskie�o. T. I. Kraków, 
стор. 247–248; А. Г. П р е о б р а ж е н с к и й ,  Этимологический словарь рус-
ского языка, М., 1958, стор. 113.
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можливі тільки здогадки, припущення, що первісним зна-
ченням було “думати”, оскільки в багатьох мовах існує саме 
таке значення.

Крім того, у кожній мові по-своєму виникають лексико-
семантичні варіанти слова, причому його семантичний 
центр може зміщуватися. Пор., наприклад, значення сло-Пор., наприклад, значення сло-наприклад, значення сло-
ва година (від праслов. �odb > �odina, у якому суфікс -іна, 
на думку дослідників9, не має спеціального значення), яке 
в різних мовах розвинулось по-своєму. В українській літера-
турній мові слово год витіснилось іменником рік, а година 
означає 1) 60 хвилин; 2) пору, час; 3) погоду; 4) долю10. У ро-
сійській мові, навпаки, збереглось слово год із значеннями: 
1) “рік”; 2) тільки у мн. “епоха”, “період”; 3) тільки у мн. “де-
сятиліття”, а слово година, яке означає “рік”, вживається як 
поетичне, застаріле11. У польській мові слово �od не вжива-�od не вжива- не вжива-
ється, а godzina має такі значення: 1) “година”; 2) “цифри на 
годиннику”; 3) “лекція, що триває 45 хвилин”; 4) гірничий 
термін12. А яке ж первісне значення слова �odъ – “рік” чи “го-�odъ – “рік” чи “го- “рік” чи “го-
дина”? На думку Ф. Славського, первісне значення іменника 
�odъ “час”, “пора”, “погода”13. Інші значення виникли пізніше. 
Отже, якщо порівнюємо однозвучне слово в сучасних лише 
слов’янських мовах (беремо для прикладу тільки деякі), то 
помічаємо різні його семантичні властивості, а коли про-
слідкуємо його розвиток, то бачимо, що семантичний центр 
слова переміщується. Здебільшого реконструкція первісної 
семантики слова є здогадною, а тому різні пропоновані при-
йоми порівняльно-історичного дослідження в семасіології 
не знаходили своїх послідовників, хоч це не значить, що цей 
метод у семасіології слід відкинути.
9 Див., наприклад, F. S l a w s k і , зазнач. праця, стор. 308.
10 Українсько-російський словник, т. І, К., І935, стор. 340–341.
11 Д. Н. У ш а к о в ,  Толковый словарь русского языка, т. I. М., 1935, стор. 584.
12 Słownik języka polskie�o, t. II ,  PAN, Warszawa, стор. І213–1215.
13 F. S l a w s k і , зазнач, праця, стор. 308.
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На початку XX ст. робляться нові спроби дослідження 
семантики слова. Наприклад, Й. Трір14 у 30-х роках намага-
ється досліджувати семантику, користуючись так званими 
понятійними полями. Усе словникове багатство Й. Трір ді-
лить на словесні поля (�ortfelder), у яких кожне слово за-(�ortfelder), у яких кожне слово за-у яких кожне слово за-
ймає певне місце. Дослідник іде від поняття, яке ототожнює 
зі значенням, до слів. Контекст для нього не відіграє ніякої 
ролі. Не визнає Й. Трір і самостійності значення слів. На його 
думку, семантика кожного слова залежить від значень його 
понятійних сусідів; понятійну сферу Й. Трір розглядає дуже 
широко. Наприклад, щоб дістати уявлення про слово ово-
чі, треба зіставити його із словами м�ясо, картопля, салат, 
квіти, трава, злакові. Незрозуміло, чому семантично далекі 
слова об’єднані дослідником у понятійне поле.

Слово тільки тоді має значення, коли його розуміє мо-
вець, твердить Й. Трір. До таких неправильних тверджень 
Й. Трір приходить тому, що в основі його міркувань лежить 
неправильна філософська ідея про те, що „завдяки мовно-
му спілкуванню ми маємо світ таким, яким його дає мова”15. 
Свої твердження Й. Трір намагався довести на практиці16, 
хоч у багатьох випадках при аналізі мовних фактів дослідни-
кові довелось відступити від своїх теоретичних тверджень.

Дослідження Й. Тріра викликали багато відгуків як у […] 
мовознавстві. Одні вчені доводили непридатність цієї теорії 
14 Див. J. T r i e r ,  �er deutsche �ortschatz im Sinnbezu� des �erstandes, �eidel-T r i e r ,  �er deutsche �ortschatz im Sinnbezu� des �erstandes, �eidel-
ber�, 1931; й о г о  ж. Sprachliche Felder, „Zeitschrift für deutsche �ildun�”. 1932, 
Bd. 8, �. 9; А. А. Уфимцева,  Теории „семантического поля” и возможности их 
применении при изучении словарного состава языка, у зб. „Вопросы теории 
языка в современной зарубежной лингвистике”, М., 1961; А. И. Кузнецова. 
Понятие семантической системы языка и методы ее исследования, М., 1963.
15 Цит. за вид.: А. И. К у з н е ц о в а ,  зазнач, праця, стор. 11.
16 Див. J. T r i e r,  �as sprachliche Feld, „Neue Jahrbücher für �issenschaft und 
Ju�endbildun�”, № 10, 1934; й о г о  ж. �ie Idee der Klu�heit in ihrer sprachlichen 
Entfaltun�, „Zeitschrift für �eutschkunde”, Leipzi�–�erlin, 1932. J�. 46, �. 9.
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для практичного дослідження мови, інші […] (Ф. Філій, Р. Бу-
дагов, О. Ахманова) вважають за можливе застосовувати цей 
метод у семасіологічних дослідженнях17.

Концепція Й. Тріра дуже близька до теорії Л. Вейсгербе-. Тріра дуже близька до теорії Л. Вейсгербе- Тріра дуже близька до теорії Л. Вейсгербе-
ра, хоч розуміння семантичного поля і методи дослідження 
в них різні. Л. Вейсгербер вивчення значень слів основує на 
законі органічного виділення з цілого. За цим законом „чле-
ни споріднених груп визначають один одного своїм розта-
шуванням у полі”18. Л. Вейсгербер дає аналіз різних полів 
(зокрема, кольору, порушення – �erstop, – куди входять сло-�erstop, – куди входять сло- куди входять сло-
ва різних частин мови: іменники, прикметники, дієслова). 
Вейсгербер, як і Трір, при аналізі мовного матеріалу змуше-
ний відступати від своїх теоретичних міркувань.

Інші лінгвісти в основу дослідження беруть не понятій-
ні поля, а лексико-граматичні і лексико-синтаксичні групи 
слів (це насамперед Г. Іпсен і В. Порціг19).

Г. Іпсен складає групи слів як на основі формальних 
ознак (форми), так і на основі значення, аналізує це на при-
кладі назв металів. Але вимоги Г. Іпсена не можна поставити 
до будь-якої (про це він говорив і сам) групи, тому такий ме-
тод дослідження є обмеженим.

Інакше до аналізу семантики слова підходить В. Порціг. 
Його „семантичне поле” – це відношення дієслова до суб’єкта 
чи об’єкта. Порціг говорить про „елементарні поля значень”, 
ядром яких є дієслово. В одних полях дієслово вимагає дія-
ча, в інших предмет дії (�ehen – Füße, sehen – Au�en; wachsen 
– �r�anismus). Можливі також сполучення іменника з при- �r�anismus). Можливі також сполучення іменника з при-�r�anismus). Можливі також сполучення іменника з при-Можливі також сполучення іменника з при-

17 Див. А. А. У ф и м ц е в а , зазнач. праця, стор. 40
18 А. И. К у з н е ц о в а ,  зазнач, праця, стор. 29.
19 Див. G. І р s e n . �er neue Sprachbe�riff, „Zeitschrift für �eutschkunde”, Leip-G. І р s e n . �er neue Sprachbe�riff, „Zeitschrift für �eutschkunde”, Leip- І р s e n . �er neue Sprachbe�riff, „Zeitschrift für �eutschkunde”, Leip-s e n . �er neue Sprachbe�riff, „Zeitschrift für �eutschkunde”, Leip-. �er neue Sprachbe�riff, „Zeitschrift für �eutschkunde”, Leip-�er neue Sprachbe�riff, „Zeitschrift für �eutschkunde”, Leip-
zi�–�erlin, 1932, J�. 46, �. 1: �. P o r z i � ,  �esenhafte �edeutun�sbeziehun�en, 
„�eiträ�e zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur”, �alle (Saale). 
1934, �d 58, �. 12.
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кметником (blond �aar). На відміну від Й. Тріра В. Порціг до-(blond �aar). На відміну від Й. Тріра В. Порціг до-На відміну від Й. Тріра В. Порціг до-
пускає самостійність значення кожного слова. У пропонова-
ній системі Порціга є багато позитивного, хоч вважати цей 
метод задовільним не можна.

Були й інші методи дослідження семантики слова. Напри-
клад, для К. Ройнінга „лінгвістичне поле” – це група слів, що 
означають ті або інші почуття людини, тобто це слова і цілі 
висловлювання, об’єднані одним поняттям – „емоцією”20.

К. Ройнінг свій аналіз засобів передачі емоцій робить у 
порівняльному плані, на двох мовах – німецькій і англій-
ській. Користь з такого дослідження, без сумніву, є. Тут мож-
на виявити ті спільні і своєрідні засоби, які мають мови для 
вираження різних значень.

Порівняльний метод дослідження семантики слова про-
понують також структуралісти21, і вже проведені деякі спро-
би аналізу слів цим методом22, хоч його не можна вважати за 
прийнятний, бо він часто призводить, як це визнають і самі 
автори, до суб’єктивізму23.

Сучасна американська лінгвістика, яка основується на 
позитивізмі і прагматизмі, взагалі заперечувала потре-
бу вивчати семантику в лінгвістиці. Але обминути питан-
ня семантики слова американські мовознавці не змогли, і 
вони починають шукати об’єктивні методи семантичного 
дослідження. Однією з таких спроб є метод „семантичного 
диференціала”, запропонований Осгудом. Суть цього мето-
ду – встановити лексичне значення слова, експерименталь-
но дослідивши, як слово розуміють і вживають носії даної 
20 А. И. К у з н е ц о в а ,  зазнач, праця, стор. 49.
21 Див. Т.  М и н е в с к и й ,  Предпосылки типологического анализа, у зб. „Ис- М и н е в с к и й ,  Предпосылки типологического анализа, у зб. „Ис-М и н е в с к и й ,  Предпосылки типологического анализа, у зб. „Ис-
следования по структурной типологии”. М., 1963.
22 Див. В.  А .  Ю р и к ,  Опыт структурного анализа семантического поля цвета 
в русском и латышском языках, „Ученые записки Латвийского государствен-
ного университета им. П. Стучки”, т. XXV, филол. науки, вып. III. Л., Рига, 1958.
23 Див. там же, стор. 198.
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мови. В основному цей метод виходить із впливу контексту 
на семантику слів, а також з асоціативних процесів24.

У […] мовознавстві досить часто дається аналіз се-…] мовознавстві досить часто дається аналіз се-] мовознавстві досить часто дається аналіз се-
мантичних груп (назва умовна, уживається ще термін 
„лексико-семантичні групи”25, В. А. Звегінцев пропонує на- В. А. Звегінцев пропонує на- А. Звегінцев пропонує на-А. Звегінцев пропонує на- Звегінцев пропонує на-Звегінцев пропонує на-
зву „лексико-семантична система”26) слів у їх розвитку, при-
чому дослідники користуються методом дистрибуції. Так, 
наприклад, А. І. Кузнецова показує розвиток семантики ді- І. Кузнецова показує розвиток семантики ді-І. Кузнецова показує розвиток семантики ді- Кузнецова показує розвиток семантики ді-Кузнецова показує розвиток семантики ді-
єслів руху в російській мові від староруської мови до сучас-
ного стану російської мови27, І. Н. Гаврилін аналізує дієсло- Н. Гаврилін аналізує дієсло-Н. Гаврилін аналізує дієсло- Гаврилін аналізує дієсло-Гаврилін аналізує дієсло-
ва зорового сприймання у французькій мові28, А. А. Уфімце- А. Уфімце-А. Уфімце- Уфімце-Уфімце-
ва дає історико-семасіологічний аналіз групи слів, зв’язаних 
з поняттям „земля” в англійській мові29, і деякі інші30. Осно-
вою при визначенні семантики слова в даному методі є кон-
текст. Найкраще цей метод застосовувати до таких лексико-
семантичних груп, у яких слова об’єднані загальним понят-
тям (рух, зорове сприймання, колір і т. п.). Отже, і цей метод 
24 Див. О.  С .  А х м а н о в а ,  зазнач, праця, стор. 74–78; Schaff.  �stęp do se-Schaff.  �stęp do se-tęp do se-p do se- do se-
mantyki, �arszawa, 1960.
25 Ф.  П.  Ф и л и н , О лексико-семантических группах слов. „Езиковедски из-
следования в чест на академик Стефан Младенов”, София, 1957.
26 В.  А .  З в е г и н ц е в ,  зазнач, праця, стор. 268.
27 А .  И.  К у з н е ц о в а ,  О типах смысловых отношений в группе глаголов 
движения в древнерусском языке. „Вестник Московского университета”, 
1961, № 1, серия �II, филология, журналистика; її ж. Некоторые закономер-�II, филология, журналистика; її ж. Некоторые закономер-, филология, журналистика; її ж. Некоторые закономер-
ности изменения значений слов (на материале глаголов движения русско-
го языка). „Русский язык в школе”. 1960, № 2.
28 И.  Н.  Г а в р и л и н , Историко-семасиологические исследования глаголов 
зрительного восприятия во французском языке. Автореф. канд. дисс., М.,1964.
29 А .  А .  У ф и м ц е в а , Опыт изучения лексики как системы. М., 1962.
30 Е .  Я .  Р е з н и к о в а ,  К вопросу о развитии и изменении значений сло-
ва. Автореф. канд. дисс., М., 1959; В.  Б .  С о с н о в с к а я ,  Опыт применения 
операционного анализа для разграничения лексических значений глаго-
лов. Автореф. канд. дисс., М., 1963; А .  Я .  Ш а й к е в и ч ,  Распределение слов 
в тексте и выделение семантических полей. „Иностранные языки и высшей 
школе”, вып. 2, Росвузиздат, 1963.
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не можна визнати задовільним і, що найважливіше, не мож-
на його використовувати як загальний метод для вивчення 
семантики слова.

Численні дослідження семантики слова свідчать про жи-
вий інтерес лінгвістів до цієї мало опрацьованої ділянки мо-ий інтерес лінгвістів до цієї мало опрацьованої ділянки мо- інтерес лінгвістів до цієї мало опрацьованої ділянки мо-
вознавства.

З праць, присвячених питанням семасіології різних мов, 
видно, що одні дослідники вивчають семантику слова синх-
ронічно, інші діахронічно31 в залежності від того, як вони ви-
значають предмет семасіології.

Предметом семасіології одні мовознавці (В. Порзежин-
ський, В. Богородицький, Г. Пауль, В. Вундт, А. Мейє, Г. Кро-Г. Пауль, В. Вундт, А. Мейє, Г. Кро- Пауль, В. Вундт, А. Мейє, Г. Кро-Пауль, В. Вундт, А. Мейє, Г. Кро-В. Вундт, А. Мейє, Г. Кро-
нассер і ін.) вважають історію значень слів, отже, природ-
но, що, на їх думку, семантику треба вивчати діахронічним 
методом; інші лінгвісти (М. Покровський, Р. Будагов, К. Лев-
ковська, А. Білецький, Ст. Ульманн та ін.) – лексичні значен-
ня слів та їх історію, а тому роблять висновок про необхід-
ність вивчення семантики як синхронічно, так і діахроніч-
но. М. М. Покровський, наприклад, говорив про те, що біль-
ше уваги слід приділяти синхронічному вивченню, бо в су-
часній і до того ж рідній мові легше спостерігати найменші 
зміни і варіанти семасіологічного процесу. Такої впевненос-
ті немає, коли брати до уваги давніший період, бо семантич-
ні зв’язки між окремими словами часто втрачаються32.

Тут не можна говорити про примат синхронічного мето-
ду над діахронічним. Синхронічне та діахронічне досліджен-

31 Терміни “діахроніка”, “діахронічний”, “діахронія”, “діахронний” (аналогіч-
но “синхроніка”, “синхронічний”, “синхронія”, “синхронний”) вживаємо з таки-
ми значеннями, як це пропонує професор І. І. Ковалик у праці „Методологічні 
проблеми вивчення структури слова” („Республіканська наукова конферен-
ція з питань методології мовознавства”. Тези доповідей. К., 1961. стор. 27–28).
32 Див. М.  М.  Покровский.  Соображения по поводу изменения значения 
слов, стор. 55.
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ня семантики слова мають різні завдання. Синхронічна се-
масіологія вивчає синхронну смислову структуру слова, 
його сучасне функціонування як засобу комунікації, синх-
ронну природу лексичного значення, його типи, місце се-
мантики слова в системі ін ших смислових одиниць, синх-
ронні відношення багатозначності і омонімії, синонімічні 
відношення і т. п. Діахронічна семасіологія вивчає історич-
ні зміни семантики слова і їх причини, закономірності роз-
витку смислової структури слова, історичні відношення між 
словами при кількісних змінах у лексико-семантичних гру-
пах і т. ін.

Логічно розмежовуючи синхронічний і діахронічний ме-
тоди, ми не говоримо про їх розрив; вони доповнюють один 
одного. Вивчення розвитку мови і її сучасного стану тісно 
між собою пов’язане. У залежності від того, що ми хочемо до-
слідити, що нас у даному випадку цікавить, яку мету стави-
мо перед собою, і будемо використовувати або синхроніч-
ний, або діахронічний метод.

В останні десятиліття чимало лінгвістів визнавало необ-
хідність тільки синхронічних розвідок, що призвело до об-
меження діахронічного дослідження або повного його ви-
тіснення, наприклад, в американській дескриптивній лінг-
вістиці. У сучасному мовознавстві і синхронічне, і діахроніч-
не дослідження семантики слова повинні займати однако-
ве місце […].

Комплексне синхронічне і діахронічне дослідження се-
мантичної структури мови допомагає всебічному і фронталь-
ному її вивченню. Особливо це видно при дослідженні семан-
тичних мікросистем, наприклад, омонімії. Говорити про омо-
німію чи полісемію слова можемо, тільки беручи синхронний 
мовний матеріал, але слова, які при синхронічному вивченні 
є омонімами, при діахронічному – тільки багатозначні.
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У сучасній українській літературній мові є іменник гро-
мади. Якщо синхронічне вивчення його семантики доводить, 
що треба говорити про два слова-омоніми (одне слово озна-
чає сукупність людей, друге – величезний предмет33), то діа-
хронічне вивчення цих омонімів з’ясовує, що вони є резуль-
татом розщеплення семантики одного праслов’янського 
слова gromada “купа”, “сукупність предметів”.

Пор. ще іменники перо птаха та його лексико-семантичні 
варіанти і перо для писання з своїми лексико-семантичними 
варіантами, які також у сучасній українській мові є омоніма-
ми, що виникли як результат розщеплення семантики одно-
го слова34. Такі омоніми називають гетерогенними, історич-
ними чи відносними (найкращий – останній термін).

Бувають омоніми, які ніколи не мали нічого спільного в 
семантиці (гомогенні, етимологічні, абсолютні), але й тут 
тільки синхронічне вивчення не дасть можливості класи-
фікувати ці омоніми, бо став (<ставъ) і став (<сталъ), тік 
(<ток) і тік (<теклъ), з одного боку, та винний (від вино) і ви-
нний (від вина), засипати (від спати) і засипати (від сипа-
ти), – з другого, не є однотипними омонімами, хоч, без сум-
ніву, є абсолютними.

33 Українсько-російський словник, т. І, К., 1953, стор. 364. Не у всіх словниках 
подано це слово як омонімічне, тому що досі не вироблені критерії розмеж-
ування омонімії й багатозначності. У сучасному мовознавстві є чимало ду-
мок щодо цього (див.: Дискуссия по вопросам омонимии па открытом засе-
дании ученого совета Ленинградского отделения Института языкознания 
АН СССР, „Лексикографический сборник”, вып. I�, М., 1960; Л.  А .  Новико-I�, М., 1960; Л.  А .  Новико-, М., 1960; Л.  А .  Новико-
ва, К проблеме омонимии, там же; Р.  А .  Будагов,  Многозначность слова, 
„Научные доклады высшей школы, филол. науки”, М., 1958, № 1; О.  С .  Ах-
манова. Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957, стор. 104 і далі, 
та ін.).
34 Ми не зупиняємося на історичних умовах розщеплення лексичного зна-
чення цих слів.
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Отже, синхронічно вивчення семантики слова доводить 
наявність у мові омонімів, а діахронічне дає можливість їх 
класифікувати.

У сучасній українській літературній мові семантично 
розрізняємо іменники голова [на нашу думку, іменники го-
лова (рос. „голова”) і голова (рос. „председатель”) слід роз-слід роз-
глядати як омоніми] і глава. У староруській та староукраїн-
ській мовах іменники голова і глава були фонетичними ва-
ріантами одного слова35. У XVII–XVIII ст. значення цих слів 
починає диференціюватися: глава вживається на позначен-
ня розділу і старшого36. Різний підхід до вивчення синхрон-
ної семантики цих слів дасть різні результати: синхроніч-
не вивчення з’ясує семантичну відмінність названих імен-
ників, діахронічне доведе їх спільне походження з праслов. 
�olva, покаже розгалуження їхньої семантики на певному 
етапі розвитку мови. Пор. також порох і прах, що походять із 
праслов’янського роrх.

Діахронічне вивчення слова допомагає встановити його 
семантичну валентність. Синхронічне дослідження вказує 
на те, що, наприклад, іменник дядя (дядько) означає “брат 
матері чи батька”. Таке ж значення це слово мало ще в ста-
роруській мові37, але валентність його в староруській чи ста-
роукраїнській і сучасній українській літературній мові різ-
на. У староруській та староукраїнській мовах були ще імен-
ники уи (вуй) “брат матері”38, стрый “брат батька”39, що ди-
ференціювали загальне поняття даного ступеня споріднен-

35 Див. И.  И.  Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, 
т. I. стор. 513–514 і 542–543.
36 Є .  Тимченко,  Історичний словник українського язика, т. I, К., 1930. стор. 
525 і 548–550.
37 И.  И.  Срезневский,  зазнач, праця, т. І, стор. 804.
38 И.  И.  Срезневский,  зазнач, праця, т. IІІ, стор. 563–564.
39 Там же, стор. 1175.
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ня і вживалися значно частіше, ніж іменник дядя. У сучасній 
українській мові іменники вуйко. стрик (стрийко) вжива-
ються у діалектах, особливо в південно-західному. У літера-
турній мові їх витіснив іменник дядько, семантична валент-
ність якого стала більш вагомою, бо це слово не тільки озна-
чає “брат матері чи батька”, але є разом з тим єдиним засо-
бом позначення цього поняття, а тому має дуже широку сфе-
ру вживання.

З наведених прикладів видно, що мовні факти, особли-
во такі складні, як семантичні, треба вивчати комплексно: і 
синхронічним, і діахронічним методами. Тільки вони дозво-
лять робити дійсно наукові висновки.

Навіть синхронічні мовні факти можна вивчати як синх-
ронічно, так і діахронічно. Адже поняття синхронії не ото-
тожнюється з поняттям статики. У кожному синхронному 
зрізі спостерігаємо динаміку мовних фактів, яка виявляєть-
ся також і у семантичній системі.

Динаміку у синхронному зрізі дослідники вбачають у 
різних граматичних відхиленнях, граматичних паралельних 
конкуруючих формах і конструкціях, у граматичній омоні-
мії, стилістичній диференціації і т. п.40

Динаміка у семантиці, як нам здається, виявляється на-
самперед у вживанні слова, його використанні в різних кон-
текстуальних, стильових, емоціональних сферах, а згодом 
у лексико-семантичному варіанті слова чи навіть новому 
слові-омонімі. Не можна залишити без уваги, звичайно, й 

40 Див. відповіді Ф.  Папа,  Т.  П.  Малини,  О.  Лешки,  А .  Куримського, 
М.  Грепла на питания „Як розкривається динаміка мови при синхронно-
му її аналізі?”, у кн. „Славянска филология”, т. І, София. 1963. cтop. 217–225, а 
також А .  Е .  Супрун.  Динамический подход к синхронному изучению час-
тей речи, „Синхроническое изучение различных ярусов структури языка” 
(Материалы расширенного заседания лингвистического семинара), Алма-
Ата, 1963, стор. 23.
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того, що синхронія у мові – це певний проміжок часу, а тому 
вона також має деякі нашарування.

Найбільш динамічною у синхронному зрізі мови є 
лексико-семантична система, бо на неї впливають явища 
позамовного характеру.

Запозичене з французької мови слово бригада (brigade) 
позначало частину військ, що складалася з кількох полків, 
батальйонів, дивізій або з’єднання кораблів певного класу 
під командуванням одного флагмана. Це слово колись було 
військовим терміном. У наш час іменник бригада набув но-
вого значення: група працівників, об’єднаних метою вико-
нання певного завдання. Тобто у синхронному мовному 
факті відбулися зміни. Отже, і дослідження семантики цього 
слова мусить іти двома шляхами – синхронічним і діахроніч-
ним. Синхронічне вивчення встановить його семантичний 
центр (первинна семантика використовується рідко, вто-
ринна стала основною для словотворчих дериватів), його 
семантичні стосунки до інших слів, його належність до тієї 
чи іншої тематичної або синонімічної групи. його вживання 
і т. п. Діахронічне вивчення з’ясує причину зміни значення, 
характер і закономірність цієї зміни.

Інший приклад. Синхронічне вивчення семантики імен-
ника свинар показує, що це слово належить до тематичної 
групи назв людей за родом їх занять, бо означає людину, 
яка вирощує свиней. При діахронічному вивченні семанти-свиней. При діахронічному вивченні семанти-діахронічному вивченні семанти-семанти-
ки цього слова бачимо, що сучасне, широко вживане лексич-цього слова бачимо, що сучасне, широко вживане лексич-слова бачимо, що сучасне, широко вживане лексич-бачимо, що сучасне, широко вживане лексич-
не значення його є вторинним. Первісно це слово означало 
людину, яка пасла свиней, тобто було словотворчим варіан-
том іменника свинопас. Первинне значення іменника свинар 
з синхронічної точки зору є застарілим, у сучасній україн-
ській літературній мові майже не вживається, хоч у XIX і на 
початку XX ст. саме воно було єдиним.
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І синхронічна, і діахронічна семасіологія розглядають се-
мантику слова в її системі.

У вітчизняному мовознавстві проблема семантичної сис-
теми поставлена М. М. Покровським. Він писав, що „історія 
значень певного слова буде для нас тільки тоді зрозумілою, 
коли ми будемо вивчати це слово у зв’язку з іншими слова-
ми, синонімічними з ним і, головне, з тими, що належать до 
одного й того ж кола уявлень. Ми бачимо.., що в семасіоло-
гії немає, так би мовити, �� ��� ���������� (законів, які стосу-�� ��� ���������� (законів, які стосу-��� ���������� (законів, які стосу-
ються окремої назви. – І. О.); навпаки, семасіологічний про-
цес поширюється на цілі категорії слів”41.

У зарубіжній лінгвістиці питання семантичної системи 
зв’язане з іменами Г. Остгоффа, Р. Мейєра, Г. Штерберга42.

З сучасних дослідників більшість беззастережно визнає 
семантичну і лексичну системи (часто вживають термін 
лексико-семантична система43) і тільки деякі сумніваються 
в тому44.

41 М.  М.  Покровский.  Семасиологические исследования в области древ-
них языков, стор. 75.
42 Див. А .  И.  Кузнецова.  Понятие семантической системы языка и методы 
се исследования, стор. 8–10.
43 В.  В.  Виноградов,  Из истории лексикологии, „Доклады и сообще- В.  Виноградов,  Из истории лексикологии, „Доклады и сообще-В.  Виноградов,  Из истории лексикологии, „Доклады и сообще- Виноградов,  Из истории лексикологии, „Доклады и сообще-Виноградов,  Из истории лексикологии, „Доклады и сообще-
ния Института языкознания АН СССР”, 1963, № 10. стор. 10 і далі; його ж, 
Основные типы лексических значений слова. ВЯ, 1953, № 5. стор. 3, 10 та ін.: 
К .  А .  Левковская,  зазнач, праця, стор. 72, 119 та iн.; А .  А .  Уфимцева, К 
вопросу о лексико-семантической системе языка. ВЯ. 1902, № 4, стор. 41 і 
далі; В.  А .  Звегинцев,  зазнач, праця, стор. 264 і далі; В.  А .  Никонов,  По-
иски системы, у кн. „Этимология”, М., 1963, стор. 223; Ф.  П.  Филин, зазнач, 
праця; А .  П.  Критенко,  Р.  В.  Кравчук ,  А .  Врачу,  Відповідь на питання 
„Чи є системність у словниковому складі окремих слов’янських мов?”, у кн. 
„Славянска филология”, т. І, София, 1963, стор. 257–261; V.  �udovičová,  К 
metodolo�ii semantiсkého výskumu, „Problémy marxistické jazykovĕdy”, Praha, 
1962; J. F i l i р е с ,  К otázce slova a významu, там же; та ін.
44 В.  М.  Жирмунский,  виступ, у кн. „О соотношении синхронного анали-
за и исторического изучения языков”, М., 1961, стор. 70; И.  Ф.  Пелевина. О 
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Семантична системність виявляється як у внутрішній 
структурі слова (слово, крім основного, нерідко первинного, 
значення, має ряд додаткових), так і в об’єднанні слів у певні 
групи – тематичні, генетичні, синонімічні, антонімічні, омо-
німічні. У групи слова об’єднуються на підставі різних се-
мантичних критеріїв. Наприклад, тематична група склада-
ється на основі близькості понять (назви одягу, рослин, ко-
льорів і т. п.); синонімічна – на основі близькості, спільнос- п.); синонімічна – на основі близькості, спільнос-п.); синонімічна – на основі близькості, спільнос-
ті лексичного значення (говорити, казати, балакати, гомо-
ніти, базікати і т. д.). антонімічна – на основі протилежнос- д.). антонімічна – на основі протилежнос-д.). антонімічна – на основі протилежнос-
ті семантики (добрий – поганий, високий – низький), омоні-
мічна – на основі семантичної різниці й одночасно звукової 
тотожності (коса – сплетене волосся, коса – знаряддя праці, 
коса – піщана обмілина). Можна говорити й про інші групи 
слів з одиничним і збірним, конкретним і абстрактним зна-
ченням45.

Кожна синхронна семантична система і мікросистеми у 
теперішньому їх стані є результатом історичного розвитку. 
Будь-які зміни одного слова ведуть до змін відповідної мі-
кросистеми: внутрішньої структури слова, синонімічного 
ряду тематичної групи і т. п., бо зміна будь-якої мовної оди- п., бо зміна будь-якої мовної оди-п., бо зміна будь-якої мовної оди-
ниці відбувається як зміна частини системи. Вивчаючи се-
мантику слова чи то синхронічно, чи то діахронічно, ми до-
сліджуємо мікросистеми, до яких належить дане слово; роз-
глядати семантику слова відірвано від інших елементів цієї 
системи не можна.

Синхронічно вивчаючи в українській літературній мові 
слова племінник і небіж, бачимо, що вони створюють сино-
німічний ряд. Діахронічне вивчення семантики цих слів по-

семантической системе, „Иностранные языки в высшей школе”, вып. 2, Рос-
вузиздат, 1963; Р.  А .  Будагов,  Система языка в связи с разграничением 
его истории и современного состояния, ВЯ, 1958, № 4, стор. 47.
45 Див. ст. А .  П.  Критенко, у кн. „Славянска филология”, стор. 260.
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казує складний процес формування даного синонімічного 
гнізда.

У давньоруській мові слово племеньникъ вживалося на 
позначення поняття “родич”46. На позначення понять “син 
брата”, “син сестри” використовувався іменник нетии47. У 
староукраїнській мові іменник племінник має вже два зна-
чення: “родич”48 і “син брата”, “син сестри”49, тобто первісне 
значення слова звужується. Слово з новим значенням витіс-
няє давньоруське нетии.

Як у староруській, так і в староукраїнській мовах поняття 
“племінник” мало диференціюючі назви: брату чадо, брати-
чичь. британець “син брата”, сестричичь, сестричь. сыновець 
“син сестри”, – назви, що вживалися частіше, ніж загальна 
назва племінник.

У ��III ст. на позначення понять “син брата”, “син сестри” 
вживається також іменник небожь5�, який у староруській і 
староукраїнській мовах мав значення “безталанний, бідола-
ха, неборака”51. Нове лексичне значення цього слова вступає 
в синонімічні відношення зі словом племінник. У дальшому 
розвитку української літературної мови іменники племін-
ник, небіж залишаються на позначення понять “син брата”, 
“син сестри”, а диференціюючі назви збереглись тільки в ді-
алектах, особливо в південно-західному. Із втратою у мікро-
системі слів братанич, сестринець та інших збільшується се-
мантична вагомість іменників племінник і небіж.

46 Див. И.  И.  Срезневский, зазнач, праця, т. II, cтop. 959.
47 Там же, стор. 433.
48 Див. В.  Розов,  Українські грамоти, Т. І, К., 1928. стор. 48.
49 Див. Картотеку Є. Тимченка, що зберігається в Інституті суспільних наук 
ЛДУ.
50 Див. Картотеку Є. Тимченка.
51 Див. И.  И.  Срезневский,  зазнач, праця, т. II, стор. 357 і Картотеку Є. Тим-II, стор. 357 і Картотеку Є. Тим-, стор. 357 і Картотеку Є. Тим-
ченка.
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При синхронічному вивченні семантики іменників пле-
мінник. небіж зараховуємо їх до тематичної групи назв спо-
ріднення, вказуємо на їх синонімічність, говоримо про од-
нозначність слова племінник і багатозначність іменника не-
біж, хоч, на нашу думку, тут слід було б говорити про омоні-
ми. При діахронічному дослідженні бачимо зміну їхньої се-
мантики: лексичне значення іменника племінник звузилось, 
первинна семантика взагалі втратилась; лексичне значен-
ня іменника небіж розширилось – крім первинного значен-
ня “бідолаха, неборака”, міцно ввійшло в мову і нове значен-
ня “племінник”, причому основним у сучасній літературній 
мові є саме друге його значення. Отже, вивчення семантики 
слова зв’язане з дослідженням підсистемних рядів, до яких 
входить дане слово, з дослідженням семантичної структури 
лексеми.

Для повного, комплексного дослідження семантики слів 
треба її вивчати як синхронічно, так і діахронічно. Те, що не 
завжди ясно на основі синхронічного дослідження, стане 
зрозумілим після діахронічного його вивчення. 

Опубл.: Методологічні питання мовознавства. – К. : 
„Наук. думка”, 1966. – С. 81–93. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВІДПРИКМЕТНИКОВИХ ПРИСЛІВНИКІВ

(на матеріалі української, російської та білоруської мов)

У сучасних східнослов’янських мовах значну групу скла-
дають відприкметникові прислівники, утворені за допомо-
гою префікса по- та суфіксів -и, -ому, -у. Твірними для таких 
прислівників є основи якісних та відносних прикметників.

Утворень від якісних прикметників в українській мові 
небагато (понад 20). Здебільшого твірні основи непохід-
ні чи похідні з суфіксом -н-: добрий – по-доброму, хороший – 
по-хорошому, чужий – по-чужому, чесний – по-чесному; по-
ударному, по-рідному та ін. Між цими прислівниками та їх 
твірними прикметниками є безпосередній структурний 
зв’язок. Залежно від семантичної мотивованості ці прислів-
ники можна поділити на 2 групи: 1) прислівники, значення 
яких мотивоване значенням твірного прикметника, напри-
клад, прикметник пустий означає �нічим не заповнений’1, а 
прислівник по-пустому має значення �даремно, марне’: „Не 
хочу й плати дурної! Яка ціна за день, по-пустому прожи-
тий” (О. Гончар). Або, наприклад, одне із значень прикмет-
ника щирий – �непідроблений, справжній’ мотивувало зна-
чення прислівника по-щирому: „Вона одна, перша, обізвала-
ся до нього по-щирому…” (О. Кобилянська); 2) прислівники, 
значення яких мотивоване семантикою того іменника, для 
якого прикметник був означенням, інакше, семантика при-
слівника зіставляється із значенням словосполучення “при-
кметник + іменник”. Наприклад, прислівник по-молодому 
означає �як молода людина’, по-юному �як у юної людини’2: 
1 Значення прикметників подається за Словником української мови, т. I–VI. 
– К., 1970–1975 і за рукописами всіх інших томів.
2 Пор. значення прислівника по-юнацькому, утвореного від відносного при-
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„Інколи сам брав [дід] сокиру і шпарко, по-молодому, заті-
сував обгорілі балки” (Д. Бедзик); „Коли б дожити до цього 
дня, – добріють темні чоловічки очей Василини і на якусь 
мить застигають у примхливих, по-юному гарних підочних 
підпухлинах” (М. Стельмах).

Іноді семантика прислівника мотивується значенням 
іменника, утвореного від прикметника, наприклад, прислів-
ник по-справедливому означає �яка вимагає справедливість’: 
„Не вірте багатющому зрадливому – будуйте все життя по-
справедливому” (П. Тичина). Слушно зауважив щодо значен-
ня подібних прислівників В. В. Виноградов: „У тих випад-
ках, коли прислівники на -ому з префіксом по- утворюють-
ся від чисто якісних прикметників, якісне значення в них іде 
на спад, а посилюється відтінок адвербіально-відносного 
значення”3.

У російській та білоруській мовах також є прислівнико-
ві деривати від якісних прикметників, проте як і в україн-
ській мові їх небагато. Однак у сучасних мовах останнім ча-
сом кількість таких прислівників помітно зростає. Це пояс-
нюється, мабуть, тим, що вони починають вживатися із зна-
ченням, яке повністю збігається із значенням прислівника 
на -о: по-умному – умно4. Нові якісні значення прислівнико-
вих моделей по-…-ому з’явилися під впливом відприкмет-

кметника юнацький (<юнак): „Мати-вітчизно! – мимоволі вирвалося у ньо-
го, по-юнацькому дзвінко й урочисто” (О. Гончар). Оказіоналізмом, мабуть, 
слід вважати прислівник по-юначому: „Сахон радий несподіваній зустрі-
чі. Він скромний, привітний – ясні блакитні очі світяться натхненно, по-
юначому, хоча господар уже не молодий” („Літ. Україна”).
3 В. В. Виноградов. Русскийязык. Грамматическое учение о слове. М.–Л., 
1947, с. 350.
4 Див.: Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке 
�I� века. – В кн.: Очерки по исторической грамматике руського литератур- века. – В кн.: Очерки по исторической грамматике руського литератур-
ного языка XIX века. М., 1964, с. 203.
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никових прислівників на -о5.
При типологічному порівнянні українських, російських і 

білоруських прислівників, утворених від якісних прикмет-
ників префіксально-суфіксальним способом, виявляється 
здебільшого їх повна структурна співвіднесеність, напри-
клад : 

по-давньому по-прежнему па-ранейшаму
по-доброму по-хорошему па-добраму
по-новому по-новому па-новаму
по-різному по-разному па-разнаму
по-справжньому по-настоящему па-сапраўднаму6

Проте в окремих випадках українські прислівники моде-
лі по-…-ому у російській та білоруській мовах або тільки в 
одній із мов мають відповідники іншого структурного типу:

по-дивному странно дзіўна
по-п’яному спьяна сп’яна
по-щирому чистосердечно чыстасардэчна
по-дурному зря па-дурнаму
по-простому попросту па-простаму.
До деяких українських прислівників, як, наприклад, по-

пустому, по-рідному, що мають одноструктурні відповідни-
ки в російській мові (по-пустому, по-родному), немає зафік-
сованих у словниках білоруських відповідників.

Українські прислівники префіксально-суфіксального 
утворення моделі по-…-ому, похідні від відносних прикмет-
ників, являють собою незамкнену групу слів, яка поповню-
ється новоутвореннями, не зафіксованими у словниках, на-
приклад: по-гвардійському (О. Корнійчук), по-добросусідськи, 
5 Див.: Словообразование современного руського літературного языка. – В 
кн.: Русский язык в советское общество. М., 1968, с. 262; А. М. Пешковский. 
Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956, с. 98.
6 У першій колонці подаємо українські прислівники, у другій – російські, у 
третій – білоруські лексико-семантичні відповідники.
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по-тополиному (М. Стельмах), по-мавпячому, по-краб�ячому, 
по-наставницькому (О. Гончар) та ін.

Значна частина подібних прислівникових дериватів 
утворена від прикметників з базовим іменником – власною 
назвою: по-лермонтовськи, по-пушкінськи, по-шевченківськи, 
по-�ранківськи, по-сте�аниківськи тощо.

Твірними для таких прислівників можуть бути різні за 
значенням прикметники: 1) прикметники, що вказують на 
територіальне відношення до частин світу (по-а�риканськи, 
по-європейськи), країн (по-польському, по-німецьки), час-
тин етнічної території (по-поліському, по-бойківськи)7, кон-
кретного населеного пункту (по-київському, по-московськи), 
до населеного пункту взагалі (по-сільському, по-міськи); 2) 
прикметники, що вказують на відношення до особи за спе-
ціальністю, посадою (по-учительськи, по-снайперському), 
родинними стосунками (по-материнськи, по-синівськи, 
по-родинному, по-сирітськи), за моральними, внутрішні-
ми якостями особи (по-товариськи, по-геройському, по-
чудернацьки), партійною, становою, релігійною приналеж-
ністю (по-мужичому, по-християнськи, по-католицькому); 
3) прикметники, що вказують на відношення до тварин 
(по-орлиному, по-свинячому, по-собачому, по-черепашому); 
4) прикметники, що вказують на відношення до пред-
мета (по-театральному, по-ранковому, по-осінньому, по-
домашньому); 5) прикметники, що вказують на відно-
шення до обставини (по-тутешньому, по-теперішньому, 

7 Базовими для прислівників типу по-англійськи, по-вірменському є при-
кметники з множинною мотивацією. Ці прикметники вказують або на від-
ношення до держави, тобто мотивовані іменником – назвою держави (Ан-
глія – англійський, Вірменія – вірменський), або виражають відношення до 
людей певної національності, тобто мотивовані іменником – назвою люди-
ни за національною приналежністю (англієць – англійський, вірменин – ві-
рменський). Тому прислівник має значення �як в Англії’ або �як англієць’.
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по-вчорашньому); 6) прикметники, що вказують на відно-
шення до дії (по-видному, по-належному).

Отже, лексичне значення аналізованих прислівників зде-
більшого базується не на семантиці твірного прикметника, 
з яким ці прислівники перебувають у структурному зв’язку, 
а на значенні базового для прикметника іменника8.

Українські прислівники, утворені, зокрема від прикмет-
никових основ з суфіксом -ськ-, мають паралельні форми з 
-ому та -и: по-російському/по-російськи, по-товариському/
по-товариськи; по-дівочому/по-дівочи, по-собачому/по-
собачи, по-вовчому/по-вовчи. Не мають таких паралелей 
прислівники, утворені від прикметникових основ з суфікса-
ми -н-,-ан-, -ичн-, -шн-, -лив-, -ов-, що, як правило, вказують 
на відношення до предмета, обставини, дії: по-весільному, 
по-весняному, по-вуличному, по-вечірньому, по-осінньому, по-
належному, по-святковому, по-особливому тощо.

У російській та білоруській мовах, так само як і в укра-
їнській, від відносних прикметників також утворюються 
прислівники за моделлю по-…-ому, пор.: по-уличному, по-
семейному, по-военному, по-козлиному тощо; па-дамашняму, 
па-зімняму, па-ранейшаму, па-звярынаму та ін. Слід зазна-
чити, що у цій моделі не виступають російські та білоруські 
прикметникові основи з суфіксом -ск-9. Наприклад:

по-бойовому по-боевому па-баявому
8 Див.: Е. А.  Земская. Заметки по современному русскому словообразова-
нию. – ВЯ, 3, 1965, с. 104.
9 „У російській літературній мові �� ст., – пише О. П. Єрмакова, – з усіх ужива-�� ст., – пише О. П. Єрмакова, – з усіх ужива- ст., – пише О. П. Єрмакова, – з усіх ужива-
них у другій половинні XIX ст. прислівників на -ому, утворених від прикмет-
ників на -ский, залишились такі прислівники, як по-городскому (нарівні по-
городски), по-морскому” (Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском ли-
тературном языке XIX века…, с. 196). Подібне маємоі в білоруській мові, де 
„помічаються лише поодинокі прислівники на -аму від основ прикметників 
з суфіксом -ск-: па-гарадскому, па-наскаму, па-талстоўскаму” (П. П. Шуба. 
Прыслоўе ў беларускай мове. Мінск, 1962, с. 135).
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по-будньому по-будничному па-будзённаму
по-весняному по-весеннему па-вясноваму
по-воєнному по-военному па-ваеннаму
по-вчорашньому по-вчерашнему па-ўчарашняму
по-давньому по-прежнему па-ранейшаму.
При майже повній українсько-білоруській структурній 

однотипності російські відповідники подекуди відмінні. Це, 
зокрема, прислівники моделі по-…-и, причому утворення 
від основ з суфіксом -ск- мають паралельну непрефіксаль-
ну форму:

по-братньому по-братски, па-братняму
 братски
по-дитячому по-детски па-дзіцячаму
по-дитинячому по-ребьячи па-дзяцінаму
по-старчачому по-нищенски, па-жабрачаму.
 нищенски
Лише в окремих випадках відмічено спільні російсько-

білоруські структурні суфіксальні утворення, що є відповід-
никами до українських префіксально-суфіксальних утворень:

по-войовничому воинственно ваяўніча
по-казковому сказочно казачна.
На лексемному рівні спільність твірних основ здебільшо-

го виявляється в усіх східнослов’янських мовах, хоч структу-’янських мовах, хоч структу-янських мовах, хоч структу-
ра основи може й не збігатися, наприклад:

по-сімейному по-семейному па-сямейнаму
по-новому по-новому па-новаму
по-весняному по-весеннему па-вясноваму та ін.
Однак зрідка твірна прикметникова основа є відмінною 

у кожній із східнослов’янських мов:
по-давньому по-прежнему па-ранейшаму
по-колишньому по-прежнему па-ранейшаму
по-старчачому по-нищенски па-жабрачаму.
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Твірні прикметникові основи на лексемному рівні мо-
жуть бути спільними і поперемінно у двох мовах, напри-
клад, українській та російській: 

по-нинішньому по-нынешнему па-цяперашняму
по-дружньому по-дружески па-сяброўску,
або українській та білоруській:
по-тутешньому по-здешнему па-тутэйшаму
по-цивільному по-гражданскому па-цывільнаму
по-хлоп’ячому по-мальчишески па-хлапечаму
по-справжньому по-настоящему па-сапраўднаму
по-сучасному по-современному па-сучаснаму.
Прикметникові основи з суфіксом -ськ-(-ск-) є твірни-

ми для прислівників префіксально-суфіксального творен-
ня в усіх сучасних східнослов’янських мовах10. Проте суфік-
сальний словотворчий засіб у різних мовах не однаковий: в 
українській мові -и/-ому, у російській – -и, у білоруській – -у. 
В староукраїнських, староросійських та старобілоруських 
пам’ятках використовувалися префіксально-суфіксальні 
прислівники з різними суфіксами, наприклад: ст.укр. по-
княжьску, по руску, побратски, по-чернецкии, по римско-
му, по полоцкому11; ст.рос. по руску, по сусэдску, по русски, по 
римскому, по немецкому12; ст.білор.: по руску, по-жакоўску, 

10 Деякі дослідники російських прислівників вважають, що прислівнико-
ві моделі типу по-… (-ск-)и можна розглядати як відприслівникові префік-
сальні деривати. Див., зокрема: Ф Коровин. К вопросу о способах образова-
ния наречий. – „Научные труды филол.факультета Киргизского гос. ун-та”, 
вып. ��. Фрунзе, 1969, с. 44; И. М. Уздыган. Отадъективные наречие в укра-��. Фрунзе, 1969, с. 44; И. М. Уздыган. Отадъективные наречие в укра-. Фрунзе, 1969, с. 44; И. М. Уздыган. Отадъективные наречие в укра-
инском языке XVI–XVII вв. (Словообразовательная структура). Автореф. 
канд. дис. К., 1975, с. 21.
11 Див.: І. М. Уздиган. Відад’єктивні прислівники в українській мові XVI–
XVII ст. (Словопокажчик). Канд. дис.. К., 1975, с. 87–104.
12 Див.: Словообразование современного русcкого литературного языка, 
с. 30–31.
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порускыи, по татарскыи, по латынски, полицемэрски13. У су-У су-
часних східнослов’янських мовах усталились одна чи дві з 
цих структурних форм. Так, в українській мові паралельни-
ми є прислівникові моделі по-… (-ськ-)ому, по-…(-ськ-)и14, у 
російській мові використовується модель по-…(-ськ-)и, а в 
білоруській – по-…(-ск-)у.

До українських прислівників на по-…-ому/-и, утворе-
них від прикметникових основ з базовим іменником – гео-
графічною назвою (загальною чи власною), відповідниками 
в російській мові є прислівники моделі по-…-и, в білорусь-
кій – по-…-у:

по-адигейському/-и по-адыгейски па-адыгейску
по-азіатському/-и по-азиатски па-азіацку
по-албанському по-албански па-албанску.
На лексемному рівні, як правило, спостерігається пов-

ний збіг у всіх східнослов’янських мовах. Відмінності мож-
ливі тоді, коли твірним для прикметника є іменник – загаль-
на назва:

по-сільському по-сельски, па-вясковаму
 по-деревенски
по-міському по-городски па-гарадскому, але:
по-мадярському по-мадьярски па-венгерску
по-російськи по-русски па-руску.

13 Див.: М. Г. Булахов. К характеристике словообразовательных типов на-
речий в старобелорусском письменном языке. – В кн.: Вопросы историчес-
кой лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974, 
с. 317.
14 Форми на по-… (-ськ-)ій та по-…(-ськ-)у в українській літературній мові 
вийшли з ужитку, проте зустрічаються в мові художніх творів XIX ст. та в 
діалектах: по-братерській (І. Котляревський), по-�ілосо�ській (П. Гулак-
Артемовський), по-лицарській (І. Франко); по-молодецьку, по-�ригійську 
(І. Котляревський), по-англійську (І. Франко); по-польську, по польський (ді-
алектологічні записи).
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Українські прислівники на по-…-ому, утворені від прик-
метникових основ з базовим іменником – назвою істоти (пе-
реважно особи), у білоруській мові мають відповідник на 
па-…-у, а в російській – паралельні форми по-…-и та при-
слівники з суфіксом -и, що утворюються переважно від при-
кметників співвідносних із загальними іменниками, рідше 
– з власними:

по-батьківському по-отечески, па-батькоўску
 отечески
по-богатирському по-богатырски, па-валатоўску
 богатырски
по-братерському по-братски, па-братэрску та ін.
 братски
У російській мові „префіксальні і безпрефіксальні утворен-

ня пристосовуються для вираження різних значень: префік-
сальним формам надається перевага для вираження значен-
ня уподібнення (подібно до кого-небудь)…; безпрефіксальні 
форми використовуються там, де значення ближче до чисто 
якісного. …Лише в середині невеликої кількості прислівників 
семантичні відмінності, зв’язані з префіксальною і безпрефік-
сальною моделлю, виявляються стертими”15. Тому до деяких 
українських прислівників моделі по-…-ому в російській мові 
не зафіксовані паралельні форми, а відповідають або тільки 
префіксально-суфіксальні, або лише суфіксальні […].

В українській та білоруській мовах суфіксальні утворен-
ня з морфемою -и від прикметникових основ з суфіксом 
-ськ- є поодинокими і зберігаються, мабуть, під впливом ро-
сійської мови: укр. гігантськи, диявольськи, злочинницьки, 
змовницьки; біл. мастацкі, майстэрскі, чартоўскі, важнецкі, 
здрадніцкі, мяшчанскі16.
15 Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX 
века, с. 191.
16 Див.: П. П. Шуба. Зазнач. праця, с. 55.
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Прислівники моделі по-…-ому є в усіх сучас-
них східнослов’янських мовах. Утворюються вони від 
слов’янських та іншомовних переважно відносних прикмет-’янських та іншомовних переважно відносних прикмет-янських та іншомовних переважно відносних прикмет-
ників, зрідка – від якісних. Група прислівникових слів моде-
лі по-…-ому являє собою незамкнений ряд, який постійно 
поповнюється новоутвореннями.

Опубл.: Мовознавство. – 1977. – № 6. – С. 24–28.
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СЛОВОТВІРНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКИХ  
ПРИСЛІВНИКІВ У ПОРІВНЯННІ З РОСІЙСЬКИМИ 

ТА ПОЛЬСЬКИМИ (модель по-….-ому/ -и)

Прислівники як похідні утворення властиві всім 
слов’янським мовам. Словотвірній структурі прислівників 
різних мов присвячено ряд праць, проте дуже мало уваги 
приділено їх порівняльній характеристиці1. Не були ще пред-
метом порівняльно-типологічного дослідження й сучасні 
українські, російські та польські прислівники префіксально-
суфіксального творення моделі по-…-ому/-и. У цій статті, 
написаній на матеріалі двомовних словників, дається харак-
теристика сучасних українських, російських та польських 
прислівників моделі по-доброму виявляються спільні слово-
твірні моделі, а також своєрідні для кожної мови.

В українській мові префіксально-суфіксальні прислів-
ники моделі по-…-ому утворюються від якісних та віднос-
них прикметників. Твірна основа якісних прикметників є 
непохідною або похідною суфіксального творення з фор-
мантом -н-: добрий – по-доброму, новий – по-новому, старий 
– по-старому, чужий – по-чужому, щирий – по-щирому; див-
ний – по-дивному, модний – по-модному, чесний – по-чесному, 
належний – по-належному тощо. Зрідка трапляються твірні 
основи з іншим суфіксом: особливий – по-особливому, спра- – по-особливому, спра-– по-особливому, спра- по-особливому, спра-по-особливому, спра-
ведливий – по-справедливому.

Значно частіше твірною для прислівників моделі по-…
-ому є основа відносних прикметників. Структура такої 

1 В. І. Дронь [2; 3] порівнює російські, польські та білоруські прислівники; 
Г. Врубель [11] говорить про різні словотвірні форми західнослов’янських 
прислівників; М. Затовканюк [5] указує на спільні та своєрідні моделі у 
східнослов’янських мовах; І. Й. Ощипко [6] аналізує українські та польські 
прислівники на –о, –е.
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твірної основи різноманітна. Переважно це десубстантив-
на та деадвербіальна прикметникова основа суфіксаль-
ного творення з формантами: 1) колишнім -j: вовчий – по-
вовчому, собачий – по-собачому, ведмежий – по-ведмежому, 
войовничий – по-войовничому, молодечий – по-молодечому, 
мужичий – по-мужичому, парубочий – по-парубочому; 2) 
-н-: братній – по-братньому, весільний – по-весільному, ве-
чірній – по-вечірньому, вуличний – по-вуличному, друж-
ній – по-дружньому, дорожній – по-дорожньому, кустарний 
– по-кустарному, літературний – по-літературному, літ-
ній – по-літньому, цивільний – по-цивільному, шкільний – по-
шкільному, швидкісний – по-швидкісному, рідний – по-рідному 
та ін.; 3) -ов-: діловий – по-діловому, зимовий – по-зимовому, 
казковий – по-казковому, науковий – по-науковому, святко-
вий – по-святковому, ярмарковий – по-ярмарковому тощо; 4) 
-ев-: березневий – по-березневому, серпневий – по-серпневому; 
5) -ач-(яч-): дитячий – по-дитячому, звірячий – по-звірячому, 
котячий – по-котячому, хлоп�ячий – по-хлоп�ячому; 6) -оч-: 
дівочий – по-дівочому; 7) -ин-: орлиний – по-орлиному, пта-
шиний – по-пташиному, цапин – по-цапиному, зміїний – по-
зміїному, яструбиний – по-яструбиному; 8) -ян-: весняний – 
по-весняному; 9) -ичн-: шовіністичний – по-шовіністичному; 
10) -альн-: провінціальний – по-провінціальному; теа-
тральний – по-театральному; 11) -ашн-: домашній – по-
домашньому.

Декілька прислівників – це деривати від деадвербіаль-
них прикметникових основ з суфіксом -шн-: вчорашній 
– по-вчорашньому, нинішній – по-нинішньому, теперішній – 
по-теперішньому, тутешній – по-тутешньому, колишній – 
по-колишньому. Окремі прислівники утворені від складних 
прикметникових основ: старомодний – по-старомодному, 
чужосторонній – по-чужосторонньому.
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Найчастіше для прислівникових дериватів моделі по-
…-ому в українській мові твірною є десубстантивна при-
кметникова основа з суфіксом -ськ-(-зьк-, -цьк-). Майже всі 
прислівники мають паралельні форми з суфіксом -ому та 
-и: людський – по-людському/по-людськи, �ранцузький – по-
�ранцузькому (-и) та багато інших. Паралельні форми з су-
фіксом -ому/-и мають і прислівники від твірної прикметни--ому/-и мають і прислівники від твірної прикметни-ому/-и мають і прислівники від твірної прикметни-
кової основи на -ч: по-собачому /по-собачи, по-свинячому/
по-свинячи, по-вовчому/по-вовчи, по-котячому/по-котячи та 
ін.

Прислівники моделі по-… -ому в українській мові утво-
рюються і від присвійних, питальних, неозначеного та озна-
чального займенників: мій – по-моєму, твій – по-твоєму, 
наш – по-нашому, ваш – по-вашому, їхній – по-їхньому, який 
– по-якому, чий – по-чийому, якийсь – по-якомусь, інший – по-
іншому.

У російській мові використовуються прислівники 
префіксально-суфіксального творення таких моделей: по-
…-ому (-ему) , по-…-и, по-…ьи. Твірними для них є віднос-
ні та інколи якісні прикметники. Прислівникових дериватів 
від якісних прикметників з непохідною чи з похідною з су-
фіксом -н- основою небагато: хороший – по-хорошему, новый 
– по-новому, старый – по-старому, чужой – по-чужому, мод-
ный – по-модному, честный – по-честному, серьезный – по-
серьезному. Як правило, для прислівників моделі по-…-ому 
твірною є основа відносних прикметників, як десубстан-
тивна, так і деадвербіальна з різними суфіксами: 1) -н-: до-
рожный – по-дорожному, земной – по-земному, школьный 
– по-школьному, училищный – по-училищному, маскарад-
ный – по-маскарадному, журнальный – по-журнальному; 2) 
-енн-: утренний – по-утреннему; заученный – по-заученному; 
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3) -ен-: ученый – по-ученому; 4) -альн-: провинциальный – 
по-провинциальному, театральный – по-театральному; 5) 
-очн-: сказочный – по-сказочному; 6) -овн-: духовный – по-
духовному; 7) -ашн-: домашний – по-домашнему; 8) -ов- : де-
ловой – по-деловому; 9) -ин-: орлиный – по-орлиному, козли-
ный – по-козлиному; 10) -лив-: вежливый – по-вежливому, 
справедливый – по-справедливому; 11) -ив-: учтивый – по-
учтивому.

Деякі прислівники утворені від деадвербіальних при-і прислівники утворені від деадвербіальних при-прислівники утворені від деадвербіальних при-івники утворені від деадвербіальних при-вники утворені від деадвербіальних при- утворені від деадвербіальних при-
кметникових основ з суфіксом -шн-: здешний – по-здешнему, 
нынешний – по-нынешнему, вчерашний – по-вчерашнему, 
внешний – по-внешнему. Трапляються й російські прислів-ійські прислів-
ники від складних прикметникових основ: старомодный – 
по-старомодному, новомодный – по-новомодному, простона-
родный – по-простонародному [1, c. 196].

Російські відносні прикметники з суфіксом -ск- (-еск-, 
-овск-, -ическ-) є твірними для прислівників моделі по-
…-и: детский – по-детски, братский – по-братски, дружес-
кий – по-дружески, божеский – по-божески, монашеский – 
по-монашески; мартовский – по-мартовски, гамлетовский 
– по-гамлетовски2; шовинистический – по-шовинистически.

У російській мові утворюються префіксально-суфіксальні 
прислівники і по моделі по-…-ьи від відносних прикметни-
ків на -ий, -ья, -ье [7, с. 8–9]: бабий – по-бабьи, собачий – по-
собачьи.

Твірною для прислівникових дериватів моделі по-…-ему 
у російській мові виступає й займенникова основа: свой – по-
своему, мой – по-моему, твой – по-твоему, наш – по-нашему 
2 У російській мові прислівники з префіксом по- та суфіксом -ому- від при-
кметників з суфіксом -ск- вживалися у ��III та �I� ст. У сучасній мові тіль-��III та �I� ст. У сучасній мові тіль- та �I� ст. У сучасній мові тіль-�I� ст. У сучасній мові тіль- ст. У сучасній мові тіль-
ки два з них є стилістично нейтральними: по-городскому, по-морскому [1, 
с. 196].
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і под. Прислівники префіксально-суфіксального творення з 
префіксом ро- та суфіксами -emu, -u використовуються та-
кож у польській мові. За допомогою префікса ро- та суфікса 
-emu утворюються прислівники від якісних прикметників, 
здебільшого із непохідною основою або з основою, у якій 
є суфікс -u: stary – po staremu, dobry – po dobremu, głupi – po 
głupiemu, prosty – po prostemu; modny – po modnemu.

Для польських прислівників цієї моделі твірними є та-
кож відносні десубстантивні прикметники з основою су-
фіксального творення з формантами: 1) -n-: wiosenny – po 
wiosennemu, wschodni – po wschodniemu; 2) -ow-: balowy – po 
balowemu, domowy – po domowemu; 3) колишнім суфіксом -j: 
kobiecy – po kobiecemu, psi – po psiemu; 4) -aln-: bestialny – po 
bestialnemu; 5) -ęc-: bydlęcy – po bydlęcemu.

Небагато польських прислівників префіксально-
суфіксальних утворено від займенників: mój – po mojemu, 
swój – po swójemu, twój – po twojemu, nasz – po naszemu, jaki – 
po jakiemu, taki – po takiemu.

Як в українській, російській, так і в польській мовах не-
замкнений ряд створюють прислівники з префіксом ро- та 
суфіксом -u, які є дериватами від відносних прикметни-
ків з суфіксом -sk- (-ck-), -owsk-, -ersk-, -eńsk-: aktorski – po 
aktorsku, amatorski – po amatorsku, pański – po pańsku, francuski 
– po francusku, żebracki – po żebracku, sąsiedzki – po sąsiedzku, 
braterski – po bratersku, ojcowski – po ojcowsku, koleżeński – po 
koleżeńsku3.
3 О. П. Єрмакова висловлює думку про можливість на сучасному етапі роз-
глядати прислівники типу по-людськи як відіменникові утворення з пре-
фіксом по- та суфіксом -ськи (-ському) [4, с. 140]. Такої ж думки дотриму-
ється і польський дослідник Г. Врубель, підкреслюючи при тому, що „моти-
вуючий вплив прикметника ніколи повністю не втрачається. Виявляється 
він у тому, що будова новоутвореного форманта залежить від будови при-
кметника” [12, с. 109–110].



133ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ

Зрідка суфікс -u виступає і у прислівниках, утворених від 
прикметникових основ з кінцевим cz, с: po niewolniczu (po 
niewolnicku), po niewieściu (po niewieścku) [8, c. 155–156]. Для 
окремих польських прислівників твірною є складна при-
кметникова основа starodawny – po starodawnemu або деад-
вербіальна з суфіксом -ejsz-: dzisiejszy – po dzisiejszemu.

Трапляються у польській мові паралельні форми з су-
фіксами -emu, -u: po trzeźwemu (po trzeźwu, po pijanemu/po 
pijanu). Порівн. такі польські прислівники: po znajomu, po 
wiadomu, po świadomu, po równu [8, с. 156–157].

Типологічно-порівняльне дослідження українських, ро-
сійських та польських прислівникових лексемних паралелей 
виявляє повну структурну відповідність цих форм. Це перш 
за все стосується відзайменникових похідних: по-моєму – по-
моему – po mojemu, по-своєму – по-своему – po swojemu, по-
нашому – по-нашему – po naszemu. В українській та російській 
мовах використовується прислівник по-вашому – по-вашему, 
якому в польській мові відповідає словосполучення według 
pana, pana zdaniem, jak pan uważa.

Щоправда, і прислівники по-моєму, по-твоєму, по-своєму 
поруч із відзайменниковими прислівниками po mojemu, po 
twemu, po swemu можуть мати відповідники według mnie, 
według ciebie, na twój sposób, swoim zwyczajem, według swego 
widzimisię.

До українського прислівника по-іншому, російського по-
иному у польській мові виступає форма inaczej; українсько- українсько-
му прислівнику по-якому відповідає російський как (форма 
по-каковски є просторічною), польський po jakiemu.

Українським прислівникам, утвореним від прикметнико-
вих основ з суфіксом -ськ-, здебільшого відповідають росій-
ські прислівники моделі по-…-и та польські po …-u. Це по- Це по-
яснюється тим, що ці прислівники мотивуються значеннє-
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во однотипними прикметниками [10, с. 41–42]: прикметни-[10, с. 41–42]: прикметни- 41–42]: прикметни-41–42]: прикметни-прикметни-
ками, що вказують 1) на відношення до населеного пункту 
(по-сільському – по-сельски/по-деревенски – po wiejsku, по-
міському – по-городски – po miejsku); 2) на відношення до час-на відношення до час-
тин світу (по-європейському/по-європейськи – по-европейски 
– po europejsku, по-азіатськи – по-азиатски – po azjatycku); 
3) до країн (по-англійському – по-английски – po angielsku, 
по-польському – по-польськи – po polsku, по-�ранцузькому 
– по-�ранцузски – po francusku); 4) до конкретного населе-до конкретного населе-
ного пункту (по-львівському – по-львовски – po lwowsku, по-
варшавському – по-варшавски – po warszawsku).

Прислівники, мотивовані прикметниками, що вказують 
на територіальне відношення до країн, найчастіше поєдну-
ються з дієсловами “говорити”, “писати”, “думати” (mowić, 
pisać, myśleć) і мають значення “мовою певної нації”: писа-
ти по-іспанськи – писать по-испански – pisać po hiszpańsku, 
говорити по-німецьки – говорить по-немецки – mówić po ni-mówić po ni-ówić po ni-ić po ni-ć po ni-po ni- ni-ni-
emiecku. Ці прислівники можуть входити у словосполучен-Ці прислівники можуть входити у словосполучен-
ня з іншими дієсловами і тоді вказують на певні особливості 
певного народу [10, с. 48]: вдягатися по-�ранцузьки – ubierać 
się po francusku “одягатися так, як вдягаються французи”, за-
парювати каву по-турецьки – заварить кофе по-турецки – 
parzyć kawę po turecku – “запарювати каву так, як це роблять 
турки”.

Прислівники на по-… (-ськ)ому утворюються також 
від десубстантивних прикметників, що вказують на відно-
шення до особи: 1) за її спеціальністю – по-матроському 
– по-матросски – po marynarsku, по-учительському – по-
учительски – po nauczycielsku, по-акторськи – по-акторски – po 
aktorsku; 2) за її родинними стосунками – по-материнському 
– по-матерински – po macierzyńsku, по-батьківському – 
по-отцовски – po ojcowsku, по-братськи – по-братски – po 
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brater sku; 3) за її соціальною чи релігійною приналежністю 
– по-селянському – по-крестьянски – po chłopsku, по-панськи – 
по-барски – po pańsku, по-королівському – по-королевски – po 
królewsku, по-католицькому – по-католически – po katolicku.

У російській мові до прислівників, утворених від при-
кметникових основ з базовим іменником – назвою особи, 
відповідником можуть бути паралельні прислівникові фор-
ми: префіксально-суфіксальні по-…(-ск)и або специфічно 
російські суфіксальні прислівники з формантом (-ск)и4: по-
варварському – по-варварски/варварски, по-господарському 
– по-хозяйски/хозяйски, по-дідівському – по-стариковски/
стариковски, по-юнацькому – по-юношески/юношески тощо. 
Проте більшість російських прислівників вживається або 
тільки з префіксом, або тільки без нього. Префіксальні фор-
ми вживаються для вираження уподібнення, безпрефіксні – 
для вираження якості. „Лише в середині невеликої кількості 
прислівників семантичні відмінності, зв’язані з префіксаль-
ною і безпрефіксальною моделлю, виявляються стертими” 
[1, c. 191]. Тому українські префіксально-суфіксальні при-c. 191]. Тому українські префіксально-суфіксальні при-. 191]. Тому українські префіксально-суфіксальні при-
слівники моделі по-…-ому мають або лише префіксально-
суфіксальні російські відповідники, або тільки суфіксальні: 
по-сусідському – по-соседски; по-панібратськи – панибрат-
ски, по-диявольськи – дьявольски, по-страдницькому – стра-
дальчески, по-шахрайському – мошеннически тощо. Зрідка 
російським відповідником є прислівник з відмінною твір-
ною основою: по-бабськи – по-бабьему/-и, по-родичівському 
– по-родственному, по-мисливськи – по-охотничьи, або при-
слівник іншої структури: по-чудернацькому – странно, чуд-
но, по-митецькому – искусно, художественно.

4 Поодинокі українські прислівники суфіксального утворення з морфемою 
(-ськ)и і вживаються під впливом російської мови: гігантськи, мистецьки, 
страдницьки тощо.
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У польській мові відповідниками до українських при-
слівників моделі по-…-ому виступають також утворення 
типу z-…-ska „інформують вони, проте, на відміну від типу 
po polsku, про ознаку послаблену: mówi z francuska то “тро-
хи як француз, виявляючи певні ознаки, властиві французо-
ві”, тоді коли po francusku то “говорить як француз” [9, c. 85]. 
Отже, до українських прислівників моделі по-…(-ськ) ому в 
польській мові є паралельні відповідники: по-російському 
– po rosyjsku (z rosyjska), по-панськи – po pańsku (z pańska), 
по-німецьки – po niemiecku/z niemiecka, по-татарськи – po 
tatarsku/z tatarska5.

Українські прислівники моделі по-…(-ськ)ому пере-
даються і польськими відприкметниковими прислівни-
ками на -о, утвореними від основ здебільшого з суфіксом 
– -sk: по-райському – rajsko, по-рицарському – rycersko, по-
блюзнірському – bluźnierczo, по-розбійницькому – zbójecko, 
по-блазенському – błazeńsko. Іноді прислівники на -о є па-
ралельними до прислівників на po …-u: по-богатирськи – 
po bohatersku/bohatersko, по-злодійському – po złodziejsku/
złodziejsko, по-лиходійському – po łotrowsku/zbrodniczo, по-
приятельськи – po przyjacielsku/przyjacielsko, по-братськи – 
po bratersku/bratersko.

Українські прислівники, утворені префіксально-
суфіксальним способом від якісних та відносних прикмет-
ників з різними суфіксами, крім -ськ-, у російській та поль-
ській мовах мають здебільшого аналогічні відповідники: 
по-давньому – по-прежнему – po staremu, по-доброму – по-

5 Прислівники на з-… (-ск)а для вираження неповної ознаки вживалися в 
українських діалектах: „За їх вроду й незвичайну силу ще малими названо 
їх з грецька. Більшого… Ромом, а менший був Ромул” (І. Франко), з польська 
(І. Франко), з-письменска, з-польська (Є. Желехівський).
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доброму – po dobremu, по-новому – по новому, po nowemu, 
по-модному – по-модному – po modnemu, по-зимньому – по-
зимнему – po zimowemu, по-партійному – по-партийному 
– po partyjnemu та ін. Проте не завжди російський чи поль-
ський відповідник є такої ж моделі. У російській мові від-
повідниками є прислівники на по-…-ск/и або на по-…-ьи: 
по-березневому – по-мартовски, по-братньому – по-братски, 
по-дружньому – по-дружески; по-черепашиному – по черепа-
шьи, по-риб�ячому – по-рыбьи, по-ведмежому – по-медвежьи, 
по-дівочому – по-девичьи тощо. Російські відповідники є і 
прислівниками іншої структури: по-щирому – искренне, по-
святковому – празднично, по-простому – просто/попросту, 
по-особливому – особенно, по-науковому – научно, по-дурному 
– зря/попусту, по-п�яному – спьяна, по-шовіністичному – шо-�яному – спьяна, по-шовіністичному – шо-яному – спьяна, по-шовіністичному – шо-
винистически та ін.

У польській мові відповідником до прислівникової мо-
делі по-…-ому може бути прислівник іншої моделі або по-
рівняльний зворот: по-спортивному – sportowo, по-земному 
– ziemsko, по-похоронному – pogrzebowo, по-продажному – 
sprzedajnie, по-звірячому – bestialnie/zwierzęco, по-буденному 
– jak co dzień, jak zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec-jak co dzień, jak zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec- co dzień, jak zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec-co dzień, jak zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec- dzień, jak zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec-dzień, jak zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec-ń, jak zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec-jak zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec- zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec-zw�k�e, по-теперішньому – jak teraz, jak obec-, по-теперішньому – jak teraz, jak obec-jak teraz, jak obec- teraz, jak obec-teraz, jak obec-, jak obec-jak obec- obec-obec-
nie, по-справжньому – naprawdę, jak się należy, по-літньому – 
letnio/na letnio, jak w lecie.

При порівняльно-типологічному вивченні системи від-
прикметникових префіксально-суфіксального творення мо-
делі по-…-ому українських, російських та польських при-
слівникових дериватів виявлено спільні утворення в усіх 
мовах від якісних прикметників та присвійних займенни-
ків, від відносних прикметників, в основі яких немає суфікса 
-ськ- (-ск-, -sk-). В українській мові словотворчим прислів-
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никовим суфіксом є -ому, у російській – -ому/-ему, у поль-
ській – -emu6.

Специфічними для кожної мови є прислівники, утворе-
ні від прикметникових основ з суфіксом -ськ-(-ск-,-sk-): в 
українській мові це паралельні форми з суфіксами -ому та 
-и, у російській – утворення з суфіксом -и, у польській дери-
вати з суфіксом -u. На лексемному рівні до українських при- На лексемному рівні до українських при-
слівників на по-…-ому відповідниками можуть бути специ-
фічні російські суфіксальні деривати на (-ск)и, а також своє-
рідні польські моделі -sko або z …-ska.
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О. О. ПОТЕБНЯ ПРО ПРИСЛІВНИК

У працях видатного вітчизняного вченого зі світовим 
іменем О. О. Потебні висвітлено або намічено ряд лінгвістич-
них проблем, серед яких чимало місця займає питання про 
прислівник як частину мови, про виникання/формування/ 
прислівникових типів чи окремих прислівників.

О. О. Потебня висловлював думку про взаємозв’язок чле-
нів речення і частин мови. Він твердив, що частини мови 
можливі тільки в реченні, у сполученні слів [8, с. 112]. Уче-
ний вважав, що кожний член речення виражається певною 
частиною мови; прислівник ототожнював із обставиною: „…
обставині надана особлива форма прислівник” [9, с. 124].

Необхідно вказати, що попередники ученого по-різному 
ставилися до слів типу прислівників. М. В. Ломоносов [6, 
с. 155] зараховував прислівники до службових частин мови. 
О. Х. Востоков, зважаючи на „семантико-синтаксичні” риси, 
визначав прислівник як „розряд слів, що вживаються при ді-
єсловах і прикметниках” [3]. М. І. Греч не розглядав прислів-
ники як цілісну систему, а вважав їх і самостійними, і служ-
бовими словами [4, с. 206]. Ф. І. Буслаєв твердив, що прислів-
ники „не становлять окремої частини мови” [2, с. 132]. Та-
кої ж думки дотримувався і К. С. Аксаков: „Прислівник – не 
є частиною мови…Прислівником можуть бути різні частини 
мови, що вживаються в різних відношеннях” [1, с. 402].

О. О. Потебня розглядає прислівник як окрему части-
ну мови: „Під обставиною, або прислівником, розуміємо 
о з н а к у  /отже, самостійну частину мови/, пов’язану з ін-
шою ознакою, дану або ту, що виникає, і через її посередни-
цтво приписується предметові /суб’єкту, об’єкту/, а сама по 
собі не має з ним ніякого зв’язку” [9, с. 124]. Виходячи з цьо-
го дуже загального визначення, О. О. Потебня прислівника-
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ми вважав цілі словосполучення, що були „ознакою озна-
ки”, і називав їх „новими прислівниками”, наприклад, „за-
взятіший од всіх бурлак”, „лучший од мене” та ін. [10, с. 253]. 
До прислівників учений зараховував і дієприслівники [9, 
с. 220], зважаючи на їх невідмінюваність та повний збіг мож-
ливостей синтаксичного вживання. Ідея прислівниковості 
дієприслівника поширилася в мовознавстві, хоч більш гли-
бокі дослідження цієї форми виявили, що дієприслівник від-
різняється від прислівника і здатністю виражати дію, і часо-
вим значенням, і можливістю виконувати функцію не тіль-
ки обставини. У сучасній мові можна говорити про адвербіа-
лізацію дієприслівника. Порівн. „Він… вмирав під Перекопом, 
стоячú в гнилому морі – Сиваші” /Ю. Яновський/; „Він стояв, 
затиснувши руку рукою, і темрява була жорстока, він не кли-
кав, і не стогнав, він умирав стóячи…” /Ю. Яновський/.

Описуючи прислівник, О. О. Потебня вказував, що при-
слівники – невідмінювані слова, які вступають в особливі 
синтаксичні зв’язки. Він заперечував думку Ф. І. Буслаєва про 
наявність у прислівниках форм однини „верхом” і множини 
/дія стосується до багатьох/ „верхами”. О. О. Потебня писав: 
„Прислівник, не маючи числа і не узгоджуючись ні з чим, не 
може ні приймати множини, ні стосуватися до багатьох” [9, 
с. 476]. Ця думка вченого прийнята сучасною лінгвістикою.

Прислівник, зазначав О. О. Потебня, може поєднувати-
ся не тільки з дієсловом чи прикметником, а й з іменни-
ком; наводив приклади з мови староруської – „Ме�одій же 
посади 2 попа скорописца зэло” і сучасної – „… побрали до-
брі люде за якусь колисьто позичку” /Г. Квітка/. Учений до-
ходить висновку: „Чим ближчий іменник до прикметника, 
тим більше можливості для приєднання до нього прислів-
ника” [9, с. 125]. У сучасних східнослов’янських мовах з імен-
никами, переважно віддієслівними, поєднуються прислів-
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ники способу, вказуючи на їх ознаку: „А, може, я трохи гене-
рал” /Ю. Яновський/; „Футбол по-италиански” /Газ./. Проте 
субстантивно-адвербіальні сполучення в сучасному мовоз-
навстві вивчені ще недостатньо, тому не виявлені всі мож-
ливості для поєднання прислівника з іменником.

Детально розглядаючи синтаксичну роль прислівника, 
його зв’язок з іншими частинами мови, передусім з дієсло-
вом, О. О. Потебня звернув увагу на творення прислівників 
від різних частин мови /переважно від іменників та при-
кметників/; виявляв ті зміни, що відбувалися в процесі пе-
реходу іменникових та прикметникових форм у прислівни-
ки, вказував на причину адвербіалізації; чимало уваги при-
ділив адвербіалізації іменника у формі орудного відмінка.

Причину переходу у прислівники орудного способу вче-
ний вбачав у тому, що в цій формі малопомітна субстанці-
альність. Зовнішня відмінність між орудним відмінком та 
аналогічними прислівниками майже непомітна, лише син-
таксична роль таких слів указує, чи це ще іменник, зв’язаний 
з системою відмінкових форм, чи вже прислівник, який став 
окремими словом і не зв’язаний з називним відмінком. Окре-
мі слова, безсумнівно, є вже прислівниками, оскільки твірні 
для них іменники вийшли з ужитку: рос. нагишом, босиком, 
пешком; укр. тишком, нишком; польськ. chytkiem, duszkiem 
[9, с. 474]. Дослідник указує на те, що прислівник може від-
різнятися від іменникової форми наголосом /верхóм, бегóм 
– прислівники, вéрхом, бéгом – іменники/.

Адвербіалізації орудного способу, який О. О. Потебня роз-
цінює як „орудний підсилення названої дії” і вважає, що той 
не має самостійного значення, сприяє використання його у 
плеонастичних сполученнях. Такий орудний уживався у спо-
лученнях: а/ дієслова з іменником: разболелся болезнию – 
очень, сильно заболел; б/ дієслова з іменником того самого 
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кореня: слыхом не слыхати; поїдом їсть; в/ іменника з імен-
ником або прикметника з прислівником: болван болваном; 
полным полно [9, с. 475]. Тавтологічні сполучення справді 
були своєрідним етапом у формуванні прислівника. Ще й 
у сучасній українській мові є тавтологічні сполучення, що 
сприймаються як фразеологічні: горем горювати, полум’ям 
палати, мигцем мигнути тощо. Коли в тавтологічних сполу-
ченнях дієслово опускається або замінюється іншим, імен-
ник перетворюється у прислівник: дати даром і зробити да-
ром, взяти даром; зашморгнути зашморгом і стягнути за-
шморгом, зав’язати зашморгом.

Адвербіалізації орудного способу сприяє й те, що ця фор-
ма завжди стоїть при дієслові-присудку [9, с. 444], вона „є 
момент, який передує переходу додатка в прислівник” [9, 
с. 469]. Ця думка видатного вченого підтверджується пра-
цями дослідників прислівника сучасних східнослов’янських 
мов /І. К. Чаплі, Т. М. Довгої, Т. С. Тихомирової, П. П. Щуби/.

За твердженням О. О. Потебні, іменникова форма орудно-
го способу відповідає на питання як і містить вказівку гра-
матичної якості. Саме ця форма „більшою чи меншою мірою 
втрачає реальність об’єкта і наближається до адвербіально-
го значення, потім стає прислівником” [9, с. 469].

У сучасних дослідженнях форми типу „вити вовком” роз-
глядаються ще як іменники або вже як прислівники. М. Ф. Па-
левська вважає, що вживання порівняння при одному й тому 
ж дієслові згладжує уявлення про предмет, орудний відмі-
нок виражає властивість предмета, отже, адвербіалізується 
[7, с. 31]. Як порівняльно-уподібнювальні прислівники роз-
глядають форми „летіти чайкою, соколом” і Л. І. Коломієць 
та А. В. Майборода [12, с. 439]. Т. М. Довга заперечує цю дум-
ку і правильно твердить, що ці слова не втратили значення 
предметності, можуть бути замінені формою називного від-
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мінка „летить, як чайка”, отже, ці іменники, форми яких є ха-
рактерними для образного мовлення [5].

О. О. Потебня указує, що адвербіалізуються також імен-
никові форми орудного відмінка зі значенням місця і часу. 
Сприяє цьому зміна значення слова в орудному відмінку; 
орудний часу у словах типу часом, вечером, днем „виражав 
на весь час, а дію в часі”. Наприклад, єхать днем = „певний 
час протягом дня”. Щодо форми орудного зі значенням міс-
ця, то у книзі „Из записок по русской грамматике” є вказів-
ка на те, що цей відмінок „одержує дистрибутивне значен-
ня”, яке сприяє переходу іменника в прислівник: рос. кругом, 
следом; укр. прямцем до пекла поплелася [9, с. 438]. Особли-
во чітко процес адвербіалізації виразився у формах множи-
ни: „Множина у слов’янських мовах взагалі здатна міняти 
значення іменників в напрямі станів і обставин…” [9, с. 476]. 
Цю думку розвинули ряд сучасних дослідників.

У сучасній українській мові відомі прислівники горою, 
боком, сподом, верхом, низом, долом, рядом та ін., які поєдну-
ються переважно з дієсловами фізичної дії, стану: „Долом Че-
ремош мчить” /М. Коцюбинський/; „В недалекім лісі сподом 
усе забілілося від дикого часнику…” /І. Франко/; „Іти можна 
лише боком, виставляючи плече вперед” /Ю. Збанацький/.

Творення відіменникових прислівників на –ом у сучас-
ній лінгвістиці розглядають по-різному. Аналізуючи слово-
твірну структуру таких прислівників, О. М. Тихонов твер-
дить, що суфіксальні відіменникові похідні /день-днем/ 
[11, с. 14]. Т. М. Довга вважає, що „процес адвербіалізації тре-
ба розглядати і як факт історії мови, і як факт системних 
взаємозв’язків” [5, с. 16], тому прислівники типу верхом, на 
її думку, і в сучасній мові виникають шляхом адвербіалізації.

Дослідження у працях О. О. Потебні проблеми походжен-
ня і творення прислівника від орудного відмінка іменника є 
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великим досягненням у мовознавстві. Учений розглянув різ-
номанітні значення форм орудного відмінка, вказав на при-
чини його адвербіалізації. Ці ідеї підтримували учні О. О. По-
тебні – Д. М. Овсяніко-Куліковський, Д. М. Кудрявський.

У сучасних дослідженнях учення О. О. Потебні одержа-
ло дальший розвиток. Цінними на сьогодні є і думки вчено-
го про виникання прислівникових типів від різних частин 
мови, а також про творення окремих прислівників. Учення 
О. О. Потебні про прислівник заклало основи для досліджен-
ня цієї частини мови в наш час. 
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ЛІНГВІСТИЧНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ДВОХ 
АВТОРСЬКИХ ВИДАНЬ ПОВІСТІ „ЗАХАР БЕРКУТ”

І. Франко, готуючи до перевидання свої твори, виправ- виправ-виправ-
ляв їх мову. Зауваження рецензентів щодо мови його творів 
завжди з вдячністю брав до уваги. У листі до А. Кримського 
він писав: „В оцінюванні мови й форми будьте строгі – тут 
я із найгострішого суду… ніколи не залишаю користати; по-; по-по-
рівняння першого видання „З вершин і низин” з отсим дру-
гим і поправок, які я в ньому всюди поробив, вкаже Вам, що я 
не брешу” [49, 423]. Відповідні виправлення зробив І. Фран-Відповідні виправлення зробив І. Фран-
ко і в другому виданні повісті „Захар Беркут” (1902), що ви-
дно з передмови: „Випускаючи в світ „Захара Беркута” дру-: „Випускаючи в світ „Захара Беркута” дру-Випускаючи в світ „Захара Беркута” дру-
гим виданням двадцять літ по виході першого видання, я 
обмежуюсь на виправлення язика відповідно до того по-
ступу, який зробила наша літературна мова протягом сих 
двадцятьох літ” [16, 8]. Автор, „не тикаючи основної думки, 
підправляв мову” [1, 2�] повісті, яку й „селяни залюбки чи- повісті, яку й „селяни залюбки чи-
тали” [49, 4�6].

Лінгвістичне зіставлення двох мовленнєвих видань „За-
хара Беркута” (1882 і 1902) виявляє цілий ряд мовленнєвих 
змін, які вдосконалюють лінгво-стилістику тексту, підвищу-
ють його художню вартість.

У тексті другого видання виділено набагато більше абза-
ців, що сприяє чіткому сприйманню змісту.

Мовленнєві зміни проведено на рівні фонетичної струк-
тури слова, морфологічних форм, синтаксичних структур (і 
речення, і словосполучення) та лексемного складу.

Дуже різноманітні є синтаксичні заміни. Великі за об-
сягом складні речення з сурядністю і підрядністю заміне-
но простими та окремими складнопідрядними. Наприклад, 
одне речення із семи часткових з сурядністю і підрядністю 
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перетворено на п’ять, три з яких прості, два складні [172 – 
173 і 209 – 210]. Нерідко складнопідрядні речення перетво-]. Нерідко складнопідрядні речення перетво-Нерідко складнопідрядні речення перетво- речення перетво-речення перетво-
рено на складносурядні, що посилює динаміку вислову, чіт-
ко виділяє різні деталі описуваного:

Сподом були в камені ви-
куті �рамуги і заглубини, в 
котрих камінь був червоний 
[�44].

Сподом були в камени 
викуті лави і заглубини; тут 
колись був камінь червоний 
[�74].

Тугар Вовк ідучи… до по-
ляни, серед котрои горило 
велике огнище, круг котро-
го сиділа згромаджена рада 
тухольскихъ старців [�43]

Тугар Вовк ідучи … до по-
ляни, серед якої горіло ве-
лике огнище, а довколо ньо-
го сиділа згромаджена рада 
тухольских старці [�73].

Іноді підрядне речення замінено простим з однорідни-
ми присудками, що робить мовлення плавним, наголошує 
на суб’єктові дії:

Знов вийшов боярин, и 
швидко опісля війшли два 
монгольскі ковалі, котрі роз-
кували Максима и зняли з 
него тяжкі лантухи [�6�].

Знов вийшов боярин, і 
швидко опісля війшли два 
монгольскі ковалі, розкували 
Максима і зняли з него тяж-
кі ланцухи [��6].

Ряд дієприкметникових зворотів здебільшого з актив-
ними дієприкметниками теперішнього часу передано або 
складними реченнями найчастіше з підрядним означаль-
ним, рідко додатковим (така заміна дещо змінює відтінок 
висловлюваного), або дієприслівниковим зворотом, який 
підсилює, увиразнює дію присудка:
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Той наказ, не грозячій нія-
ким небеспеченством, подо-
бався Монголам [�68].

Той наказ, що не грозив ні-
якою небезпекою, подобався 
Монголам [2�4].

Чи не ми жиєм в тій щас-
ливій добі відродження, о ко-
трій говорив умираючій За-
хар… [�84].

Чи не ми жиєм в тій щас-
ливій добі відродження, про 
яку, вмираючи, говорив За-
хар… [224].

Невластиві українській мові одиничні активні дієприк-
метники теперішнього часу – означення нерідко замінено 
однокореневими прикметниками, які, виражаючи статичні 
ознаку, детальніше характеризують предмет. Субстантиво-
вані дієприкметникові форми І. Франко замінював або імен-
ником, або підрядним реченням:

…споюючи їх липкою не-споюючи їх липкою не-
промокаючою глиною [�55].

…споюючи їх непромо-
кальною глиною [���].

Бурунда командував над 
стріляючими [�6�].

Бурунда командував над 
стрільцями [2�6].

І ті були предметом 
смертельної зависти, безу-
мних проклять у потопаю-
чих [�72 – �73].

І ті були метою смер-
тельної зависти, безумних 
проклять з боку тих, що по-
топали [2��].

Чимало замін проведено у словосполученнях. Нерідко 
автор змінював порядок слів. Інверсоване без стилістичної 
потреби узгоджене означення (можливо, вплив польської 
мови) поставлено перед означуваним словом; непрямий до-; непрямий до-непрямий до-
даток – назву особи використано безпосередньо після при-
судка, що полегшує сприймання тексту; доволі часто в дру-; доволі часто в дру-доволі часто в дру-
гому виданні інверсується присудок для логічного виділен-
ня дії чи предмета:
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Се була давна контина 
тухольска [�44].

Се була давня тухольська 
контина [�74].

Боярин сказав правду 
[�78].

 Боярин правду сказав 
[2��].

 Заждіть, я сам пішлю 
своєю рукою їм відповідь 
[�7�].

Заждіть, я сам пішлю їм 
відповідь своєю рукою [2�8].

Велика кількість виправлень у словосполученнях, ком-
поненти яких поєднані зв’язком керування: діалектні, за-
старілі, вжиті під впливом язичія безприйменникові чи при-
йменникові форми замінено на загальнонародні:

Оборона сталась монго-
лам неможливою [�78].

Оборона сталася для 
монголів неможливою [2�6].

Кождый дбає о себе тіль-
ко… [5].

Кождий дбає тільки про 
себе [6].

Попішили идъ тъспинъ   
[�52].

Поспішили до тіснини 
[�65].

Узгоджені прикметникові означення замінено на неузго-
джені іменникові для підкреслення зв’язку між предметами, 
або ж, навпаки, неузгоджені або на узгоджені для смислово-
го виділення означуваного слова:

І почнуться великі сва-
ри… і пожруть они силу на-
родну, а тоді попаде народ в 
неволю [�83].

І почнуться великі сва-
ри… і пожруть они силу на-
роду, а тоді попаде весь на-
род в неволю [223].

Але в тій хвилі блиснула 
шабля Тугара Вовка понад 
головою Максима [�8�].

Але в тій хаті блиснув 
меч Тугара Вовка понад Мак-
симовою головою [2��].



150
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

Особливо багато в другому виданні лексичних змін. 
Словниковий склад – важливий елемент стилю художньо-
го мовлення. Лексичні заміни, що їх провів автор у повісті 
„Захар Беркут”, різноманітні. Нерідко письменник доповнив 
текст новими словами та словосполученнями, які повніше 
характеризують внутрішній стан чи зовнішній вигляд пер-
сонажів, чіткіше формулюють думку, уточнюють висловлен-
ня, розширюють зміст речення, сприяють експресивності, 
емоційності мовлення.

Они живо поспихали тих 
нещасливих в воду… [�76].

Они живо дрючками по-
спихали тих нещасливих в 
воду [2�4].

Круг неи… бовваніли ка-
міни стіны, по котрих пня-
ли ся де-де почоси зеленои 
ожины [27].

Круг неї… бовваніли ка-
мяні стіни, по яких пняли ся 
де-де почоси зеленої ожини 
та корчі ліщини [3�].

Знак, котрий означав те 
місце, також згорів [�6�].

Знак, по якому можна 
було  пізнати те місце, та-
кож згорів [��5].

Іноді, навпаки, у тавтологічних чи плеонастичних слово-
сполученнях зайві слова вилучено з тексту; знято словоспо-
лучення чи навіть речення, які перенасичують текст, коли 
автор змальовує певні обставини:

Максим відвернув лице 
своє [�82].

Максим відвернув лице 
[222].

При єго ногах лежала зо-
мліла, недвижна Мирослава. 
Страшна, болюща була хви-
ля. А втім радісний крик роз-
дав ся з долу [�8�].

При його ногах лежала 
зомліла, непорушна Мирос-
лава. А втім радісний крик 
залунав з долу [22�].
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І. Франко дбав про те, щоб мова його творів „наближува-
лася до спільної галичанам і Українцям літературної мови”, 
але щоб зберігся „характер галицько-руського наріччя”. 
Тому в багатьох випадках, зберігаючи зміст, автор заміню-
вав діалектні слова літературними, хоч не завжди літера-
турним було фонетичне оформлення слова. Зважаючи на ба-
гатозначність діалектної лексеми, письменник добирав до 
неї різні відповідники. Звичайно, не всі діалектизми заміне-
но в другому виданні. Деякі з них, зокрема етнографічні, за-
лишено в мовленні персонажів:

…плитка була вода [�65]. …мілка була вода [2��].

У нас каміння доста, всіх 
вас  обділимо! [�68]. 

У нас каміня досить, всіх 
вас обділимо! [2�5].

Видиш прецінь, що вода 
чиста [�66].

Аджеж бачиш, що вода 
чиста [2�2]

Та не до оглядання завзи-
вав громадян Захар [�5�].

Та не до оглядання закли-
кав громадян Захар [�84].

Послідовно замінено діалектизми „послідній” на „остан-
ній”, „пожар” на „пожежа”, прийм. „круг” на „коло” та ін.

Зрідка в другому виданні для реального відтворення 
дійсності літературне слово замінено на діалектне:

…а молодці, жінки і діти 
крутили линви [�43].

…а молодці, жінки і діти 
крутили ужви [�73].

Іменник линва є назвою товстої, дуже міцної мотузки з 
волокон або дроту, а ужва – мотузка з лози, яку на місці бо-
ротьби виготовляли тухольці.
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Іноді літературне та діалектне слова функціонують як 
синоніми, здебільшого для уникнення повторення:

[величезна ложка] мала 
бути встромлена в гру-
бу, сильно скручену линву; …
пружність скрученої линви 
мала кидати те камінє [�42 
– �43].

[величезна ложка] мала 
бути встромлена в гру-
бу, сильно скручену линву; …
пружність скрученої ужви 
мала кидати те каміння 
[�73].

…не уступимо до послід-
ної хвилі, до послідного одди-
ху нашого [�56].

не уступимо до остатної 
хвилі, до послідного віддиху 
нашого [�88].

Лексичні зміни спрямовані на художнє довершення тек-
сту. Це добір синоніма, щоб урізноманітнити мовлення:

– Рабе, – сказав Бурунда, 
– я чув, що ти знаєш вихід з 
тої долини? – Знаю, – відка-
зав Максим [�6�].

– Рабе, – мовив Бурунда, 
– я  чув, що ти знаєш вихід з 
тої долини? – Знаю, – відка-
зав Максим [��6]. 

Іноді заміни зумовлені вимогою відповіднішого слова з 
погляду змісту висловлюваного:

Нагряньмо всі збитою 
масою! [�65].

Нападемо всі збитою ма-
сою! [2��].

Дієслово нагрянути означає з�явитися несподівано, рап-
тово, тоді як напасти – накинутися на когось, щоб захопити. 
Отже, лексема напасти точніше відтворює події, змальовані 
в повісті. Пор. ще:

– Боярине, – відказав різ-
ко Максим [�58].

– Боярине, – відказав 
терпко Максим [��2]
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Прислівник різко вказує на те, що мовлення було позбав-
лене лагідності, чемності, а терпко підкреслює, що вислів 
був дошкульний, ущипливий; цим прислівником передано 
ще й зневагу до співбесідника. 

Змістом тексту викликана і така заміна в реченні:

Два чи три з них напали в 
воді на пагубну ялицю и вче-
пились за ню [�75].

Два чи три з них напали в 
воді на зрадливу ялицю і вче-
пилися за неї [2�3].

Прикметник пагубний має значення шкідливий, який шко-
дить кому-небудь, але з тексту випливає, що з ялицею в воді 
може статися щось непередбачене, і саме це передає слово 
зрадливий – який містить у собі несподівану небезпеку.

Заміна іменника хлоп на муж пояснюється відмінністю 
емоційного навантаження цих слів: 

До вечора вже буде по ці-
лій долині води висше, ніж 
найвисший хлоп [�67].

До вечора вже буде по ці-
лій долині води висше, ніж 
найвисший муж [2�3].

Іменник хлоп має негативне забарвлення, тимчасом як діа-
лектне в даному тексті муж є нейтральним, означає мужчина.

Найбільше лексемних замін у повісті синонімних, спря-
мованих на художнє довершення тексту: добір більш відпо-
відного синоніма з погляду змісту висловлюваного, заміна 
емоційно нейтрального слова на експресивне чи навпаки, 
заміна певного слова його синонімом для урізноманітнення 
мовлення, заміна діалектної лексеми її загальнонародним 
відповідником тощо. Такими замінами І. Франко „вигострю-
вав” мову повісті.

Своєю невтомною працею письменник сприяв витворен-
ню єдиної української літературної мови на народній осно-
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ві. Мовлення І. Франка – величезний вклад у розвиток укра-
їнської мови. Своєю мовленнєвою практикою І. Франко роз-
ширив можливості української літературної мови, збагатив 
її лексику, сприяв з’єднанню двох літературно-мовних тра-
дицій на східній основі.

Опубл.: Іван Франко – письменник, мислитель, громадя-
нин: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 
25–27 вересня 1996). – Львів, 1998. – С. 667–672.
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СЕМАНТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК  
УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВНИКІВ З  

КОРЕЛЯТИВНИМИ ІМЕННИКАМИ

Прислівники – переважно похідні лексеми, що мотиву-
ються словами всіх самостійних частин мови. У науковій лі-
тературі аналізуються здебільшого словотворчі зв’язки між 
твірними і похідними словами, або т.зв. словотвірна мотива-
ція, яка, на думку І. Улуханова, являє собою відношення між 
двома словами, що характеризуються такими ознаками: а) 
обидва слова мають той самий корінь (дим – димок), б) різ-
ні синтаксичні позиції цих слів (білий – білизна, це одини-
ці різних частин мови), в) стилістична відмінність цих слів 
(книга – книжка – книжечка)1. Мало уваги дослідники приді-
ляють семантичній мотивації слів різних частин мови, що є 
не менш важливою, ніж словотвірна2. Праць, що стосуються 
семантичної мотивації відіменникових прислівників немає.

Десубстантивні прислівники формувалися протягом 
довгого періоду, утворювалися різними способами. Найчас-
тіше це були похідні, які історично слід вважати морфолого-
синтаксичними утвореннями, що виникали шляхом адвер-
біалізації, наприклад, орудного відмінка однини (низом, 
риссю, долом). Чимало десубстантивних прислівників – це 
утворення з різних прийменникових форм іменника, які 
в сучасному мовознавстві розглядають як префіксально-

1 Улуханов И. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы 
её описания. – М., 1977. – С. 7. 
2 Возний Т. Семантичний зв’язок між твірними іменниками і похідними ді-
єсловами на -ити // Мовознавство. – 1997. – № 3; Гарипова Н. Смысловая 
структура отадъективных по семантике. Межвуз. научный сборник. – Уфа. 
– 1975. – Вып. 1; Тимченко М. Семантична мотивація відіменникових при-
кметників // УЛШ. – 1980. – № 1. 
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суфіксальні утворення (униз, посередині, замужем, додому), 
хоч цю думку поділяють не всі3. 

Прислівники, як вторинні номінації, здебільшого зберіга-
ють семантичний зв’язок з мотивуючими іменниками (пор. 
час>часом, брід>бродом, убрід, дім>додому тощо). Незважаю-
чи на спосіб творення, більшість відіменникових прислівни-
ків зберігає семантичну мотивацію: „Формально-структурна 
похідність не завжди повністю збігається із смисловою чи 
семантичною похідністю, або мотивованістю”4. Якщо сьо-
годні дискусійним є питання про спосіб творення відімен-
никових прислівників (чи творилися вони морфолого-
синтаксичним, адвербіалізацією, чи суфіксальним або 
префіксально-суфіксальним способом), то семантична мо-
тивація є безсумнівною. Нерідко від певного іменника утво-
рювалися різні за структурою прислівники або з тим самим, 
або з відмінним лексичним значенням. Наприклад, від імен-
ника брід є різні за структурою, але з тим самим значенням 
прислівники бродом і вбрід зі значенням �переходити річку, 
озеро по дну’; від іменника північ є прислівники впівніч �се-
ред ночі’ і запівніч �після півночі’, у яких лексичне значення 
модифікують словотворчі префікси-прийменники.

Дуже часто іменники – це багатозначні лексеми, які по-
різному є мотиваційною базою для похідних прислівників.

Чимало однозначних іменників мотивує однозначні при-
слівники. Наприклад, іменник мить, що означає �дуже ко-
роткий проміжок часу’ [СУМ, т. 4, 222], мотивував одно-
значний прислівник миттю �дуже швидко’: Хлопець мит-
т� вибіг з хати (В. Кучер). Іменник поквап, що означає �по-
спіх’ [СУМ, т. 7, 18], був семантичною базою для також од-
нозначного прислівника поквапом �дуже швидко, поспішли-

3 Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979. – С. 288.
4 Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979. – С. 43.
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во’ [СУМ, т. 7, 19]: Той поквапом привітався з явним намі-
ром продовжувати путь (Журахович). Віддієслівний одно-
значний іменник мах �швидкий рух у повітрі в одному на-
прямку і відразу ж у протилежному’ [СУМ, т. 4, 655], мотиву-[СУМ, т. 4, 655], мотиву-СУМ, т. 4, 655], мотиву-], мотиву-
вав прислівник махом: Прийшло махом і пішло прахом (Но-
мис). Пор. ще: посмик>посмиком (розм.), скоп>скопом (розм.) 
дзюрк>дзюрком (розм.) та ін. 

Нерідко однозначний іменник мотивує різноструктур-
ні однозначні прислівники, які можуть бути словотвірни-
ми синонімами або мати різне значення. Іменник брід, який 
має значення �мілке місце річки, озера або ставка, по якому 
можна переходити або переїжджати на інший бік’ [СУМ, т. 1, 
237], мотивував прислівникові словотвірні синоніми бро-
дом і убрід, що означають �переходити по дну річки, озера 
у неглибокому місці’ [СУМ, т. 1, 301]: У джунглях бродом по 
ріці … йдуть … бійці (Л. Первомайський); Переїхали убрід би-
стру гірську річку (О. Гончар).

Іменник північ є семантичною базою для прислівників 
запівніч, попівніч і опівночі, опівніч, проте лексичне значення 
цих прислівників не однакове: запівніч і попівніч �після 12 го-
дини ночі’ [СУМ, т. 3, 258], а опівніч, опівночі �серед ночі, при-
близно 12 години ночі’ [СУМ, т. 5, 711]. Пор. ще: ніч>ніччю і 
уночі �у нічний час’, а діал. зночі �звечора’; осінь>восени �тоді, 
коли є осінь’, але щоосені �кожної осені’ тощо.

Чимало відіменникових прислівників у сучасній україн-
ській мові не має мотивуючих іменників, які, проте, зафік-
совані у різних словниках. Наприклад, іменник похват �під 
рукою’ [3, т. 3, 385] мотивує прислівникові словотвірні си-
ноніми похватом, похватцем і спохвату, що означають �по-
спішно, квапливо’ [СУМ, т. 7, 445]: Вона похватом нама-
галась перевести розмову на іншу тему (О. Копиленко); 
Аж он щось кольнуло в груди, схопилась [Марічка] похват-
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цем із печі (С. Васильченко); Василина… так швидко побі-
гла до возів, зо спохвату на перелазі загубила торбу з хлі-
бом (І. Нечуй-Левицький). Пор. ще: жужмом<жужм [ЕСУМ, 
т. 2, 208], дощенту<щад [ЕСУМ, т. 1, 118], завтра<заутро 
[ЕСУМ, т. 2, 219–220], нароком<нарок [Даль, т. 2, 461], 
прожогом<прожог [Грінч., т. 3, 466], чурком<чурк [Грінч., т. 2, 
472], правцем<правець [Грінч., т. 3, 399], зосліпу<сліп [Грінч., 
т. 4, 151], вщерть<щерть [Грінч., т. 4, 525], гольцем<голець 
[Грінч., т. 1, 300], унівець<нівець [Грінч., т. 2, 565], 
уприпуст<припуст [Грінч., т. 3, 435], уздовж, уподовж<довж 
[Грінч., т. 1, 74], видавцем<видавець (= той, що оплачує) 
[ЕСУМ, т. 1, 72], сторцом<сторц [5, т. 5, 924]; окремі моти-
вуючі іменники подають історичні та етимологічні словни-
ки: потай, потайки, потайці<тай, потай [Срезн., т. 3, 912], 
нахрапом<нахрап [Фасмер, т. 3, 50], та ін. 

Однозначні прислівники можуть мотивуватися одним із 
значень полісемічних іменників, притому семантика при-
слівника мотивується або основним, або дальшим іменни-
ковим значенням. Наприклад, іменник жарт має два зна-
чення: 1) сказане, зроблене для розваги, сміху; дотеп; 2) не-: 1) сказане, зроблене для розваги, сміху; дотеп; 2) не-1) сказане, зроблене для розваги, сміху; дотеп; 2) не-; дотеп; 2) не-дотеп; 2) не-; 2) не-2) не-
величка комічна п’єса [СУМ, т. 2, 511]. Похідні прислівники 
жартом, жартома, напівжартом, напівжартома мотиво-
вані першим значенням іменника: Але я знаю добре, що він 
таки �артом говорить (І. Франко); Інженер зняв з Василь-
ка картуз і �артома скошлав йому волосся (О. Донченко); 
Андрій напів�артома мріяв уголос (О. Бойченко).

Першим значенням п’ятизначного іменника низ [СУМ, 
т. 5, 410] мотивовані прислівники низом, наниз, донизу, на-
низу, внизу, віднизу. Словотворчі морфеми у цих прислівни-
ках модифікують їхнє значення. Прислівник низом означає 
�над самою поверхнею землі, по нижній місцевості’ [СУМ, 
т. 5, 410]: Не бачила Павла. Я йшла низом (О. Довженко); вниз 
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�у напрямі донизу’ [СУМ, т. 1, 709]: Спускайся з гори тихіше 
вниз (Номис); внизу �у нижній частину чого-небудь’ [СУМ, 
т. 1, 709]: Життя клекотіло внизу, в глибокій долині, а тут 
стояла тиша (М. Коцюбинський); віднизу �з місця, яке роз-
ташоване внизу’ [СУМ, т. 1, 610]: Стіни церкви виведені не 
прямо, а пірамідально, так що церква однизу трохи ширша, 
ніж вгорі (І. Нечуй-Левицький); наниз �у напрямку до ниж-
ньої частини’ [СУМ, т. 5, 133]: Плуг спустився наниз, і Данило 
угледів жінку (Л. Яновська). Серед цих прислівників є слово-
твірні синоніми віднизу – знизу, нанизу – унизу, наниз – вниз 
– донизу та фонетичні варіанти униз – вниз, унизу – внизу, від-
низу – однизу.

Першим значенням полісемічних іменників мо-
тивовані прислівники: 1) один похідний прислівник: 
біг>бігом, пора>порою, поспіх>поспіхом, решта>зрештою, 
сліпець>сліпцем та ін.; 2) кілька різних за структурою: 
ранок>ранком, вранці, щоранку; день>вдень, щодень, щодня; 
весна>весною, повесні, оповесні та ін. 

Однозначні прислівники мотивуються нерідко не пер-
шим, а другим, третім, четвертим, п’ятим чи шостим зна-
ченням іменника. Наприклад, прислівники долом, долу, вділ 
(діал.), надолі мотивовані другим значенням іменника діл – 
�низ’ [СУМ, т. 2, 303]: Під ноги йому покірно котять жовті хви-
лі лани, і навіть сонце в покорі стелиться долом (М. Коцю-
бинський); Тремтить рука її невміла, поникла долу голова 
(І. Муратов); Зала бібліотечна була надолі (І. Франко); Зійди 
до мене вділ і якнайшвидше (Леся Українка). Іменник хрест 
третім своїм значенням �предмет у вигляді фігури з двох пла-
нок…, які перетинаються між собою’ [СУМ, т. 11, 139] моти-
вує прислівники хрестом, охрест, наохрест, навхрест, впере-
хрест, навперехрест: Павло Галушка, навхрест перев�язаний 
кулеметною стрічкою, повів загін на край села (В. Кучер). 
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Прислівники повік, повіки, навік, вовік, відвіку, звіку мо-
тивовані четвертим значенням іменника вік �надзвичайно 
довгий час; вічність’ [СУМ, т. 1, 511], а похідні роками, щоду-
ху мотивовані аж шостим значенням відповідних іменників 
(рік, дух). До прислівників, що семантично пов’язані не з пер-
шим іменниковим значенням, належать ще вглиб, попасом, 
правцем, пошморгом, насипом (мотивуючим є друге значен-
ня), зсередини, всередині, досередини, надміру, зозла, докупи 
(мотивуючим є третє значення), навколо, довкола, вбік, нави-
пуск, вволю (мотивуючим є четверте значення), завчасу, за-
тепла (мотивуючим є п’яте значення) і т.п. 

Багатозначні прислівники мають різну мотивацію. Є 
усього декілька прислівників, що мотивовані двозначними 
іменниками. Наприклад, іменник рись означає: 1) �швидкий 
алюр, середній між галопом і ступою’ 2) розм. �про швидкий 
біг людини’ [СУМ, т. 7, 542]. Прислівник риссю також має два 
значення: 1) �швидким алюром, середнім між галопом і сту-: 1) �швидким алюром, середнім між галопом і сту-1) �швидким алюром, середнім між галопом і сту-
пою (про коней)’ мотивоване першим значенням іменника, 
2) �бігом, швидко (про людей)’ мотивоване другим іменни-
ковим значенням. При тому друге прислівникове значен-
ня зберігає й іменникову ремарку розм.: Коні рвонулись рис-
с�, зашелестів під колесами пісок (Ю. Збанацький); Наказав 
голова шо�ерові рисс� мчати до колгоспу по воли (У. Крав-
ченко). Пор. ще прислівники віддалі та словотвірний варі-
ант віддаля і їх фонетичні варіанти оддалі (оддаля), та діа-
лектний прислівник оподалік, що мотивовані двома значен-
нями іменника даль. 

Проте двозначні прислівники можуть мотивуватися пер-
шим і одним з наступних значень полісемічного іменника. 
Наприклад, першим �сукупність однорідних предметів.., роз-
ташованих одне поруч з одним’ і п’ятим значенням �сукуп-
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ність подій, явищ і т.п. послідовних у часі’ дванадцятизнач-
ного іменника ряд [СУМ, т. 8, 922] мотивований прислівник 
вряд зі значеннями: 1) �один біля одного’ і 2) �один за одним 
(у часі)’ [СУМ, т. 1, 762]: Пісні тихії, сумнії, Виливайтесь рів-
но, вряд (І. Франко); На станції Деражня ми дістали театр 
на три вистави вряд (Ю. Смолич).

Двозначний прислівник додолу мотивований другим і 
третім значенням іменника діл: 2) �низ’, а 3) �долівка’: Реве 
та стогне Дніпр широкий… додолу верби нагина (Т. Шевчен-
ко); Падає листя пожовкле додолу, падає, падає, падає (А. Го-
ловко). Пор. ще прислівники вниз, посередині, врозбивку та ін.

Іноді полісемічні прислівники мотивуються одним зна-
ченням іменника. Наприклад, перше значення іменника 
верх �верхня частина чого-небудь, вершина’ [СУМ, т. 1, 334] 
(іменник має вісім значень) мотивує двозначні прислівни-
ки з різною морфемною структурою: наверху – 1) �у верхній 
частину чого-небудь’: Нехай буде наверху піна, але під нею 
мусить в келиху грати чисте вино (М. Коцюбинський) і 2) 
�вгорі, у височині’: Наверху чути рев мотора. Прислівник 
наверх теж має два значення: 1) �у протилежному напрям-: 1) �у протилежному напрям-1) �у протилежному напрям-
ку від землі’ [СУМ, т. 5, 29]: Вуси білішими стали на черво-
нім виду і очі лізли наверх (М. Коцюбинський); 2) �у проти-; 2) �у проти-2) �у проти-
лежному напрямку до землі, угору’ [СУМ, т. 5, 9]: Він кидав їй 
наверх порожні мішки… (М. Коцюбинський). Пор. ще: імен-
ник низ �нижня частина предмета’ мотивує такі прислівни-
ки: низом, �по нижній місцевості’ [СУМ, т. 5, 411], наниз �у на-
прямку до нижньої частини чого-небудь’ [СУМ, т. 5, 133], до-
низу �у напрямку до землі’ [СУМ, т. 1, 709], внизу і його сло-
вотвірний синонім нанизу �у нижній частині чого-небудь’ 
[СУМ, т. 1, 709], віднизу (його фонетичний варіант однизу) та 
словотвірний синонім знизу �з місця, яке розташоване вни-
зу’ [СУМ, т. 3, 662] тощо.
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Цікавими є здебільшого двозначні одно структурні при-
слівники, що мотивуються одним (не обов’язково першим) 
значенням іменника, проте різними його семами. Напри-
клад, прислівник чортом означає: 1) �по-молодецькому, 
браво’: Кубанка завжди сиділа на ньому чортом. Він її но-
сив і в холод, приморожуючи вуха, і в спеку, обливаючись по-
том (О. Гончар); 2) �дуже спритно, вправно’: …дивовижно 
легкий юнак з добровольців… чортом пішов по колу (О. Гон-
чар). Обидва прислівникові значення мотивуються третім 
значенням іменника чорт �хто-небудь умілий, жвавий, мет-
кий, хитрий, сміливий’ [СУМ, т. 11, 363]. У першому прислів-[СУМ, т. 11, 363]. У першому прислів-СУМ, т. 11, 363]. У першому прислів-]. У першому прислів-У першому прислів-
никовому значення відбита сема �хитрий’, у другому �жва-
вий’. Або іменник прямець �пряма лінія’ [3, т. 3, 495]. Сема �лі-
нія’ мотивує прислівник прямцем 1) �навпростець’: Не спи-
тавшись броду, не сунься прямцем у воду (Номис) і сема �рів-
на’ 2) �прямо’: Тут вже не втерпів [Антосьо], що б не пораду-
ватися: став прямцем і почав підскакувати (А. Свидниць-
кий). Пор. ще прислівники: ранок [СУМ, т. 8, 45] (зранку 1) 
�у ранковий час’ і 2) �з самого ранку’; огул [Фасмер, т. 3, 188] 
(огулом 1) �усі разом’ і 2) �загалом’; довж [3, т.1 1, 402] (впро-
довж 1) �у довжину чого-небудь’ і 2) �протягом’ тощо.

У деяких багатозначних прислівниках основне значен-
ня мотивується відповідним іменником, а інше (чи інші) є 
результатом переносного вживання слова. Наприклад, зна-
чення прислівника авансом �у рахунок майбутньої випла-
ти; наперед’ мотивоване іменником аванс �частина грошей, 
яка дається у рахунок майбутньої платні за роботу’ [СУМ, 
т. 1, 8]: Чине зможе редакція „Л.Н.Вісника” вислати чи пере-
вести мені авансом 2�� крб. за мої роботи? (М. Коцюбин-
ський). Друге значення �заздалегідь’ розвинулося уже в са-
мому прислівнику: Авансом відчула насолоду того, що побу-
ду на вечірці в товаристві справжнього митця (Я. Качура). 



163ІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ

Або: бік > збоку �з бокової сторони’: Коні помчали, дзвоники 
задзвеніли, два козаки попереду, а третій збоку (Г. Квітка-
Основ’яненко). Друге значення �на віддалі, здала’ [СУМ, т. 3, 
448] у прислівнику є новим: Сподобалась і я [Ївга] йому [гу-
бернаторові] поклонитись, та далеченько стояла, так збо-
ку (Г. Квітка-Основ’яненко). Прислівник нарівні �на одному 
рівні’ мотивований іменником рівень �умовна горизонталь-
на лінія, що служить межею висоти’ [СУМ, т. 8, 547]: Нарів-
ні з вікном тьмяно біліли припорошені пилом розквітлі ака-
ції (О. Гончар), а значення �однаково, на рівних правах’ є но-
вим у прислівнику: Пишаючись, нарівні з паном пив Терен-
тій запіканку, зварену на перці (М. Стельмах). Пор. ще: друге 
значення іменника дім �приміщення, в якому живуть люди; 
житло’ [СУМ, т. 2, 306] мотивує прислівник додому, що озна-
чає �у свій дім, на свою квартиру, до своєї сім’ї’ [СУМ, т. 2, 345]: 
Ось так думала Маруся, прийшовши додому і сівши у хаті на 
лаві (Г. Квітка-Основ’яненко). Таке значення має і діалек-
тний прислівник домів: Підемо на Ясенову! Я тобі там зай-
чика піймаю, принесеш його домів…, – кинув батько (І. Чен-
дей). Саме цим значенням іменника мотивовано і прислів-
ник дома і словотвірний варіант вдома �у своїй хаті, у сво-
їй квартирі, на своєму подвір’ї’ [СУМ, т. 1, 313]: Хазяїн дома? 
– надворі крикнуло (Т. Шевченко). Але ці прислівники розви-
нули свої значення �у рідні місця, на батьківщину’, у рідному 
краї, на батьківщині: Деякі з хазяйств пішли з села на заро-
бітки і іще не повернулись додому (Г. Квітка-Основ’яненко); 
По своїх далеких войнах Гра� привчився до грабунку, А пото-
му вже й вдома Він шукав у тім рятунку (Леся Українка).

Відіменникові прислівники, отже, мають різну мотивацію:
1. Лексичне значення прислівників мотивується всіма 

значеннями твірного іменника (це здебільшого одно- і дво-
значні прислівники (30%);
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2. Лексичне значення прислівників мотивується окре-
мими значеннями полісемічних іменників (найчастіше, пер-
шим, рідше, наступними (47%);

3. Лексичне значення прислівників мотивується іншими 
семами того самого іменника (≈6,5%);

4. Основне лексичне значення мотивоване відповідним 
іменниковим, а друге є своєрідним прислівниковим як на-
слідок переносного вживання (≈5%);

5. Лексичне значення прислівників мотивоване іменни-
ками, які вийшли з сучасного вжитку.

Умовні позначення
Грінч. – Грінченко Б. Словарь української мови: У 4 т. – К., 1958.
Даль – Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М., 

1955.
ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. – К., 1982–1989. – Т.1–3.
СУМ – Словник української мови: В 11-и т. – К., 1970–1980.
Срезн. – Срезневский И. Материалы для словаря древнерусского языка. – М., 

1958. – Т.1–3.
Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – М., 

1964–1973.
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– Ч. 2. – С. 317–329.
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СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДИКАТИВНИХ ПРИСЛІВНИКІВ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Серед проблем, остаточно не вирішених у сучасному мо-
вознавстві, є питання про поділ слів на частини мови. Одне 
і те саме слово, зважаючи на певні критерії, дослідники за-
раховують до різних частин мови. До таких належать і ті не-
змінні слова, що виконують функцію головного члена без-
особового речення. Дані лексеми привертають увагу дослід-
ників з кінця 19 ст., проте ще й сьогодні немає одного по-
гляду на них. Ці слова називали категорією стану (Л. В. Щер-
ба, В. В. Виноградов, М. С. Поспєлов, Е. М. Галкіна-Федорук, 
Л. А. Коробчинська), безособово-предикативними слова-
ми (С. М. Пєшковський, М. С. Валгіна, А. І. Мойсеєв, С. П. Бев-
зенко), безсуб’єктними прикметниками (В. Н. Мигирин, 
Д. В. Уткін), предикативами (В. М. Панфілов), прислівника-
ми (І. К. Чапля, І. К. Кучеренко, Л. І. Коломієць, І. І. Слинько, 
М. В. Леонова, В. М. Русанівський). Слова ці, отже, розгляда-
лися або як окрема частина мови (категорія стану, преди-
катив), або як певна група прислівників. Щодо першої точ-
ки зору можна навести ряд аргументів, що її заперечують. З 
усіх критеріїв, що беруться до уваги при поділі слів на час-
тини мови, особливим для цих лексем є синтаксична функ-
ція – головний член безособового речення, що не можна вва-
жати достатнім. Ця частина мови не характеризується єдніс-
тю частиномовного значення, морфологічною однорідністю 
та спільністю словотвірної структури. Дані слова, як і ряд 
лінгвістів, зараховуємо до прислівників, повністю поділяю-
чи думку В. О. Трофімова: „… краще розбити категорію стану 
на частини мови, але не розбивати частини мови на катего-
рію стану” [3, с. 255]. Отже, незмінювані слова, що вказують 
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на стан, можуть утворювати ступені порівняння, виконують 
функцію головного члена безособового речення, слід роз-
глядати як окремий розряд прислівників – предикативні. 

В українській мові предикативних прислівників понад 
300. За семантикою їх можна поділити на групи (в основу 
покладено класифікацію В. Русанівського та А. Валькової 
[2; с. 1]: 1) прислівники на позначення психічно-емоційного 
стану людини; 2) прислівники на позначення фізичного ста-
ну людини; 3) прислівники на позначення інтелектуально-
го стану людини; 4) прислівники на позначення певних при-
родних явищ; 5) прислівники на позначення навколишньо-
го середовища для людини; 6) прислівники на позначен-
ня сприятливого/несприятливого стану справ; 7) прислів-/несприятливого стану справ; 7) прислів-несприятливого стану справ; 7) прислів-
ники на позначення суб’єктивного сприйняття оточуючо-
го середовища; 8) прислівники на позначення необхідності 
чи можливості виконання дії; 9) прислівники на позначення 
міри наявності чого-небудь; 10) прислівники на позначен-
ня часових понять; 11) прислівники на позначення смако-
вих властивостей. 

Детальний аналіз семантичної структури цих прислів-
ників дозволяє виділити ще й підгрупи. Найбільш числен-
ною є група на позначення психічно-емоційного стану лю-
дини. Сюди входять прислівники дуже різноманітні за зна-
ченням, тому їх можна поділити на певні підгрупи (пор. [4, 
с. 89–103]): 1) прислівники на позначення задоволення/не-
задоволення, душевної піднесеності чи пригніченості люди-
ни: приємно, хороше, гарно, бадьоро, тепло, хмарно, порож-
ньо, жаль, страх тощо: „…Мені було приємно, що до мене заві-
тає гість” (Ю. Смолич), „Хороше було йому [Іванові] на серці 
в ці хвилини” (В. Собко), „І так вже йому Артемові радісно…” 
(А. Головко), „Адже і їй жаль, що вони розлучились” (М. Коцю-
бинський). Деякі прислівники набувають значення пригні-
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ченості внаслідок переносного вживання слова: „І ви [ Бог-
дане ] чогось хмаритесь, - стрельнуло однією лукавістю ді-
вчисько… – Правда, хмарно вам?” (М. Стельмах), „…було у ньо-
го хвильно на серці” (О. Донченко). Чимало прислівників цієї 
підгрупи перебуває в антонімному чи синонімному відно-
шенні за семою задоволення/незадоволення, піднесеність/
пригніченість: солодко – несолодко, весело – хмарно, тепло 
– холодно, мило – любо, хороше – гарно та ін. 2) прислівни-
ки, що позначають душевний біль, моральне страждання 
людини: боляче, болісно, важко, гірко, терпко, солоно та ін. 
Ряд слів входить у дану підгрупу не основним, а переносним 
значенням: „І хоч як гірко Богданові на душі, та він мимово-
лі посміхається…” (М. Стельмах), „Чого мені тяжко, чого мені 
нудно, чого серце плаче…” (Т. Шевченко), „Нам було трудно в 
дорозі, і найбільше бідкався старий ювелір” (Ю. Смолич); 3) 
прислівники, що позначають стан душевного спокою, три-
воги, чогось неприємного: тихо, затишно, спокійно, надій-
но, бентежно, тривожно та ін.: „Ніщо, однак, не віщує триво-
ги. І все ж на душі неспокійно. Чого б це” (О. Гончар), „Людям 
було тривожно…” (Ю. Смолич), „На серці було любо, свобідно 
та радісно, як рідко” (І. Франко); 4) прислівники, що позна- 4) прислівники, що позна-4) прислівники, що позна-
чають почуття страху: страшно, страшнувато, лячно, бояз-
ко, моторошно та ін.: „І не так лячно було за себе,хоча й себе 
було жаль” (М. Стельмах), „Одначе й не кажи, а страшнувато 
їхати в далекий край” (М. Стельмах), „Ти не повіриш, як мене 
всерйоз брали на Буковині … страх казати” (Леся Українка); 
5) прислівники, що позначають відчуття суму, нудьги: сум-
но, журно, тужно, тоскно, жалко, нерадісно та ін.: „Їй [Окса-
ні] буде сумно без хлопців” (Ю. Яновський), „Вже ж певно, що 
в душі у неї невесело, бо не всміхнеться ніколи, Не зажартує, 
пісні не співає” (І. Франко), „І тоскно, тоскно стало Богдано-
ві, дивлячись на їхнє [Івана і Ніни] щастя” (М. Стельмах); 6) 
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прислівники, що позначають стан самотності: самотньо, си-
ротно, порожньо, чужо, пусто та ін.: „При світлі було не так 
самітно, але тиша немов поглибилась” (Ю. Смолич), „Порож-
ньо стало їй в усім світі. Нема ради ні розради” (Гнат Хот-
кевич); 7) прислівники, що позначають стан невпевненості, 
несміливості, сорому: соромно, стидно, ніяково, негарно, сові-
сно, омано (діал..), прикро та ін.: „Меркурію Юхимовичу стало 
соромно за свій відступ” (М. Стельмах), „Спершу і Гнат хотів 
утекти: йому було ніяково, соромно навіть” (М. Коцюбин-
ський), „Нам невигідно кликати рабів” (Леся Українка), „…Їй 
трохи аж прикро, що не всі поділяють її настрій” (О. Гончар), 
„Мені самому омано, коли подумаю, що з нас зробилося за ті 
два тижні” (І. Франко); 8) прислівники, що позначають за-
хоплення чим-небудь: чудово, забавно, ловко, розкішно: „Бра-
во! Чудово! Які ми смішні…” (М. Рильський); „Забавно було ди-
витися, як Нептун на бігу хляпав обвислим вухом” (М. Коцю-
бинський); „Як розкішно!” (О. Кобилянська); 9) прислівники 
, що позначають здивування, зацікавлення чим-небудь: див-
но, неймовірно, чудно, химерно, незвично та ін.: „Цікаво лю-
дям, а в рідних аж серце мліє” (А. Головко); „Неймовірно, але 
саме так було” (А. Хижняк). 

Менш чисельну групу складають прислівники на позна-
чення фізичного стану людини: слабо, погано, негаразд, важ-
ко, душно, холодно тощо. Указують ці прислівники на фізич-
ний стан людини, зумовлений хворобою, незадовільним 
станом здоров’я, фізичним болем, розслабленістю: „Сеньці 
ще зранку було негаразд, боліла голова” (С. Донченко); „Чи не 
зле вам, сестро? – Слабо мені” (О. Маковей); „�о було? – Пога-
но було, видно, дуже боліло” (В. Собко); „Жарко, паморочливо 
йому стало” (О. Гончар).

Малочисельною є група прислівників на позначення ін-
телектуального стану людини; ці лексеми, зокрема, вказу-
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ють на правильне сприймання висловленого, на осмислен-
ня чого-небудь, на безсумнівне сприйняття чого-небудь 
тощо: „Усім у бригаді було зрозуміло, що Іван Залізняк уже 
став слюсарем …” (В. Собко); „Для мене, очевидно, що ви не 
бережетесь, не слухаєте, певне, добрих порад” (М. Коцюбин-
ський); „Ясно? – Ясно, - тихо відповів Залізняк, хоча йому нічо-
го не було ясно” (В. Собко). Іноді прислівники цієї групи вка-
зують на не осмислення чого-небудь: „Неясно мені, чого ти 
й досі тут?” (О. Гончар); „Мені тоді невтямки, де я і хто я, і 
що діється зі мною” (І. Нечуй-Левицький), „Це просто незбаг-
ненно”, – не вгамувався Браницький” (С. Добровольський). 

У цій групі виділяється два синонімні ряди, члени яких 
вступають в антонімні відношення за семемою осмислен-
ня/не осмислення: зрозуміло, втямки, доступно і незрозумі-
ло, невтямки, недоступно. 

Багатством лексемного складу характеризується група 
предикативних прислівників на позначення певних природ-
них явищ: погідно, сонячно, тьмяно, потемно, сутінно, жар-
ко, спечно, холодно, морозно, парко, вогко, росяно та ін. Ці при-
слівники об’єднуються в синонімні ряди: а) на позначення 
гарної погоди (погідно, ясно, світло, сонячно, безвітряно, спо-
кійно, тихо та ін.): „На небі так ясно, так погідно” (І. Фран-
ко); „Надворі так гарно, сонячно, тепло…” (А. Тесленко); б) 
на позначення похмурої погоди (хмарно, тьмяно, туманно, 
імлисто, потемно та ін.): „Сьогодні до полудня хмарно, але 
сухо” (Леся Українка); „Тихо і сутінно було на ній [галявині], у 
першій хвилині не можна було нікого побачити” (І. Франко); 
„Вечір… здався особливо хорошим: безмісячно, але досить ви-
дно” (О. Гончар); в) на позначення низької температури по-
вітря (холодно, морозно, морозяно та ін.): „На ранок було хо-
лодно; мороз скаженів” (П. Мирний); г) на позначення висо-
кої температури (тепло, жарко, спечно, тропічно): „Кажуть, 
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що моряки, повернувшись з А�рики і навіть з екватора, гово-
рили, що там не так жарко,як тут, в Одесі” (Леся Українка); 
„Тепло було, і вишні цвіли ясно рясно” (М. Вовчок). Неологізм 
„тропічно” зі значенням �дуже жарко, як у тропіках’ [пор. при-
кметник „тропічний”: „На моє лице неначе впав пучок промін-
ня гарячого тропічного сонця” (І. Нечуй-Левицький)] вико-
ристав О. Гончар: „Як тропічно було в тій розпашілій пітьмі, 
в пахощах зілля хмільного…”; д) на позначення духоти (душ-
но, парко): „Сонце високо підбилося вгору; надворі стало душ-
но” (І. Нечуй-Левицький); „Вже й осінь виглядає з-за кукуру-
дзи, а парко, як у липні” (У. Кравченко); е) на позначення ви-
сокої вологості повітря (вогко, сиро, росяно, мокро): „Вог-
ко навкруги, холоднішає ніч” (О. Гончар); „І росяно, і кально, 
скрізь калюжі” (Л. Глібов); „Мрячно, холодно, паде дрібний до-
щик” (У. Кравченко); є) на позначення кольорових асоціацій 
(біло, зелено, чорно тощо). „Як біло, як блакитно як синьо до-
вкола, а в небі на холод вставало два сонця” (М. Стельмах).

Деякі ці ряди вступають в антонімні відношення: тепло – 
холодно, погідно – хмарно, вогко – сухо та ін. 

Окрему групу становлять прислівники, які вказують на 
стан навколишнього середовища. Цих прислівників чимало: 
приємно, привітно, затишно, охайно, хороше та слова з анто-
німним значенням брудно, грязько, кально, неприязно та ін.: 
„У кімнаті бездоганно чисто, привабливо, вигідно” (О. Досвіт-
ній); „В кав�ярні охайно, зручно, обслуговують вас без метуш-
ні” (О. Гончар); „У хаті було нечепурно” (Б. Грінченко); „Ко-
зацька хата дивиться на шлях, по самий обрій порожньо в 
полях” (Л. Костенко).

Група прислівників, що позначають сприятливий чи не-
сприятливий хід справ, немалочисельна: добре, ситно, хліб-
но, нужденно, непереливки, сутужно, босо, голодно та ін. Се-
ред них є як синоніми (добре – хороше, погано – зле), так і 
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антоніми (голодно – сито, добре – погано та ін.): „Кажуть – 
смерть усіх рівняє, кажуть – на тім світі усе навпаки: тут 
було голодно й холодно, там ситно й тепло” (П. Мирний); „На 
те, що в нас на Україні хлібно, давно вже позирали” (П. Тичи-
на); „І добре Христі на ниві, і страшно” (М. Коцюбинський).

Чимало прислівників складає групу на позначення 
суб’єктивного сприйняття оточуючого середовища. Ці при-
слівники можна об’єднати у два ряди за семемою схвален-
ня/несхвалення чого-небудь: чудесно, славно, хороше, при-
стойно, непогано і банально, неделікатно, нетактовно, не-
вдячно, непристойно, некультурно та ін.: „[Шпіцкоп�]: Зна-[Шпіцкоп�]: Зна-Шпіцкоп�]: Зна-]: Зна-: Зна-
чить, домагаєтесь або відтепер давали вам роботи біль-
ше – так? … І аби при відбиранні не так було строго? Дуже 
розумно!” (І. Франко); „Стрілами шугали ластівки, і взагалі 
було прекрасно” (О. Донченко); „З чого почати [книгу]. Мож-[книгу]. Мож-книгу]. Мож-]. Мож-. Мож-
на з чайку, яка одиноко в�ється… Ні, то банально” (В. Кучер); 
„Оленка вмирає… Ні, це не може бути. Се дико…це безглуздо” 
(М. Коцюбинський).

Ряд прислівників указує на необхідність, можливість, 
важливість виконання чого-небудь: треба, слід, необхідно, 
варто, дарма, зайво та ін.: „Дарина була щаслива… Варто 
було чого побажати, як уже й падає з неба, тільки простя-
гай руку й лови” (Ю. Яновський); „Дороги до лісу треба замі-
нувати”, – каже Сагайдак (М. Стельмах); „Вона свавільна, лю-
бить глузувати, але мені дарма” (Леся Українка); „Потрібно, 
як п�ятої ноги собаці” (Нар. творчість).

Чимало предикативних прислівників указує на міру на-
явності чого-небудь. Ці лексеми можна об’єднати у два ан-
тонімні ряди за семемою багато/небагато, достатньо/недо-/небагато, достатньо/недо-небагато, достатньо/недо-/недо-недо-
статньо: багато, досить, повно, густо ... недостатньо, ску- досить, повно, густо ... недостатньо, ску-досить, повно, густо ... недостатньо, ску-
пенько, негусто та ін.: „Чи не забагато в нашій хаті буде шов-
ку?” (М. Стельмах); „Ти Вишняківна. Рід у вас гучний. Таких 
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родів не густо у Полтаві” (Л. Костенко); „На золото Кассан-
дра не жадібна, і з неї досить однієї обручки” (Леся Українка); 
„Однієї рішучості, готовності іти на трясовини та багнища 
Сиваша тут недостатньо” (О. Гончар); „Хто з їх дурніший 
з двох? Та глузду, гріх казати, скупенько у обох” (П. Гулак-
Артемовський); „Сьогодні пасажирів у прямому [поїзді] було 
негусто …” (О. Гончар).

Окремі предикативні прислівники мають часове значен-
ня: пора, ніколи, скоро, швидко, пізно, нерано, опівночі та ін.: 
„Пора вже спати, завтра треба вставати зарання…” (М. Ко-
цюбинський); „Інші дні і пообідати після школи гаразд ніколи 
хлопцеві” (А. Головко); „Орел підвівся на весь зріст, але було 
вже пізно” (З. Тулуб); „Було опівночі” (А. Шиян). Ужиті пере-
носно, часового значення набувають прислівники з просто-
ровим значенням: „�е ніч, а недалеко й до світання” (П. Ти-
чина); „До весни ще було далеко” (О. Донченко).

Декілька предикативних прислівників позначає смако-
ві якості: солодко, гірко, солоно, терпко, смачно, смаковито 
(словотвірні синоніми): „А ти чому не п�єш? Хіба не смачно?” 
(Леся Українка); „Без солі солоно, без круп густо” (Номис); 
„Гірко з�їсти, жаль покинути” (Номис). 

Прислівники як багатозначні слова нерідко належать до 
різних за значенням груп. Напр., прислівник “темно” вказує 
на стан явища природи: „Надворі ще темно” (Г. Тютюнник) 
або на внутрішній стан людини: „У Терезки в душі було темно” 
(М. Томчаній). Пор. ще: прислівники “солодко” і “гірко” вказу-
ють на певний стан і на приємні чи неприємні відчуття лю-
дини: „Пийте, кладіть цукру… нехай нам сьогодні буде солод-
ко” (О. Корнійчук) і „Любила Оля на санчата … і мчати в гори… 
Як тобі жарко, і страшно, і солодко” (М. Чабанівський); „… щоб 
не гірко було після пива” (Г. Квітка-Основ’яненко) і „Давня біда 
знов повернулася. Гірко було Маланці” (М. Коцюбинський).
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Чимало прислівників відповідно до їх семантико-
синтаксичних особливостей належать навіть до різних роз-
рядів. Напр., „Сьогодні до полудня хмарно, але сухо” (Леся 
Українка); „…літечко моє святе минуло хмарно” (Т. Шевчен-
ко); „Гальванеску знову засміявся сухо і хрипко” (Ю. Смолич). 
У першому реченні прислівники “хмарно” і “сухо” є преди-
кативними, а в другому і третьому – атрибутивними. Пор. 
ще: правильно, вірно та ін. В. Русанівський такі прислівни-
ки називає двофункціональними і об’єднує їх ще у три роз-
ряди (групи): атрибутивно-предикативні, предикативно-
модальні і атрибутивно-модальні [2, 23]. За таким принци-
пом треба було б виділити ще один розряд, оскільки є при-
слівники трифункціональні, тобто можуть бути і атрибутив-
ними, і предикативними, і модальними. Напр., „Для мене оче-
видно, що ви не бережетесь…” (М. Коцюбинський); „Юда оче-
видно імпровізував пародію на чиюсь промову” (Леся Україн-
ка); „Боярин, очевидно, завагався, але лиш хвилю” (І. Франко). 
У першому реченні прислівник “очевидно” є предикатив-
ним, у другому –атрибутивним, а в третьому – модальним. 
Або: „�ось безумовно порочне було в усіх отих гримасах…” 
(А. Головко) – атрибутивний прислівник, „Може, й справ-
ді я тенденційно зараз міркую. – Безумовно” (І. Ле) – преди-
кативний, „В дорозі він, безумовно, буде дуже корисний Пав-
ликові” (О. Донченко) – модальний. Пор. ще: безперечно, без-
сумнівно, звичайно, природно та ін. На нашу думку, розряди 
типу атрибутивно-предикативні можна виділяти тільки в 
мові. У мовленні кожен прислівник є або атрибутивним, або 
предикативним, або модальним, отже треба вказувати на 
його розряд у кожному конкретному реченні. Передбачити 
можливість використання певного прислівника ще у якійсь 
функції практично неможливо. 
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Щодо словотвірної структури предикативні прислівни-
ки бувають: 1) відприкметникові (переважно на –о, –е) (за-
тишно, весело, близько, недостатньо, зле, боляче і форма 
вищого ступеня краще); 2) відіменникові (шкода, гріх, слід, 
пора та ін..); 3) віддієслівні (утямки, непереливки, можна та 
ін.); 4) відприслівникові (ніколи, ніяк). Розряд предикатив-
них прислівників виділено на основі їх синтаксичної функ-
ції – головний член безособового речення. За семантикою 
це дуже різноманітні багатозначні лексеми, які поділяємо 
на ряд груп і підгруп. Предикативні прислівники створю-
ють синонімні ряди та антонімні пари. Предикативні при-
слівники можуть уживатися самостійно (у хаті холодно), або 
поєднуватися з інфінітивом (нам варто знати). Ці прислів-
ники мають здатність керувати іменником чи займенни-
ком у формі давального відмінка (слабо мені), родового (для 
мене очевидно), місцевого (на душі неспокійно) чи знахідно-
го (лячно за батька). Досить часто з прислівниками висту-
пають дієслівні зв’язки бути, стати, ставати (було безлюд-
но, стало темно). 
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СЛОВОТВІРНА СИНОНІМІЯ УКРАЇНСЬКИХ  
ПРИСЛІВНИКІВ

Прислівник, як частина мови, об’єднує переважно похідні 
утворення, які в сучасній українській мові можна зіставити зі 
словами усіх самостійних частин мови. Небагато є таких, що 
виникли ще в індоєвропейській прамові чи в праслов’янській 
мові [4, 206], і їх прийнято називати первісними. Отже біль-
шість прислівників виникла на грунті окремих слов’янських 
мов переважно в історичний період. Поповнення складу при-
слівників було активним процесом протягом віків [4, 206] і 
досить активно прислівникові лексеми окремих словотвір-
них моделей творяться і в сучасній українській мові (при-
слівники на –о; пор. також нові вкотре, наживо).

Прислівники в українському мовознавстві були предме-
том вивчення дослідників [12; 1; 19; 14; 6; 2; 5; 17; 7; 13 та ін.]. 
Здебільшого висвітлювалися проблеми виникання україн-
ських прислівників в історичному аспекті, наголошування, 
структура українських прислівників у порівнянні з іншими 
слов’янськими, давалися семантико-синтаксичні класифі-
кації тощо. У працях про прислівник по-різному описується 
питання творення цих слів. Історично всі прислівники ви-
никали внаслідок адвербіалізації різних форм імен, дієсло-
ва (морфолого-синтаксичним способом). Проте в сучасній 
українській мові, деякі, переважно відприкметникові, при-
слівники створили модель, за якою творяться нові похідні, і 
ці моделі є дуже продуктивними. Відомо, що прислівник ви-
никає з потреби спілкування. І саме відприкметникові при-
слівники на -о (-е) в сучасній мові можна утворити від кож-
ного (теоретично) прикметника. Отже, з’являється новий 
прикметник – наслідок новий прислівник. Тому ці прислів-
ники в сучасній мові утворюються суфіксальним способом: 
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прикметникова основа будь-якої структури + суфікс -о(-е). 
Префіксально-суфіксальним способом у сучасній мові утво-
рюються і відприкметникові прислівники типу по-…-ому 
(-и), хоч історично їх творення пояснюють по-різному: фор-
ма давального відмінка прикметника і прийменник по або 
прислівник на -ки (філософськи) і префікс по- [16, 287, 288; 
18, 32]. Прислівники відіменникові, відчислівникові – це 
„застиглі на різних етапах адвербіалізації прикметниково-
відіменникові конструкції” [16, 288].

Маловивченим є питання лексичної синонімії (оптом – 
гуртом, квапливо – торопко, також – теж, вщепи – дотла 
– внівець та ін.), в тому числі прислівникової синонімії. Про-
блему словотвірної синонімії в українському мовознавстві 
висвітлював І. Ковалик на рівні іменника [10, 8], І. Кузьма на 
рівні прикметника [11], частково Т. Возний на рівні дієслова 
[3]˚, І. Ощипко на рівні прислівників [13].1

Розкриваючи поняття словотвірна синонімія, автори 
ставлять до таких похідних певні вимоги. Прислівниковими 
словотвірними синонімами можна вважати слова: 1) які ма-
ють у твірній основі, що може бути різноструктурною, той 
самий корінь; 2) які утворені одним або різними способами 
за допомогою різнозвучних однофункційних словотворчих 
засобів (синонімних морфем); 3) які мають те саме лексич-
не значення.

Уже в українській мові Х�I–поч. Х�II ст. наявні прислівни-�I–поч. Х�II ст. наявні прислівни-–поч. Х�II ст. наявні прислівни-поч. Х�II ст. наявні прислівни- Х�II ст. наявні прислівни-Х�II ст. наявні прислівни-�II ст. наявні прислівни-ст. наявні прислівни-
ки з суфіксами -о, -е, які можна вважати словотвірними си-
нонімами: высоко/высоцє [15, вип. 6, 50], добро/добрє [15, 
вип. 8, 50], добровільно/добровольнє [15, вип. 8, 52] та ба-
гато інших. 

1 Т. Возний використовує такі терміни для позначення поняття словотвір-
ної синонімії „спільнокореневі пари”, „словотвірні пари”, „словотвірні спів-
відношення”, „синонімічні форми” [3, 27–29].
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У сучасній українській мові паралельних утворень з су-
фіксами -о, -е чимало. Такі прислівники здебільшого моти-
вуються прикметниковими словотвірними синонімами [11, 
78 і наст.], утворюються за допомогою синонімічних слово-
творчих суфіксів і характеризують дію за ознакою, на яку 
вказує мотивувальний прикметник, отже, створюють слово-
твірні синонімні пари або ряди: багрово/багряно, безкорис-
но/безкорисливо, безсило/безсильно, обтяжно/обтяжливо/
обтяжено, приязно/приязне та ін. Наприклад, Я вмисно за-
просив його до себе (Леся Українка); Ви немов умисне втіка-
єте від мене (Леся Українка); [Дід Маркіян] розмахує руками, 
щось доводить людям, задирливо позираючи на Васю (С. Ва-
сильченко); – А якщо я таки вкрала гроші? – вигукнула вона 
задиристо (Д. Ткач); [Грицько] заклав за спину руки, задирку-[Грицько] заклав за спину руки, задирку-Грицько] заклав за спину руки, задирку-] заклав за спину руки, задирку- заклав за спину руки, задирку-
вато кругом розглядається (С. Васильченко).

Суфікс -е найчастіше приєднується до твірної основи 
з кінцевим шиплячим, але і до таких утворень є синонімні 
пари з суф. -о: войовниче/войовничо, вороже/ворожо, скрипу-
че/скрипучо, співуче/співучо, ледаче/ледачо, значуще/значу-
що та ін. Наприклад, у реченні: Вона одним таємниче шеп-
тала щось… (М. Коцюбинський); Сусана тим часом таємни-
чо щось прикривала в кутку на канапі (М. Коцюбинський).

Якщо мотивувальні прикметники з різними афіксами є 
паронімами, то й похідні прислівники також є паронімами. 
Пор. розумно = “розсудливо, мудро”<розумний = “який має ро-
зум, керується розумом”: Великі сиві очі з-під довгих чорних 
вій дивилися  пильно і розумно (М. Коцюбинський); розумово 
= “застосовуючи розум”, розумовий = “пов’язаний з діяльніс-
тю розуму”: Вона була дівчина на свій вік = розумово надзви-
чайно розвинена… (О. Кобилянська).

Прислівники на -о вживаються частіше і з часом можуть 
витіснити похідні на -е і стати єдиними. Зрідка суфікси -е 
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та -о від прикметникових основ утворюють пароніми: дуже 
– надзвичайно, дужо – з великою силою, зле – погано, недо-
бре, зло – злісно, жорстоко. Утворені ці прислівники і від різ-
них семем полісемічних прикметників. Прислівник дуже мо-
тивований прикметником дужий зі значенням �який має ве-
лику фізичну силу, сильний’: Вона [Ліна] дуже любить мови. 
Вона вільно розмовляє німецькою і англійською (О. Іванен-
ко); Ант ходив по хаті дуже тихо (С. Скляренко). Прислів-
ник дужо мотивований прикметником дужий, але семемою 
�великий, значний щодо ступеня вияву’: Голос Яворницько-
го лунав у соборі дужо і владно (О. Гончар); Співала ж [Окса-
на Петрусенко] дзвінко, дужо, незрівняно (П. Тичина). Пор.та-
кож зле від злий “поганий, несприятливий, згубний”: Як собі 
хочете, а мені тут зле (Ю. Смолич); зло від злий “пройнятий 
злістю, злорадством, недоброзичливістю”: Він ще зло жар-
тував… (П. Загребельний); Бач, як її нарядили! – зло гукала 
прикажчикова жінка (П. Мирний).

Прислівникові словотвірні синоніми виникають унаслі-
док префіксального творення за допомогою синонімних 
префіксів без-, не-, а-: безповоротно/неповоротно, нелогіч-/неповоротно, нелогіч-неповоротно, нелогіч-
но/алогічно, ненормально/анормально, неритмічно/арит-/алогічно, ненормально/анормально, неритмічно/арит-алогічно, ненормально/анормально, неритмічно/арит-/анормально, неритмічно/арит-анормально, неритмічно/арит-/арит-арит-
мічно та ін.2: Кожний автор пише у нас по-своєму, а деякі й 
безграмотно (М. Коцюбинський); Неграмотно … мішаним 
правописом написані … рядки (В. Еллан); Широкий рот, вили-
цювате лице і ненормально худа довга шия робили її зовніш-
ність неприємною для ока (І. Вільде); – Годі нам говорити на 
різних мовах. Це анормально, що кримський татарин погано 
розуміє… (М. Коцюбинський).

2 Такі утворення розглядають також як відприкметникові суфіксальні, у мо-
тивувальних словах яких є різні префікси. Проте в сучасній мові протистав-
ляються незаперечні і заперечні прислівники: злобно/беззлобно/незлобно, 
грамотно/безграмотно/неграмотно.
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Окремі відприкметникові прислівники є словотвірни-
ми синонімами, якщо утворені від тої самої прикметнико-
вої основи за допомогою різних афіксів. Це прислівники з 
твірною основою якісного прикметника та суфікса -о чи бі-
фікса по-…-ому. Такі похідні мають „якісно-порівняльне зна-
чення”: давно/по-дивному, молодо/по-молодому, просто/
по-простому, пусто/по-пустому та ін. Наприклад, у речен-
нях: Чи збираються ще й досі Веселії гості Погуляти про- Погуляти про-Погуляти про-
сто, По-давньому, по-старому, Од світу до світу (Т. Шевчен-
ко); Будуть якісь труднощі, заходьте по-простому (Ю. Зба-
нацький); Жайсак щиро зрадів гостю, запросив його сідати 
на почесне місце навпроти входу (З. Тулуб); Вона одна, пер-
ша обізвалася до нього по-щирому (О. Кобилянська). Якщо 
мотивувальний відносний прикметник набув якісності, то 
від нього можливе творення прислівника суфіксальним та 
префіксально-суфіксальним способом. Такі утворення то-
тожні, мають „якісно-порівняльне значення”. Словотвірно 
ці прислівники пов’язані з прикметником, але семантично 
співвідносні не з прикметником, а з мотивувальним іменни-
ком [8, 69, 300]: модний>модно і по-модному �як вимагає мода, 
відповідно до моди’, театрально і по-театральному �як у те-
атрі’ тощо. У реченнях: Барвисто і театрально бриніли його 
слова (З. Тулуб); – Діти! – кликала вона по-театральному 
(О. Кобилянська); Весь ліс в інеї, в крихкому, казково розкіш-
ному уборі (О. Гончар); Ось він [місяць] по-казковому освітив 
доріжки, що входять у хліба (М. Стельмах); Лисенку Миколі 
дружньо Римський-Корсаков поміг (П. Тичина); Іван зиркнув 
на дівчину, і тільки очі їхні по-дружньому засміялися (П. Ко-
лесник). 

Прислівники типу по-…-ому утворюються і від прикмет-
ників, що мають тільки відносне значення, і такі похідні не 
вступають у синонімні словотвірні відношення з прислівни-
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ками на -о. Здебільшого це прислівники, утворені від при-
кметників з суфіксом -ськ- (-цьк-, -зьк-). 

Відприкметникові прислівники з суфіксом -о можуть 
мати відповідниками однокореневі різної структури від-
іменникового утворення, але з тотожним значенням: напів-
голосно/напівголоса, нахраписто/нахрапом, невчасно/не-
вчас, неквапно/неквапом та ін. Іноді такі прислівники утво-
рюють ряди: напівжартівливо/напівжартом/напівжар-
тома, уривково/уривцем/уривками та ін. Вищу частотність 
мають відприкметникові прислівники. Приклади в тексті: 
„Прощай, Трохимчуку, моє дитятко!” – гукала напівголосно 
Горпина (Ю. Яновський); Він…повів Ївгу до літака. �ось на-
півголоса сказав льотчику (Н. Рибак). Між тими сторчува-
тими стіжками в танучих димах неквапно рухались постаті 
бійців (О. Гончар); Він спинився і неквапом наблизився до ви-
ходу з печери (Ю. Смолич); Вона казала уривково … але Гордій 
все зрозумів (Б. Грінченко); Грім гримить якось уривчасто, 
неначе з рушниці гуркає (І. Нечуй-Левицький); Кипить робо-
та, хоч і уривцем працюють (А. Головко); Вчитися в цих умо-
вах випадало лише уривками (О. Гончар); „�о з тобою, Анто-
не?” – Антін, очевидно, вагався (М. Коцюбинський); І сниться 
ж йому [Чіпці], що недавно очевидячки було! (П. Мирний); На 
порозі стаяла Вєжбова й очевидьки чекала (З. Тулуб).

Окремі прислівники, що історично виникли шляхом ад-
вербіалізації іменникових прийменникових форм однини, 
множини, рідко двоїни, набули однакового лексичного зна-
чення при відмінній у сучасній мові морфемній структурі і 
стали словотвірними синонімами: навік/навіки, навперегін/
навперегони, надвечір/надвечори, наокруг/наокруги, повік/
повіки, убрід/уброди та ін.: … дні минають. Минають міся-
ці – село навік замовкло (Т. Шевченко); Нехай житом, пше-
ницею, як золотом покрита не розмежованою останеть-
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ся навіки од моря і до моря – слов�янська земля (Т. Шевчен-
ко); Надвечір увійшли ми в село і розбрелись прочани улиця-
ми (М. Вовчок); Ви стояли навколішки так надвечори і моли-
лись Богу (І. Нечуй-Левицький); Не засну я в оцій глухомані, 
що пітьмою лягла наокруг (Л. Первомайський); Наокруги по 
сусідству і чужі його поважали (О. Стороженко); Вона [Вене-
ра] тайком к вулкану кралась (І. Котляревський); Розказува-
ла раз, та не мені, а тайкома від мене бабі (Г. Барвінок).

Чимало українських прислівників – це адвербіалізова-
ні безприйменникові форми орудного однини здебільшо-
го іменників чоловічого роду. Синонімними до них є похід-
ні від тих же іменників, але орудного двоїни (у сучасній мові 
різні морфеми): жартом/жартома, плазом/плазьма, смер-/жартома, плазом/плазьма, смер-жартома, плазом/плазьма, смер-/плазьма, смер-плазьма, смер-
ком/смеркома, тайком/тайкома. Наприклад, у реченнях: 
– Моє пуделко й хустину віддай, – шептала Варвася жартом 
до товаришки (С. Ковалів); Ліда жартома піднесла до носа 
Шульженкові дорідний кущ жалючої кропиви (Я. Качура); Уве-
чері, смерком уже, вертаються з панщини люде (М. Вовчок); 
Іванові випало здавати рибу, і в берег він повернувся уже смер-
кома (О. Гончар); Тільки мельком устигла вона глянути на Се-
мена (Л. Смілянський); А на умі все одно: коли б побачити [па-[па-па-
рубка], хоч здалека хоч одним оком, хоч мелькома (П. Мирний).

Словотвірними синонімами є відіменникові прислівни-
ки з суфіксом -ом і -а (адвербіалізовані форми орудного та 
родового відмінка того самого іменника: дибом диба, клу-
сом клуса, притьмом притьма, прожогом прожога. Порівняй-
мо в тексті: Сивиллу тут замордувало і очі на лоб попаня-
ло, і дибом волос став сідий (І. Котляревський); Як скочить 
Лев – аж диба стала трава (Л. Глібов); Вода зійшла – колеса 
стали. Злякавсь Мірошник та й біжить Притьмом до прірви, 
щоб гатить (Л. Глібов); … вона ні на кого не глянула, а … мир-
шавого і вже немолодого притьма покохала (О. Стороженко). 
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Окремі прислівники з суфіксом -ом мають синонімні 
утворення з суфіксом -ою (адвербіалізовані форми орудно-
го відмінка жіночого роду) і -цем (суфікс, що виник внаслі-
док поєднання аломорфа суфікса -ець і закінчення -ем) [13, 
39]: А ти чого причепився до дівчини і силком тягнеш її, роз-
бишака (І. Тобілевич); Нимидора вхопила Джериху за руку й 
повела її силою до вікна (І. Нечуй-Левицький); Кінь іде сту-
пом (Сл. Грінченка); �упак їхав по тротуару ступою і скоса 
пильно приглянувсь до колони демонстрантів (А. Головко); 
Двоє дорослих далеко відстали від маленького, але теж по-
спішали бігом (М. Трублаїні); Людина майже бігцем пряму-
вала до дверей (О. Копиленко); Оленка підбігла підстрибом з 
дитиною на руках (К. Гордієнко); Миколка підстрибцем у бе-
рег, … у річку ляп-ляп, – і на тім березі (О. Вишня).

До прислівників з суфіксом -ом (-цем) паралельними є 
спільнокореневі утворення з морфемою -ки, які вважають 
колишньою формою іменника орудного відмінка множини; 
ця морфема виступає здебільшого у словах з дієслівним ко-
ренем: перекидом/перекидьки, полапцем/полапки, попасом/
попаски,вищипуючи свіжу траву (П. Мирний); – Ой, зомлію! 
Так смердить горілка на цілу хату, – говорила пошептом 
Олеся Казанцеву (І. Нечуй-Левицький); От, не встаючи, по-
лапцем намацаєш котру [грушу] коло себе та й їси (Є. Гребін-
ка); Онися встала, полапки знайшла в скрині стару чоловіко-
ву сорочку (І. Нечуй-Левицький).

Деякі спільнокореневі різноструктурні прислівники з 
тотожним значенням утворюють синонімні словотвірні 
ряди, які відомі були вже в українській мові XVI–XVII ст. [15, 
вип. 9, 151, 158]: пішком/піхом/піхотою/пішки, поповзом/
поповза/поповзки та ін. Пор.: Сип коневі мішком – не ходити-
меш пішком (Н. тв.); Ударили по три поклони, дивлячись на 
святу церкву і пішли – хто піхом, хто возом (Г. Барвінок); До-
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звольте, дядечку, кинути у вас коня у дворі, а я піду піхотою 
(Г. Барвінок); Ясногорська вирішила, не чекаючи, доки розго-
родять дорогу, йти далі пішки (О. Гончар); Вони [розвідники] 
поповзом обминули ворожі окопи, а в густій кукурудзі пішли 
на весь зріст (В. Кучер); Стіжок поповза посунувся, не лишив-
ши на землі жодної зернини… (І. Ле); Падай! (Знову падають, 
потім поповзки зникають) (Я. Баш).

Прислівникові словотвірні синоніми виникають і внаслі-
док використання синонімних префіксів: завтовшки утовш-
ки, навхрест вперехрест, наперед уперед. Ці утворення то-
тожні за значенням, напр.: Наперед до завзятого бою За гро-
мадські та власні права (П. Грабовський); Мені заплаче-
но уперед гаразд (Г. Квітка-Основ’яненко); Кожного місяця 
сходило з конвеєра триста машин, і на кожній броня в два 
пальці завтовшки (О. Донченко); Який вздовж, такий втовк 
(Сл. Грінченка).

Іноді у морфемній структурі прислівника відмінними 
є як префікси, так і суфікси, але значення цих слів тотож-
не: впівніч/опівночі, наяву/уяв. Наприклад, у реченнях: То-
бою, краю мій, живу У бурях, снах і наяву (М. Стельмах); Я ба-
чив сон …, ні, марилось уяв – Він і тепер стоїть перед очима 
(М. Старицький).

Отже, прислівники – похідні слова, які здебільшого тво-
рилися на ґрунті окремих слов’янських мов. Українські при-
слівники формувалися із іменних частин мови шляхом ад-
вербіалізації, а в сучасній українській мові творяться від 
прикметникових твірних основ суфіксальним і префіксально-
суфіксальним способом. Чимало прислівників має різну мор-
фемну структуру, але творилися переважно тим самим спо-
собом, передають те саме лексичне значення, отже, перебу-
вають у словотвірних синонім них відношеннях. 
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У статті розглянуто одну з актуальних проблем теорії син-
хронного словотвору – проблему функційного навантаження 
морфонологічних явищ при творенні девербативів. Установле-
но зв’язок морфонології із семіотичними процесами. З’ясовано, 
що морфонологічна одиниця звужує мотиваційно-асоціативний 
простір лексеми, уточнює еталон та операційний статус оди-
ниць формальної структури девербатива.

Ключові слова: словотвірна морфонологія, девербатив, сло-
вотвірне гніздо, дериваційні відношення, морфонологічна 
структура, семіотичні процеси, морфонологічний аналіз.

Постановка проблеми. Морфонологічний аспект в ана-
лізі словотвору досліджується в слов’янських, германських, 
балканських, тюркських мовах, однак ті численні праці не 
дають ряд надзвичайно важливих для мови питань, зокрема 
таких, як процедурні питання морфонологічного аналізу по-
хідних, моделювання морфонологічної структури комплек-
сних словотвірних одиниць, визначення функційного наван-
таження словотвірних одиниць та ін. На часі ґрунтовне ви-
вчення як теоретичних, так і практичних питань, пов’язаних 
з поглибленням знань про особливості функціювання мор-
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фонологічних перетворень, про їхню роль у групуванні сло-
вотвірних гнізд із вершиною-дієсловом; у встановленні пра-
вил зовнішньої видозміни компонентів словотвірної струк-
тури девербативів. На сучасному етапі розвитку української 
словотвірної морфонології спостерігаємо систематизацію 
словотвірних одиниць на нових концептуальних засадах. 
Питання внутрішньої організації слова, комплексний аналіз 
семантичних, словотвірних і граматичних ознак девербати-
вів залишається актуальною проблемою словотвору україн-
ської мови. 

Мета cтатті – проаналізувати функційне навантаження 
морфонологічних явищ при творенні девербативів. Досяг-
нення поставленої мети передбачає розв’язання таких за-
вдань: 1. Дослідити проблему функційного навантаження 
морфонологічних явищ при творенні девербативів. 2. Устано-
вити зв’язок морфонології із семіотичними процесами. Ана-
ліз співвідношень компонентів немотивованої частини зна-
чення мотивованих слів і значень словотвірного форманта 
дозволяє виявити семантичні властивості форманта. Для ви-
вчення цих проблем залучені не тільки загальновживані сло-
ва, але й оказіональні утворення. Залучення оказіональних 
утворень дає змогу визначити ступінь продуктивності фор-
манта, словотвірного типу, а також семантичні обмеження, 
можливість утворення слів з відповідним формантом, омоні-
мію, полісемію вершинних дієслів і словотворчих засобів. 

Матеріалом для дослідження послугували понад 2 тися- тися-тися-
чі самостійно укладених віддієслівних словотвірних гнізд 
з використанням тлумачних, словотвірних, етимологічних, 
діалектних словників, лексико-словотвірні інновації україн-
ської мови. 

Виклад основного матеріалу. На cьогодні в україністиці 
коренезорієнтований підхід до вивчення та опису морфоно-
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логічних трансформацій у похідних висунув на перший план 
проблему морфонологічного аналізу комплексних одиниць 
словотворення, зокрема словотвірних гнізд від дієслівних 
дериватів. 

Спроби описати морфонологію словотвірного гнізда 
знаходимо в працях Ж. Ж. Варбот (при дослідженні проблем 
праслов’янської морфонології і словотвору) (1984), С. М. Тол-
стої (при описі морфонології словозміни та словотворення 
польської мови) (1998), М. Ю. Федурко (при з’ясуванні ролі 
морфонологічного чинника у формуванні від іменникових 
словотвірних гнізд української мови) (2005), Г. М. Потапо-
вої (при описі віддієслівної зони відіменникового слово-
твірного гнізда в російській мові) (2008), Г. В. Пристай (при 
встановленні особливостей вияву морфонологічних зако-
номірностей у відприкметникових словотвірних гніздах 
української мови) (2011) та ін. Фактична база морфоноло-
гії поповнюється описом мовних систем і їхніх фрагментів 
(О. М. Вольф, Д. Б. Очирова, В. Піреллі, М. А. Рибаков, І. М. Ря-
бов, В. Ф. Сухопар, М. М. Шабанов та ін.). Актуальність дослі-
дження зумовлена відсутністю системного дослідження в 
царині функційного навантаження морфонологічних явищ 
при творенні девербативів. 

О. Г. Антипов, досліджуючи морфонологічну структуру 
похідних на матеріалі діалектного словотвору російської 
мови, зазначає, що проблема мовних функцій словотвірної 
морфонології пов’язана з розвитком уявлень про морфоно-
логічні явища як процес, зумовлений актами створення сло-
ва і побудований на моделюванні його структури в аспек-
ті міжкатегорійних зв’язків поверхових і глибинних рівнів 
семіозу. Концепція системної мотивованості мовного знака 
призводить до критики тези про існування рівнів, що семі-
отично нейтральні, безвідності до феноменів категоризації 
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[1 : 5]. У словотвірній морфонології семіотичний характер 
взаємодії морфонологічної структури слова зумовлює своє-
рідну біполярність морфонології як відносно незалежну від 
семантичного рівня і в той же момент це рівень моделюван-
ня деривата, що залежить від внутрішньої форми слова, се-
міотики при творенні похідних. Словотвірна морфонологія 
як динамічний чинник, впливаючи на формальну організа-
цію похідного, особливості контактної зони, а морфоноло-
гічна варіативність внутрішніх компонентів твірного сигна-
лізує про семантичну диференціацію формальної структу-
ри, що вказує на функції морфонології як парадигматичний 
чинник членованості / нечленованості вершинного слова, 
напрямок мотивованості деривата, що детермінує функцію-
вання словотворчих засобів, набуваючи відповідних слово-
твірних значень. О. С. Кубрякова і її послідовники звертали 
увагу на індексальний знаковий статус морфонологічного 
рівня мови, на динамічний характер реалізації морфоноло-
гічних правил [4]. Підтримуємо думку О. Г. Антипова, що ще 
в працях І. О. Бодуена де Куртене та його учнів звернено ува-
гу на визнання особливої асоціативної реальності морфоно-
логічного рівня мови, дозволяє визнати на матеріалі мор-
фонологічної галузі знака зажуреність ієрархії її основних 
одиниць в простір семіозису [2 : 6]. У сучасній слов’янській 
морфонології семіотична теорія морфонологічних альтер-
націй в аспекті їх ментальних функцій отримує свій розви-
ток у плані обґрунтування принципу „двосторонньої” мор-
фонології, основу якої становить положення про симетрію 
морфонологічних моделей: „Частковим змінам фонологіч-
ного складу порівнюваних форм відповідає така ж частко-
ва невідповідність його загального функційного наванта-
ження” [4 : 17]. З цим напрямом функційного опису морфо- : 17]. З цим напрямом функційного опису морфо-: 17]. З цим напрямом функційного опису морфо-
нологічних процесів пов’язане їхнє визначення індексаль-
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них засобів мовного знака, „внутрішнє значення яких „сиг-
налізує про зсуви в значенні” [4 : 21]. У мовознавстві оцінку 
зв’язку морфонології і семантики в структурі мовного знака 
пов’язують і з існуванням семантичної детермінанти мор-
фонологічних явищ через функції структурної і категорій-
ної індексації [5] і виділення означуваного в морфонологіч-
них альтернаціях [1 : 6]. 

Опис словотвірних парадигм передбачає виокремлення 
зон, що становлять собою сукупність словотвірних значень, 
виражених дериватами відповідного лексико-граматичного 
класу: субстантивна, ад’єктивна, вербальна та адвербіальна 
зони. Дослідження морфонологічних особливостей у межах 
словотвірних парадигм унаочнює механізм породження де-
вербативів в українській мові, демонструючи параметри ор-
ганізації мотивантів вербальної, субстантивної, ад’єктивної 
та адвербіальної зон. Для словотвірних гнізд з питомим вер-
шинним дієсловом характерні тризонні словотвірні пара-
дигми, зрідка чотиризонні словотвірні парадигми, а для сло-
вотвірних гнізд з вершинним дієсловом іншомовного похо-
дження – дво- й однозонні словотвірні парадигми [3 : 12]. 

При вивченні словотвірної морфонології девербативів 
гніздовий підхід найоптимальніший, оскільки словотвір-
не гніздо (СГ) – мікросистема, що відображає закономір-
ні зв’язки похідних одиниць, і в СГ відображає всі види від-
ношень, що характерні для словотвірної системи – парадиг-
матичні, синтагматичні та ієрархічні. СГ побудовано за чіт-
ко визначеною структурованістю й упорядкованістю, кожен 
дериват займає визначене системою мови і закріплене в лі-
тературній нормі мови місце. 

У процесі еволюції мови словотвірне гніздо може розпа-
датися й утворювати кілька самостійних гнізд (переважно 
з питомими вершинними омонімійними дієсловами), втра-
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чати або набувати нові складники. СГ унаочнює словопоро-
джувальну активність твірного слова, дає можливість суміс-
тити перспективний підхід із ретроспективним, забезпечу-
ючи цим повний опис словотвірних процесів. Тільки сфор-
мувавши віддієслівні СГ, можна переходити до їхньої мор-
фонологічної кваліфікації: установлення морфонологічних 
класів, типів, морфонологічних моделей, які словотворчі 
компоненти і засоби визначають морфонологічну специфі-
ку словотвірного гнізда. На сучасному етапі розвитку укра-
їнського словотвору досить гостро постає проблема морфо-
нологічного аналізу девербативів з вершинними дієслова-
ми (нечленованими і членованими, питомими і запозиче-
ними), оскільки ці похідні мають системну ієрархію і прита-
манні засоби вираження, які слугують пізнанню внутрішньо 
семантичної організації віддієслівних похідних. 

Морфонологічний рівень формальної структури по-
хідного, поряд з фонетичним, морфологічним і словотвір-
ним, активний при творенні моделі нового слова. Врахуван-
ня основних типів мотивації слова (словотвірні, лексичні) 
сприяє моделюванню мовної категоризації. Асоціативно-
стратегічний характер одиниць морфонології похідних ві-
дображається через усвідомлення індивідом контактної 
зони в структурі дериватів – сфери множинної формальної 
структури основи похідного слова і словотворчого форман-
та. Сприйняття морфонологічної структури пов’язане із за-
кріпленням релевантного значення за тим чи тим варіантом 
мотиваційної полісемії деривата, омонімією вершинного ді-
єслова (бродити �-2, будити �-2, валити �-2, варити �-2, вар �-3, 
розвідка �-2, обвіяти �-2, розвести �-4, заводити �-3, в�язати �-2 
– вив�язати �-4, дути �-2, жати �-2, наклад �-2, поклад �-2, при-
клад �-2, розкладка �-2, копати �-2, поклонити �-2 та ін.). Іден-
тифікаційною базою зазвичай виступають морфонологічні 
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маркери фузії (злиття морфем, що супроводжується зміною 
їхнього фонемного складу) (СУМ, 10, с. 650) (викладач – ви-
кладацький, перекладач – перекладацький, розкольник – роз-
кольницький, розкольництво), словотвірні і морфонологіч-
ні процеси, що визначають асоціативне значення варіантів 
морфонологічної структури: купити – викупити – викупле-
ний; кус/á/ти 1 (здавлювати зубами) (130 похідних); – псл. 
(ЕСУМ, 3, с. 159) – за-кус-ú-ти � (затиснути зубами), закýш-
ува-ти �, закýшува-н�н�(а), закýш-ен(ий); за-кус-ú-ти 2 (поїс-
ти), закýш-ува-ти 2; пере-кус-ú-ти � (розділити), перекýш-
ува-ти �, пере-кус-ú-ти 2 (поїсти), перекýш-ува-ти 2; кон-
сульт/увá/ти – консультувáти-ся, про-консультувáтися �, 
про-консультувáти – проконсультувáти-ся 2, концентр/
увá/ти – концентрувáти-ся – с-концентрувáтися �, 
с-концентрувáти – сконцентрувати-ся 2; коопер/увá/
ти – кооперувáти-ся, с-кооперувáтися �; с-кооперувáти – 
с-кооперувáтися 2; координ/увá/ти – координувáти-ся – 
с-координувáтися �; с-координувáти – с-координувá-тися 2 
та ін. Таким чином, ідентифікація компонентів внутріш-
ньої форми похідного відбувається через засоби виражен-
ня їхньої семантики. Морфонологічна одиниця звужує 
мотиваційно-асоціативний простір лексеми, уточнює ета-
лон та операційний статус одиниць формальної структури 
девербатива. Морфонологічна репрезентація виконує функ-
ції маркера мотиваційного коду дериватами [1 : 13]. 

Наукові спроби спрямовані на визначення сутності і 
функційної значущості словотвірної морфонології, кваліфі-
кації морфонологічних засобів, аналізі функцій різних ти-
пів альтернацій, установленні детермінантів морфонологіч-
них перетворень у структурі похідних і встановленні мор-
фонологічних мегакласів відіменникових і віддієслівних СГ, 
визначенні морфонологічних моделей, залучених до проце-
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сів словотворення, установленні структурних типів СП ЛСГ 
іменників, дієслів, виокремленні зон СП за частиномовною 
належністю дериватів та ін. Морфонологічний аналіз дає 
змогу вичленувати одиниці і вказати модифікації (чергу-
вання), вплив на вибір і морфонологічну позицію, структу-
ру морфем, що перебувають у постпозиції, врахувати вплив 
твірного суфікса на твірну основу. 

У сучасній україністиці актуальним і донині залишаєть-
ся вивчення словотвірної системи як гніздової організації, 
оскільки вивчення структурно-семантичної організації сло-
вотвірного гнізда дає змогу встановити парадигматичні і 
синтагматичні відношення дериватів, сприяє перспектив-
ному і глибинному аналізу процесу словотворення, супутніх 
словотворенню морфонологічних явищ для системного під-
ходу до вивчення дериваційної структури похідних. В укра-
їнській дериватології узагальнення результатів вивчення 
словотвірних гнізд окремих коренів стало створення відпо-
відних лексикографічних праць – Є. А. Карпіловська „Коре- А. Карпіловська „Коре-А. Карпіловська „Коре- Карпіловська „Коре-Карпіловська „Коре-
невий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вер-
шинами – омографічними коренями” (2002 р.), Н. Ф. Климен- р.), Н. Ф. Климен-р.), Н. Ф. Климен- Ф. Климен-Ф. Климен- Климен-Климен-
ко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк „Шкільний словотвірний 
словник сучасної української мови” (2005 р.). На часі укладан- р.). На часі укладан-р.). На часі укладан-
ня гніздового словника ще не досліджених коренів (основ). 
Цей чинник і сприяв вибору об’єктом дослідження словотвір-
ні гнізда з вершинними дієсловами, вивченню морфонологіч-
них закономірностей при творенні девербативів вербальної, 
субстантивної, ад’єктивної та адвербіальної зон. 

На сучасному етапі вивчення словотвірної морфонології 
пильнішої уваги потребує дослідження девербативів з пито-
мими й іншомовними коренями (основами), питання адап-
тації запозичених лексем, особливості сполучуваності ін-
шомовних кореневих морфем із суфіксальними морфемами 
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(питомими, запозиченими). При творенні девербативів за-
гальною морфонологічною операцією є усічення дієслівної 
фіналі, що супроводжує зміну акцентної позиції, у комплексі 
з іншим морфонологічним засобом (консонантні чергуван-
ня на морфемному шві, вокалічні – у кореневій морфемі, ін-
терференція, інтерфіксація виявлена при творенні складних 
слів, між кореневими морфемами). Кожна конкретна морфо-
нологічна трансформація у фонемному вияві оснóвних (ко-
реневих) та афіксальних морфем при їхній взаємодії відбу-
вається за наявності певних умов. При творенні девербати-
вів субстантивної та ад’єктивної зон переважають комплек-
сні морфонологічні операції (охоплюють два і більше видів 
морфонологічних операцій). Трансформації зазнають пере-
важно кінцеві консонанти кореневих морфем. Важливим 
морфонологічним засобом слугує усічення дієслівної фіналі, 
консонантні і вокалічні альтернації, зміна наголосу. Зазна-
чені морфонологічні трансформації використовуються зде-
більшого комплексно. 

Морфонологічну кваліфікацію СГ визначають: морфоно-
логічна структура, морфонологічна позиція, морфонологіч-
на трансформація і морфонологічна модель. СГ з вершинни-
ми дієсловами розподілено на морфонологічні мегакласи 
на основі морфонологічної трансформації, яка маркує мор-
фонологічну структуру дериватів відповідної словотвірної 
парадигми і визначає морфонологічну специфіку кожно-
го морфонологічного мегакласу. Уведення до словотвірної 
морфонології поняття словотвірне гніздо дає змогу вивчати 
словотвір як ієрархічну систему, а не просто сукупність по-
хідних, визначати і прогнозувати морфонологічні процеси в 
контактній зоні. 

У процесі еволюції мови словотвірні гнізда поповнюють-
ся девербативами-неолексеми на позначення: 1) особи: по-
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каянець, потягоспиняч, співач, єврорадник, кладач, продаж-
ник, відроджувальник, апелювач, зцілювач, пожертвувач, 
пильнувач, майданознавець, кривоохоронець, кривдолюбець, 
державолюбець, віджимай, паркувальник, перегінник, пар-
кун, законороб: Тим часом потягоспиняч свою провину ви-
знав (Канал 24: Вєсті Кремля, 03.08.16.) [6; 7]: 2) опредмет-
неної дії: потокоохоплення, європрискорення, лютоспад, 
трубоподіл, словотеча: Але сказати таке міг би лише пре-
зидент, який поклав усі свої сили, вміння й енергію на реаль-
ні ре�орми та відстоювання суб�єктивності країни, а не на 
піар-чарівність і потокоохоплення (Дзеркало тижня (ін-
тернетверсія), 2016. – № 6) [7 : 144]; 3) конкретних понять: 
рубанець, валютомір, легкопис: Ось наші вал�томіри за 
тиждень (1+1: ТСН, 13.03.16.) [7 : 30]; 4) абстрактних по- : 30]; 4) абстрактних по-: 30]; 4) абстрактних по-
нять: вчителькуватість, затулини, почутини, спогадування: 
Можна скільки завгодно обурюватися вчителькуватіст� 
багатьох неадекватних представників педагогічної спіль-
ноти, але спочатку треба задуматися (osvita.ua, 18.04.16.); 
5) категорія ознаки: словознавчий, братоломний (для яких 
характерний черезкроковий словотвір без опори на систем-
ні дієслівні основи): Безперечно, що нас буде цікавити похо-
дження мов, чий розвиток можна простежити на підставі 
наявних �актів про мовні явища, закарбованих у словознав-
чих працях – словниках (С. Караванський, 2012, с. 2) [4 : 138]. 
Межі словотвірних гнізд рухомі, адже під впливом лінгваль-
них і екстралінгвальних чинників СГ можуть поповнювати-
ся новими словами (пор. автоперевізник, виступовець, про-
лазництво, �орматорка, доїльник; україновиховання, світ-
лописець, мандотоносець, брудопомазання, юрмоутворен-
ня, шанолюбний, духозрушення, берегоукріплення, заставоу-
тримувач, кулевловлювач, доносописання) [6]. Заповнення 
СГ з вершинним дієсловом передбачуване, системне, але об-
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межене у вираженні семантичних функцій, що властиве для 
стилістично маркованих девербативів. 

Таким чином, віддієслівні деривати нових слів набувають 
вторинного транспозиційного і модифікаційного значення, 
а стилістична маркованість, оказіональність вивчення сло-
вотвірної спроможності того чи того лексико-граматичного 
класу дає змогу простежити взаємозв’язок між смисловими 
структурами твірної і похідної одиниць, передбачити утво-
рення дериватів, установити інвентар словотворчих засо-
бів для його експлікації, виявити системні відношення (по-
лісемійні, синонімійні, омонімійні) між похідними, проана-
лізувати морфонологічні зміни в контактній зоні дієслів-
них основ зі словотворчими засобами, відобразити динамі-
ку словотвірного процесу та окреслити закономірності де-
риваційних процесів, зумовлює необхідність створення ти-
пології словотвірної морфонології з опертям на твірну осно-
ву як типологізувальний чинник. Морфонологічні одини-
ці звужують мотиваційно-асоціативний простір лексеми, 
уточнюють операційний статус одиниць формальної струк-
тури девербатива. 

Створення типології словотвірної морфонології слово-
твірних парадигм девербативів з опертям на словотвірні 
гнізда потребує аналізу словотвірного потенціалу слів, ви-
вчення природи відповідних зон похідних (вербальної, суб-
стантивної, ад’єктивної, адвербіальної), що передбачає ви-
вчення словотвірних спроможностей похідних, адже ця про-
блема досить актуальна при системному вивченні слово-
твору української мови. Необхідно зауважити, що до скла-
ду словотвірного гнізда входять слова, що мають спільний 
лексико-семантичний варіант, матеріальним виразником 
якого є коренева морфема. Межі словотвірних гнізд рухомі. 
Адже під впливом лінгвальних і екстралінгвальних чинни-
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ків гнізда поповнюються новими словами (пор. відроджу-
вальник, лінгвознецінювач, впроваджувач, літературознав-
ка, лютоспад та ін.) і втрачають деякі значення слова, коли 
вони переходять до пасивного складу лексики, втрачаючи 
смислові зв’язки (пор. дати і продати, вити і розвити). 

Розгляд фактичного матеріалу, який представляє понад 
2 тисячі самостійно укладених словотвірних гнізд з вершин-
ними дієсловами, дозволяє зробити висновок, що структу-
ру словотвірних гнізд з вершинними дієсловами доцільно 
розглядати, враховуючи морфемну структуру (нечленовані 
/ членовані), етимологію (питомі / запозичені), що дає змо-
гу визначити морфонологічні мегакласи, морфонологічні 
типи, морфонологічні моделі, словотворчі компоненти і за-
соби, що визначають морфонологічну специфіку словотвір-
них гнізд, у яких похідні мають певну систему, ієрархію, при-
таманні засоби вираження, які слугують пізнанню внутріш-
ньо семантичної організації девербативів. 

Створення типології структурної організації СГ з вер-
шинним дієсловом переконує в тому, що ММ СГ є визначаль-
ними у структурних трансформаціях конкретних і типових 
СП в цілому, звідси – у морфонологічних трансформаціях де-
вербативів. Морфонологічні характеристики похідного збе-
рігають інформацію про структурно-семантичні перебудо-
ви питомих та іншомовних твірних основ і вплив на них ін-
вентаря дериваційних засобів, властивих для відповідного 
словотвірного гнізда. Морфонологічне моделювання девер-
бативів певного синхронного зрізу досягатиме мети за умо-
ви урахування можливих морфонологічних трансформацій 
похідних, встановлення аломорфів у певній мікросистемі; за 
таких умов синхронія відбиває динаміку системи – діахро-
нію. Словотвірна спроможність твірних основ залежить від 
їхньої семантичної структури, частиномовної належності 
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твірного, ступеня словотворення (непохідні слова є слово-
твірно спроможніші, ніж похідні). Наявність такої кількості 
похідних говорить про актуальність даних понять, регуляр-
ність використання зазначених похідних у сучасній україн-
ській мові. 

Висновки. На сучасному етапі опис та дослідження 
формальних ознак мовних одиниць із погляду системно-
структурної лінгвістики видається перспективним напря-
мом, покликаним установити арсенал словотворчих фор-
мантів і пояснити природу морфонологічних трансформа-
цій. В основі формування ряду дериваційних гнізд з вершин-
ними дієсловами, які є генетично віддаленими, лежить вза-
ємодія фрагментів лексико-семантичної системи. Ступінь 
дериваційної й семантичної розбудови лексеми (дієслівної 
основи) є свідченням хронології вершинного слова у слово-
твірному гнізді. 

Значний вплив на словотвірну спроможність девербати-
вів має походження, структура твірного дієслова, регуляр-
ність уживання девербативів, а також їхня стилістична мар-
кованість. Морфонологічні одиниці звужують мотивацій-
ний простір лексеми, уточнюють операційний статус оди-
ниць формальної структури девербатива. Віддієслівні де-
ривати нових слів набувають вторинного транспозиційно-
го і модифікаційного значення, а стилістична маркованість, 
оказіональність зберігають напрямок мотивації. Найбільш 
активно морфонологічно марковано перший ступінь сло-
вотворення, а для префіксальних дієслів – другий, оскільки 
вони входять до складу тризонних девербативів; на подаль-
ших ступенях морфонологічні процеси згасають. Для всіх 
девербативів загальною морфонологічною операцією є усі-
чення дієслівної фіналі, що супроводжує зміну акцентної по-
зиції, у поєднанні з консонантними альтернаціями. 
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Перспективу подальшого дослідження словотвірної 
морфонології девербативів убачаємо у встановленні морфо-
нологічних типів віддієслівних словотвірних гнізд у межах 
морфонологічних мегакласів, з’ясуванні морфонологічних 
трансформацій питомих (нечленованих / членованих) та ін-
шомовних дієслівних основ у творенні віддієслівних похід-
них, що уможливить опис морфонологічної підсистеми су-
часної української мови. 
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MORPHONOLOGICAL STRUCTURE AND MOTIVATION 
FUNCTIONS OF DEVERBATIVES

Inna �emeshko

The article deals with one of the topical problems of the 
synchronous word formation theory – the problem of functional 
filling of morphonological phenomena during the deverbatives 
creation. The connection of morphonology with semiotic processes 
is established. It was found out that the morphonologic unit narrows 
the motivational and associative word space, specifies the standard 
and operational units status of the deverbative formal structure.

Identification of the components of the internal derivative form 
occurs through the means of their semantics expression. The word-
forming ability of deverbatives is influenced by their functional 
stylistic characteristic: the word-creation zones of the verb word-
formation paradigm are variously filled: there are mainly four 
or three zones and one or two word-creation zones of the word-
formation paradigm in verbs with narrow specific.

The first word-formation degree is the most morphonological 
marked and as for the prefixal verbs it is the second one because 
they are the part of the three-zoned deverbatives; on the subsequent 
stages morphonological processes fade. The general morphono-
logical operation for all deverbatives is the verb ending truncation 
which accompanies the accent position change in combination with 
the alternations (mostly consonant).

Ke� words: word-forming morphonology, deverbative, word-
forming unit, derivative relations, morphonological structure, 
semiotic processes, morphonological analysis. 
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Стаття присвячена теоретичним питанням та історії слово-
твірної варіантності: запропоновано визначення терміна слово-
твірні варіанти; простежено історію формування словотвірних 
варіантних пар і їхніх моделей на різних етапах розвитку укра-
їнської мови (ХI–XVIII ст.).

Ключові слова: словотвірні (дериваційні) варіанти, варіант-
ні афікси (суфікси).

Похідні прикметники зафіксовані в українській мові най-
давнішими писемними пам’ятками. Закріплення тотожних 
або близьких словотвірних значень за різними словотвірни-
ми моделями – це, з одного боку, ознака неусталеності мов-
ної норми певного періоду, а з іншого – свідчення її варіант-
ності, паралельних можливостей дериваційної системи.

Для аналізу прикметникових словотвірних варіантів, 
зафіксованих в українських писемних джерелах ХІ-Х�III ст., 
найдоцільнішим видається синхронно-діахронний підхід. 
Саме поєднання „осі одночасності” й „осі послідовності” [11 
: 103] допоможе виявити варіантні можливості деривацій-
ної системи в розвитку, зафіксувати дериваційні моделі при-
кметникових словотвірних варіантів, простежити статику 
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й динаміку в їхній еволюції, встановити причини виникання 
протягом століть, знайти історичні корені явищ сучасного 
стану, щоб і в практичному слововжитку зуміти відрізнити 
збагачення мови від засмічення невластивими українській 
мовній нормі паралелями, розкрити сутність поняття „сло-
вотвірна варіантність”. Проте незаперечна плідність тако-
го підходу тісно межує із небезпекою сплутування синхрон-
них відношень з історичними процесами, а інколи навіть 
із неможливістю встановити межу між ними. „... Втручання 
чинника часу ставить лінгвістику у скрутне становище, за-
лишаючи її на розгалуженні двох шляхів... Слід завжди роз-
різняти 1) вісь одночасності.., яка стосується відношень між 
явищами, що співіснують, і де виключене всяке втручання 
часу; 2) вісь послідовності.., на якій ніколи не можна розгля-
дати щоразу більше, аніж одну річ, але де розташовані всі 
явища першої осі з усіма їхніми змінами” [11 : 102–103]. Ви-
ходячи із методологічних принципів Ф. де Сосюра, для забез-
печення чіткої різниці між мовними одиницями, що перебу-
вають у системних відношеннях одного часу (варіюють), й 
одиницями, які витісняють одна одну в хронологічній послі-
довності, обираємо для аналізу метод синхронних зрізів – од-
ночасних площин у діахронії.

На практиці нерідко буває важко визначити, де саме вар-
то робити “перерізи” часу, якою повинна бути триваліcть 
одного синхронного зрізу, адже синхронія і статика – це не 
зовсім тотожні поняття. Абсолютна синхронність – це нау-
кова абстракція, умовне перенесення якої на реальну мову 
„виявляється можливим завдяки тенденції мовної системи 
до стійкості і поступовому характеру мовних змін, внаслідок 
чого синхронним... може вважатися стан мовної структури 
протягом невеликого відрізка часу” [12 : 551]. Відповідно, 
при аналізі дериваційної варіантності прикметників, засвід-
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чених у мові українських пам’яток ХІ–Х�ІІІ ст., із урахуванням 
характеру мовних змін цього періоду й жанрово-стильового 
функціонування мови, умовно виділено такі синхронні ета-
пи: ХІ–ХІII ст., ХІ�–Х� ст. (актова мова), Х�І–Х�ІІІ ст.

Усебічне висвітлення суті �орми і змісту, системи і нор-
ми, синтагматики й парадигматики у словотворі (на при-
кладі дериваційної варіантності прикметника) можли-
ве тільки завдяки поєднанню а�іксо- та основоцентрично-
го підходів при аналізі конкретного матеріалу. „Специфіка 
похідного слова – основної одиниці словотвору – як бінар-
ної одиниці, що включає твірну основу й словотворчий фор-
мант, не дозволяє обмежитися аналізом ролі ... лише форму-
ючої частини, нехтуючи базовою... Основоцентричний ас-
пект ... зумовлює необхідність аналізу ряду теоретичних і 
практичних проблем, які при формантоцентричному підхо-
ді залишаються поза увагою...” [6 : 7–8]. Насамперед це де-
риваційна валентність твірних основ, „їх словотворчі по-
тенції..., зумовленість ... формально-смисловими особливос-
тями, способи освоєння семантичних інгредієнтів твірного 
слова в смисловій структурі похідного у процесах деривації, 
парадигматика й синтагматика твірних основ...” [6 : 7–8].

У сучасному українському мовознавстві вчення про сло-
вотвірні варіанти розвивається в таких основних напрям-
ках: 1) ототожнення терміна „словотвірні варіанти” із по-
няттям „словотвірні синоніми”, а інколи і з терміном „фоне-
тичні варіанти”; 2) уживання терміна „словотвірні варіанти” 
на позначення спільнокореневих дериватів, утворених різ-
ними морфами одного афікса, і трактування їх а) як окремих 
слів, б) як форм того самого слова; 3) уживання терміна на 
позначення аломорфів або вільних варіантів словотворчого 
афікса; 4) визнання дворівневого статусу словотвірної варі-
антності (на рівні афіксів і дериватів).
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Варіювати можуть будь-які двобічні мовні знаки [11], 
але навіть у межах словотвірної підсистеми це явище нео-
днорідне. Адже неоднорідними в плані вираження та в пла-
ні змісту є і самі одиниці дериваційного рівня мови – афіксе-
ми та дериватеми (словотвірні типи) – мінімальні одиниці 
та „одиниці-конструкції” [1]. Тому словотвірну варіантність, 
як і словотвірну синонімію, можна простежити на двох рів-
нях словотвірної системи – афіксемному й дериватемному. 

Морфема як двобічна мовна одиниця „варіюється у пла-
ні форми вираження. Морфи і є проявом цього варіювання... 
Морфема виступає як клас позиційно зумовлених аломор-
фів.., зовнішня несхожість яких порівняно з іншими морфа-
ми ... зумовлена фонемним складом сусідніх морфів, отже, 
тільки їх позицією в слові” [7 : 6–7, 9]. Напр., суфікси -ин-/
-ін-, -ов-/-ев-, -оньк-/-еньк-, згідно зі сучасною словотвір-
ною нормою, переважно сполучаються з іменними твірни-
ми основами, залежно від їх кінцевого приголосного.

Крім позиційно зумовлених виявів морфеми, існують 
морфи, які „здатні замінити один одного в складі того ж сло-
ва чи словоформи. На відміну від аломорфів, для яких ви-
значальним є відношення додаткової дистрибуції, такі ва-
ріанти морфеми перебувають у відношенні вільного варію-
вання” [8 : 7]. 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 питан-
ня, чи ці новоутворені похідні суфікси є... варіантами, чи, 
може, цілком окремими самостійними суфіксальними вели-
чинами...” [9 : 51]. Ідеться про співвідношення між морфема-
ми типу -ив-/-лив-, -н-/-альн-, -ичн-/-ічн-, -н-/-овн-, -ат-/
-нат-/-чат-.
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На думку І. Ковалика, безсумнівними суфіксами-
варіантами є тільки „фонетичні варіанти (за сучасною тер-
мінологією аломорфи – І. К.) даного суфікса (суфіксеми), зву- К.) даного суфікса (суфіксеми), зву-К.) даного суфікса (суфіксеми), зву-
кові варіації, які зумовлені історико-фонетичними змінами 
у фонетичній системі даної мови чи групи мов. Наприклад, 
суфікс -ець- в українській мові і в інослов’янських мовах ви-
ступає у варіантах -ец, -ц, -ц, -ч, укр. старець, старця, стар-
цем, старче” [9 : 53], а похідні суфікси стосовно їх джерела є 
самостійними суфіксальними величинами. „Про їх окреміш-
ність свідчить не лише різний морфемний склад, але також 
у багатьох випадках їх різне словотворче функціонування 
та різний ареал деривативного застосування як у відношен-
ні до словотворчих розрядів іменникових утворень, так і у 
відношенні до лексико-граматичного характеру словотвор-
чих основ, з якими поєднується простий і похідний від ньо-
го суфікси” [9 : 52]. В А. Грищенка такі вторинні суфіксальні 
величини мають різні назви: „модифікаційний варіант”, „по-
зиційний варіант”, „позиційно пов’язаний варіантний відпо-
відник”, „гібридна суфіксальна морфема”... [2 : 131, 147, 148, 
151, 154], [3 : 124, 131, 145]: „Суфікс -овн- виступає єдино 
можливим позиційно пов’язаним варіантним відповідни-
ком основної словотворчої морфеми -н-” [2 : 148]; „як варі-
анти суфікса -ат- виступають похідні морфеми -нат-, -чат-” 
[2 : 151]; „продуктивнішим порівняно з абстрагованим су-
фіксом -ив- виявився його позиційний варіант -лив-, який 
задовольняв зокрема фонетичні умови сполучуваності з ді-
єслівними твірними основами, поширеними вокальними су-
фіксами” [2 : 154].

А що вторинні афікси – це результат перерозкладу на 
стику питомої чи запозиченої твірної основи і того слово-
творчого суфікса, що став базою для нового форманта, то 
такі складні суфіксальні одиниці („гібридні суфіксальні мор-
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феми”, „позиційно пов’язані варіантні відповідники”, „моди-
фікаційні варіанти” [2]) розглядатимемо серед словотвір-
них варіантів афіксального рівня.

Отже, словотвірними варіантами афіксального рівня ви-
ступають: 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 дериватемно-
го рівня є: а) спільнокореневі похідні, утворені суфіксами-
варіантами трьох згаданих типів (аломорфами: хвильовий 
– хвилевий; вільними варіантами: дрібнісінький – дрібнюсінь-
кий; складними варіантами: екзистенційний – екзистенці-
альний – екзистенціональний), б) спільнокореневі похідні, у 
яких той самий морф поєднується з варіантними твірними 
основами (усіченою і неусіченою: ди�узійний – ди�узний).

Обов’язковою умовою словотвірної варіантної пари є 
спільна лексична й словотвірна семантика її компонентів на 
одному синхронному зрізі, позаяк за моделлю „спільна твір-
на основа + варіантні суфікси” нерідко можуть утворювати-
ся і слова-пароніми. Пор.: трансцендентний – трансценден-
тальний – словотвірні варіанти, але музичний – музикальний  
– пароніми.

Перші словотвірні варіантні пари прикметників в укра-
їнській мові відомі від �I ст. В українських пам’ятках до 
��III ст. дериваційне варіювання ад’єктивів пов’язане з віді-
менниковим та віддієслівним словотворенням: 1) від спіль-
ної твірної основи за допомогою різних варіантів одного і 
того самого суфікса, 2) від варіантних твірних основ за до-
помогою суфікса в одному й тому ж інваріантному чи варі-
антному вияві. Так, від �I ст. відомий вияв словотвірного ва-
ріювання прикметників названих двох моделей. Наприклад: 
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адьськый-адовськый: Не... адьсько~ постигним дно. Не презри 
мене блгыи ~ще днь адовьскыи моукы горьча~ ~ть [СДЯ, І, 74–
75]; безмилостьныи – безмилостивныи [С, І, 59]; безсловесьныи 
– бесловьныи. Жити~ наше словесно и безсловесно. Въ телеси 
акы чьрвь нhкыи сhд< въ бесловьны> подвигы [С, І, 74].

Для пам’яток української мови ХІ�–Х�ІІІ ст. особливо ха-
рактерними є дериваційні варіанти першого типу; найчасті-
ше це відіменникові похідні, утворені за допомогою різних 
виявів суфіксів -н-, -ов-, -ив-, -ат-, рідко -ск- і -ит-.

Наприклад, за допомогою інваріантного суфікса -н- та 
різних його варіантів утворилися такі прикметникові де-
риваційні варіанти: -н- і -овн- (-евн-) – азбучный (��II ст.) – 
азбуковный (��, ��I ст.): Лhтеры азбучныи, иж з них всh кни-
ги суть написаны. Начаста съставл<ти писмена азъбуковная 
Словеньскы [Т, 13]; винный – виновный (��–��III ст.) [Т, 253, 
254] (безвинний – безвиновный (��, ��II–��Ш ст.)) [Т, 67]; 
грhшный (ХVІІІ ст.) – грhховный (��, ��II ст.): Поки тhла мо-
его грhшного не погребут. От грhховного бо корене злыи плодъ 
бываетъ [Т, 622, 621]; денный (��II ст.) – дневный (��, Х�II ст.): 
Стый... за денную працу брал 12 грошей. Суть еще инныи 
Индульгенцыи, дневныи и Рочныи [Т, 693, 727]; -н- і -очн- 
(-ечн-) – безпереривнiй – безпереривочнiй (��III ст.) (утворе-
ні префіксально-суфіксальним способом): Панщини и робо-
тизни тяжкiя, безпереривнiя. Громъ безпереривочнiй  годинъ 
на 10 [Т, 75]; -н- і -ечн-/-hшн-/-шн- – сhнный (��I, ��II ст.) 
– сhнечный (��III ст.): Пришедши до сhнных дверей. Куплено 
часовню до дверей сhнечных [КТ]; вечерний (��, Х�ІІ–Х�ІІІ ст.) 
– вечерhшный (��III ст.): Молитвы вечернiи и оутрьнiи списа. 
Будhте мнh на помочи вроки излhчити... зарашнии, полудененiи, 
вечерhшни, вчерашнии [Т, 227, 228]; крайний – краишный (�I�–
Х� ст.): а львовч<не што имут поити до браилово, по рыбы, на 
крайнее мыто. А що привезоут от Басараб или от Тоурохъ, или 



207ДЕРИВАТОЛОГІЯ

перецъ, или баволноу, или боуд що... оу тых краишных тръгов 
[ССМ, І, 509]; -н- і -алн- – комедiйный (��I ст.) – комедiялнiй (��I, 
XVIII ст.): И видишъ ми ее подобенъ быти онымъ комедiйным 
жакомъ. Акт комедiялнiй [КТ]; -н- і -ивн- – милостный – милос-
тивний (безмилостний – безмилостивний) [КТ].

Отже, суфікс -н- послужив основою для утворення на його 
базі ряду складних власне українських суфіксів [10 : 167], а 
також приблизно з ��I ст. став засобом „творення прикмет- ст. став засобом „творення прикмет-ст. став засобом „творення прикмет-
ників від запозичених слів, головним чином інтернаціона-
лізмів. У результаті цього утворилися складні афікси -альн- 
, -уальн- , -озн-, -арн-, -ічн-, -ичн-, -аїчн-” [10 : 167]. Це і ста-
ло джерелом словотвірної варіантності. Пор. однотипні су-
часні українські прикметникові словотвірні варіанти: ор-
бітний – орбітальний, гімназійний – гімназіальний.

Друге місце за кількістю після словотвірних варіантів на 
-н-ий займають прикметники, утворені різними складними 
варіантами суфікса -ат- /-чат-, -аст- / -част-.

Найчастіше дериваційні варіанти, утворені цими фор-
мантами, мають якісні словотвірні значення „схожий на те, 
що назване іменником”, рідко „який має велике те, що назва-
не іменником”, „який складається з того, що назване іменни-
ком”. Напр.: -ат- і -аст- – вилчастый – вильчатый (��I–��II ст.) 
(від іменника-полонізма вилкъ): Конь зь серниста вилчатый. 
Познал есми у кон вильчастый [Т, 250]; двойчатый – двойчастый 
(Х�І–Х�ІІІ ст.): Лихтарик мосяжовый двойчатый на шруби. Во-
рота уезные двойчастые [Т, 678]: драбинчатый – драбинчастый 
(Х�ІІ–Х�ІІІ ст.): Простой драбинчатьш возокъ. Тhло его нагое 
на драбинчастомъ возу сhном прикритое привезено в Гадяч [Т, 
821]; попелятый (��III ст.) – попелястий (��III, �I� ст.): Подши-
тий луданом попелятим. Кунтушъ лудановий попелястий [КТ]; 
ребратый – ребрастый (��III ст.): Сотвор¿ ю страшную, сухую, 
зубатую, ребратую, голhнатую. Смерть... ребрастую... з острою 
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косою [КТ]; -аст- і -част- – крупястый – крупчастий (��I ст.): 
Соль крупястая. Соль крупчаста [КТ]. Пор. сучасні варіантні 
прикметники цієї ж моделі: вухатий – вухастий, трубча-
тий – трубчастий та ін.

Словотвірними варіантами, утвореними варіантними 
суфіксами -ов-(-ев-), є переважно відносні прикметники: 
дощовый – дожчевый (��III ст.): Дощове л¿то видалося [КТ]. 
Въ... дожчевихъ непогодахъ [Т, 756]; грушовый — грушевый 
(Х�І–Х�ІІІ ст.): Бочок двадцат порожних, а одна с квасом 
грушовым. Взвару доброго грушевого сулhя склянна [Т, 620]; 
´гарцовый – ´гарцевый (��I, ��III ст.): Фляш кгарцовыхъ шесть. 
Ходячи куфи и носатки закрить мhркою кгарцевою [Т, 637]. Пор. 
в сучасній українській мові: зграйовий – зграєвий, хме-
льовий – хмелевий. Рідко словотвірні варіанти на -ов-ий 
/-ев-ий /-ув-ий є присвійними чи якісними прикметника-
ми: Лазаровъ – Лазаревъ (�� ст.): От оусти лазировы долины. 
А на то ест... вhра пана станчоула брата лазарева [ССМ, І, 537]; 
Василевъ – Василюв (�� ст.): сноу василевоу. А писалъ се васи-
люв снъ [ССМ, І, 154]; королевъ (�I� ст.) – королюв (ХІ�–Х� ст.) 
[ССМ, І, 499]; лазуровий – лазуревий (��III ст.): Свhжи папер ла-
зуровий. Лазуреву фарбу сподобав [КТ].

Словотвірні варіанти, утворені за допомогою суфік-
са -ив- /-лив-(-овлив-), можуть мотивуватися іменником 
або мати подвійну мотивацію: злостивый – злостливый (Х�І–
��III ст.): Часи нынhшнiе злостивые. Такое злостливое и ду-
шевредное дhйствiе [КТ]; аналогічно незлостивий – незлостли-
вий (��II ст.) [КТ]; уродивый – уродливый (��II ст.): Розмыслая, 
уродывая Пно... до трох дней. Елена... уродливая панна [КТ]; 
жартливый – жартовливый (Х�І–Х�ІІ ст.) (можлива подвійна 
іменниково-дієслівна мотивація): жартливый смhхотворца. 
Въ словахъ жартовливыхъ [Т, 907]. Отже, відіменникові при-
кметникові дериваційні варіанти відповідають двом загаль-
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ним моделям: спільна твірна основа + варіантні суфікси і 
рідко варіантні твірні основи + той самий суфікс.

Прикметникові словотвірні варіанти, мотивовані дієсло-
вами, в українських пам’ятках трапляються порівняно рід-
ко (засвідчені в текстах Х�–Х�ІІІ ст.). Наприклад, за допомо-
гою інваріантного суфікса -н- та його варіанта -льн- утво-
рилися ад’єктиви оуздавный – уздавальный (��, ��II ст.): 
На оуздавныхъ листохъ. Уздавальнi листи [КТ]; докончаный 
– докончалный (��, Х�ІІ–Х�ІІІ ст.) [Т, 765]. За допомогою су-
фікса -н- утворюються ад’єктиви від твірних основ переваж-
но на приголосний, а за допомогою -льн- – на голосні /а/ 
або /и/ [2 : 178]. Хоч зрідка до тої самої основи може па-
ралельно додаватися або інваріантний суфікс, або його ва-
ріант. У пам’ятках української мови Х�І–Х�ІІІ ст. засвідчені 
також прикметники із варіантним суфіксом -тельн-. „Від-
сутність у переважній більшості випадків безпосередньо-
го словотворчого зв’язку між іменниками на -тель- і відпо-
відними прикметниковими похідними на -тельн- служить 
важливим аргументом на користь твердження про само-
стійне функціонування зазначеного суфікса у поєднанні з 
діє слівними твірними основами” [2 : 148]. Наприклад, сло-
вотвірними варіантами є віддієслівні прикметники, утворе-
ні від тої самої твірної основи за допомогою інваріантного 
суфікса -н- та його складного варіанта -тельн-: вредний – 
вредительный (Х�І–Х�ІІ ст.): Недугъ вредний. вс<кое м<со бол-
ших птицъ... вредителны сuть к питан¿ю [СУМ Х�І–Х�ІІ, �, 14]. 
Префіксально-суфіксальним способом за допомогою префік-
са не- й суфіксів -н- і -тельн- утворилися від дієслівної осно-
ви прикметникові дериваційні варіанти: незносный (Х�І–
Х�ІІІ ст.) – незносителный (��I ст.): Много кривдъ незносныхъ 
терпhли. Вчителi i фарисе¿ нав<зоуют бо беремена т<жкаа а 
незносителнаа [КТ].
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Від варіантних дієприкметників морфолого-синтаксич-
ним способом утворилися прикметникові словотвірні  
варіанти будучий – будущий (��I ст.) [СУМ Х�І–Х�ІІ, III, 90] та 
волочачий – волочащий (Х�І–Х�ІІ ст.) [СУМ Х�І–Х�ІІ, I�, 212].

Отже, формування перших варіантних пар (ХІ–Х� ст.) 
пов’язане з нечітко сформованими на той час законами спо-
лучуваності суфіксів присвійних прикметників -ов-/-ев-/
-ув-, із варіюванням суфіксів -ив-/-лив- у результаті руйну-
вання первісних обмежень морфеми -ив- поєднуватися тіль-
ки з іменниками і-основ і дієсловами и-класу, з утворенням 
похідного варіантного суфікса -ьск-/ -овьск-, а також із варі-
юванням іменникових твірних баз колишніх s-основ: тhл-/
тhлес-, слов-/словес-. Із ��I ст. активізується дериваційна ва-
ріантність прикметників, особливо відіменникових, – 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. Типовим стає варіювання в тій 
самій позиції морфем -ат-/-чат-, -аст-/-част-; із попередніх 
століть зберігається паралельне функціонування простого 
і складного варіантних суфіксів -ив-, -лив-, -овлив-. Мор-
феми -ов-, -ев- продовжують варіювати тільки у відносних 
прикметниках. Словотвірна варіантність віддієслівних при-
кметників в українській мові Х�І–Х�ІІІ ст. пов’язана з варі-
юванням суфіксів -н-, -льн-, -тельн- і -уч-(-ущ-), -ач-(-ащ-). 
Загалом прикметникові дериваційні варіанти ХІ–Х�ІІІ ст. 
відповідають двом моделям, які й збереглися в сучасній 
українській мові: спільна твірна основа + різні варіанти 
того самого суфікса; варіантні твірні основи + той самий 
суфікс, тобто до ��III ст. в українській мові вже були сфор-
мовані основні принципи сучасної дериваційної варіантнос-
ті прикметників.
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THE HISTORY OF DERIVATIONAL VARIATION 
OF UKRAINIAN ADJECTIVES

Iryna KUZ�A

This research paper is devoted to derivational variation of 
adjectives in the Ukrainian language as special relations between 
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words. There are several approaches to the study of derivational 
variants in modern linguistics. Even the definition of this term 
is very polemical point of issue. Derivational variation may be 
based not only on adding variant word-forming affixes (suffixes 
predominantly) to the same stem but also on adding the same 
affix to variant or different stems. These stems must certainly be 
of the same root. Morphemical variants are usually at the basis of 
derivational variation. Derivational variants must be words with 
the same derivational meaning only. Direct and figurative lexical 
meaning may be the same too. According to such approach to 
derivational variation the adjectival derivational variant pairs in 
the Ukrainian written texts of the XI–XVIII-th centuries are exposed 
and analysed in this paper. 

The explication of causes of adjectival derivational variation 
in the Ukrainian language at different periods of time (the XI–
XVIII-th centuries) is also the goal of this thesis. It is a complex 
derivatological investigation which contains structural, semantical 
and functional analyses of adjectival derivational variant pairs in 
the Ukrainian written texts of the XI–XVIII-th centuries in respects 
to modern language norm. 

Ke� words: derivational meaning, derivational variants, variant 
affixes, variant stems, model of derivational variation.
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У статті з’ясовано словотвірний потенціал числівника шість 
у сучасній українській літературній мові. Проаналізовано 
семантико-дериваційні зв’язки денумеративів у структурі сло-’язки денумеративів у структурі сло-язки денумеративів у структурі сло-
вотвірного гнізда на різних ступенях деривації за принципом ді-
ади „твірне – похідне“. Описано семантичні структури дериватів 
із застосуванням методики вивчення сем та семем. На базі се-
мантичних структур похідних виявлено різнотипні словотвірні 
значення як конституенти семантики дериватів.

Ключові слова: словотвірне гніздо, словотвірний ланцю-
жок, словотвірна парадигма, лексичне значення, сема, семема 
(лексико-семантичний варіант), десемізація, семемізація, семі-
зація, словотвірне значення.

Важливим завданням сучасної дериватології є типоло-
гізація словотвірної системи мови на базі комплексної оди-
ниці класифікації мовного матеріалу – словотвірного гніз-
да (СГ), адже воно охоплює максимально можливий спектр 
спільнокореневих похідних. Тому, з одного боку, СГ моде-
лює найбільш масштабні відомості про словопороджуваль-
ну здатність вершинного конституетна та про його семан-
тичне наповнення. З іншого боку, організація лексичних 
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одиниць за принципом гніздування репрезентує особливос-
ті семантико-дериваційних відношень між словами, сприяє 
безпосередньому з’ясуванню внутрішньої та семантичної 
структури дериватів.

У сучасній україністиці здійснено дослідження слово-
творчої спроможності певних класів слів на рівні СГ: М. Го-
лянич (гнізда коренів зі значенням мовлення), М. Лесюк (ді-
єслова зі значенням руху), Н. Тишківська (дієслова зі значен-
ням почуттів), Г. Василевич (дієслова зі значенням мислен-
ня) та інші.

Відчислівникові словотвірні гнізда, незважаючи на ха-
рактерну для них розгалужену систему похідних лексем, ще 
не були окремим предметом наукового аналізу, що й зумо-
вило вибір теми. Тому актуальність роботи полягає в необ-
хідності досліджувати денумеративи в аспекті словотвірної 
гніздології для вичерпного опису дериваційної спроможнос-
ті лексем української мови. Такі дослідження стануть під-
ґрунтям для сучасного антропоцентричного лінгвокогніто-
логічного підходу до вивчення словотвірних гнізд як макро-
конструктів мовної картини світу, тобто як одиниць знань, 
що акумулюють та впорядковують інформацію, пов’язану 
з когніцією соціуму [4 : 201], розвантажуючи таким чином 
людську пам’ять: в такому разі твірне слово виконує функ-
цію антиципації. 

Мета статті – з’ясувати словотвірний потенціал числів-’ясувати словотвірний потенціал числів-ясувати словотвірний потенціал числів-
ника шість у сучасній українській літературній мові. По-
ставлена мета передбачає розв’язання таких конкретних за-
вдань: 1) укласти СГ з вершиною шість та встановити його 
структурні параметри; 2) з’ясувати семантико-дериваційні 
взаємовідношення денумеративів СГ; 3) визначити типи 
словотвірних значень (СЗ) похідних.
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Під словотвірним гніздом, вслід за А. Тихоновим, ми ро-
зуміємо сукупність спільнокореневих слів, послідовно впо-
рядкованих відношеннями словотвірної (матеріальної) та 
семантичної похідності [11 : 30].

Основними структурними параметрами СГ є лексичний 
обсяг, потужність, глибина місця, ширина, словотвірні лан-
цюжки (СЛ) та словотвірні парадигми (СП). Їхній кількісний 
розподіл у межах СГ з вершиною шість репрезентовано в та-
блиці 1.

Денумеративи аналізованого СГ належать до різних 
лексико-граматичних класів, а саме: прикметників (32), 
іменників (31), числівників (10) та прислівників (6). Розпо-
діл похідних за частинами мови на різних ступенях дерива-
ції в СГ з вершиною шість відбито в таблиці 2.

Усі деривати, як бачимо, розташовані на трьох ступенях 
словотворення. Безпосередньо від числівникової твірної 
основи утворено на I ступені деривації 41 похідна одиниця 
(21 прикметник, 10 іменників, 6 числівників, 4 прислівни-
ки); на II ступені – 30 похідних (17 іменників, 7 прикметни-
ків, 4 числівники, 2 прислівники); на III ступені – 8 похідних 
(4 прикметники, 4 іменники).

Словотвірна структура денумеративів репрезентована 
морфологічним способом словотворення, рідше – лексико-
синтаксичним. Так, серед простих похідних виявлено а) 25 
суфіксальних одиниць: 19 іменників (афікси – -ак, -ак-, -ик, 
-івк-, -к-, -н-, -ник, -ниц-, -ок), 4 прикметники (афікси – -н-, -ов-, 
-част-), 2 числівники (афікс -еро)); б) 4 флексійні числівни-
ки (афікс -ий); в) 4 префіксально-суфіксальні прислівники 
(конфікси – в-…е, у-…е, в-…-ох, у-…-ох); г) 2 префіксальні при-
слівники (афікси – в-, у-).

Серед складних денумеративів простежено а) 33 компо-
зити, структура яких супроводжується суфіксацією та інтер-
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фіксацією (афікс (-и-)): 27 прикметників (суфікси – -н-, -ов-
, -�-), 5 іменників (суфікси – -ець, -ник, -овик-, -ств-), 1 чис-
лівник (суфікс -н-); б) 9 похідних, що постали чистою ком-
позицією, яка супроводжується інтерфіксацією: 7 іменників 
(афікс (-и-)), 1 прикметник (афікс (-и-)), 1 числівник (афікс 
(-на-)).

Лексико-синтаксичний спосіб словотворення репрезен-
тований 2 денумеративними числівниками.

Для дериватології важливим є дослідження семантич-
них структур похідних та вивчення на їхній базі типів сло-
вотвірних значень (СЗ) як компонентів семантичної струк-
тури дериватів.

У СГ інваріантне значення вершини шість повністю по-
криває денумеративи, хоча й неоднорідно реалізується в 
семантичній структурі похідних. Так, твірним словом ана-
лізованого СГ є моносемантичний числівник шість, семе-
мою якого є �назва числа 6 та його цифрового позначення’ 
[10 : 469]. Зазначена вище семема складається з лексично 
зв’язаних сем (компонентів значення), які вказують на: 1) 
кількість; 2) відношення до цифрового позначення. Ці семи, 
накладаючись одна на одну, формують поняття „шість” 
[7 : 351].

Семантика аналізованої вершини може становити ядро 
лексичних значень (ЛЗ) похідних (наприклад, шестеро як 
збірна назва числа шість), а також воно здатне пересува-
тися на периферію семем, при цьому формуються нові зна-
чення, відсутні в семантичній структурі твірних, що при-
зводить до послаблення смислових зв’язків [8 : 5–6] у діаді 
„твірне – похідне“ (наприклад, шестірня як зубчасте колесо 
набуло значення предметності).

Крім дериватів, що постали на останньому ступені сло-
вотворення і які не є мотивувальними, похідні лексеми на 
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будь-якому іншому ступені є твірними для наступних оди-
ниць. Тому інваріантне моносемантичне значення твірного 
становить, як правило, основу семантичної структури похід-
ного (наприклад, семема деривата шістдесятник стала ба-
зовою для ЛЗ фемінітива шістдесятниця).

Семантика багатозначної одиниці характеризується, як 
відомо, ієрархічно впорядкованими лексико-семантичними 
варіантами (ЛСВ), один з яких є домінантним [12 : 39]. Зро-
зуміло, що вторинні значення полісемантичних лексем та-
кож стають твірними для наступних, проте реалізувати-
ся можуть не всі, а кілька семем слова [8 : 5]. Тож, як зазна-
чає В. Ґрещук, „…утворення дериватів здійснюється на базі 
окремих значень мотивуючого слова, а не його семантичної 
структури в цілому“ [2 : 25]. Наприклад, у похідному шесте-
ричок реалізується ЛСВ2 твірного шестерик.

Як бачимо, СГ є своєрідною матрицею, в якій твірні осно-
ви неоднорідно мотивують семантику похідних, тому до-
цільно більш детально з’ясовувати структуру окремих ЛЗ 
дериватів, при цьому враховуючи явища десемізації, семе-
мізації та семізації, які можуть перехрещуватися в процесі 
деривації. Так, під десемізацією розуміємо процес нейтра-
лізації сем чи семем [8 : 10], наприклад, у слові шестигран-
ник знялася словотвірна сема твірного слова, а саме �віднос-
ність’ та граматична сема �родова ознака’; під семемізацією 
– процес накладання семем [7 : 347], наприклад, у двокоре-
невому слові шістдесят напластувалися ідеї значень двох 
кореневих морфем; під семізацією – процес накладання сем 
[7 : 347], наприклад, формування ЛЗ деривата шестидесят-
ниця зумовлене напластуванням словотвірної семи �фемін-
ність’ та граматичної семи �жіночий рід’.

На думку І. Ковалика, „…при характеристиці процесу се-
мізації і семемізації у словотвірному гнізді треба виявля-
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ти і з’ясовувати комплекси сем і семем, що знімаються і на-
кладаються на семну і семемну структуру дериватів на різ-
них ступенях словотворення даного словотвірного гнізда“ 
[7 : 351]. Тому пропонуємо детально розглянути семантичну 
структуру похідних аналізованого СГ з вершиною шість на 
кожному ступені деривації.

Усі лексеми I ступеня досліджуваного СГ мотивовані вер-
шинним числівником і виражають його ЛЗ безпосередньо, 
тому трактуються як денумеративи [2 : 22].

Семантика простих за структурою лексем формувалася 
шляхом семізації твірного за допомогою таких формантів: 
суфіксальна морфема -ак привносить у ЛЗ деривата шост-ак 
мутаційну сему �предметність’ та є втіленням граматичної 
семи �чоловічий рід’; суфікс -еро – модифікаційну сему �збір-
ність’ у ЛЗ похідного шест-еро; префіксально-суфіксальні 
форманти в-…-е, у-…-е – мутаційну сему �послідовність дії’ в 
ЛЗ одиниць в-шост-е, у-шост-е; конфікси в-…-ох, у-…-ох – му-
таційну сему �спосіб дії’ в ЛЗ дериватів в-шість-ох, у-шість-
ох; флексія -(ий) – модифікаційну сему �порядковість’ і вод-
ночас граматичну сему �чоловічий рід’ у ЛЗ порядкового 
числівника шост-(ий).

Явище семізації виявлено в лексичній структурі полі-
семантичних похідних шіст-к(а), шост-ак(а). Так, лексема 
шіст-к(а) характеризується наявністю п’яти семем: 1) �на-
зва цифри 6’; 2) �гральна карта, що має шість позначок од-
нієї масті’; 3) �запряг з шести коней або інших тварин’; 4) 
�шестивесловий човен чи шлюпка’; 5) �дрібна монета вартіс-
тю шість, пізніше десять австрійських крейцарів’ [10 : 468]. 
Лексичне значення деривата шост-ак(а) репрезентоване 
двома ЛСВ, що є синонімічними до ЛСВ1 та ЛСВ2 похідного 
шіст-к(а) [10 : 511]. Афікси -ак- та -к- є носіями мутаційної 
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семи �предметність’, яка, корелюючи з флексією -(а), при-
вносить граматичну сему �жіночий рід’ у семантику всіх ЛСВ 
аналізованих похідних. У ЛСВ3 деривата шіст-к(а) названий 
вище словотворчий афікс є ще носієм додаткової конотатив-
ної модифікаційної семи �розмовність’.

Композити I кроку є двокореневими, для них характер-
ний внутрішній синтаксис, коли в препозиції розташований 
пояснюваний складник словосполучення [5] – нумератив, 
форма якого вжита в називному або родовому відмінку [3]. 
Тому виявляємо такі види словосполучень, як числівниково-
прикметникові, що співвідносні з прикметниками-
композитами, числівниково-числівникові, які є еквівалент-
ними числівникам-композитам та числівниково-іменникові, 
що співвідносні з іменниками-композитами. 

Формування семантичної структури всіх названих видів 
складних утворень зумовлене процесом семемізації, що ма-
ніфестує синтагматичне СЗ, та явищем семізації.

Так, у лексичній структурі складних прикметників се-
мізація реалізована суфіксами -н-, рідше – -ов, -�- та флек-
сією -(ий) що є носіями мутаційної семи �відносність’, флек-
сійною морфемою -(ий), яка маніфестує граматичну сему 
�родова ознака’: шест-и-годин-н(ий), шест-и-гран-н(ий), 
шест-и-ден-н(ий), шест-и-знач-н(ий), шест-и-стоп-н(ий), 
шест-и-стволь-н(ий), шест-и-місяч-н(ий), шест-и-том-
н(ий), шест-и-клас-н(ий), шест-и-крат-н(ий), шест-и-кут-
н(ий), шест-и-літ-н(ій), шест-и-піль-н(ий), шест-и-річ-н(ий), 
шест-и-весл-ов(ий), шест-и-дюйм-ов(ий), шест-и-поверх-
ов(ий), шест-и-пуд-ов(ий), шест-и-раз-ов(ий), шест-и-пал-�-
(ий), шест-и-крил-(ий).

Формування складних числівників зумовлене семеміза-
цією, адже на ЛЗ твірного накладаються семеми, що вира-
жені лексично зв’язаними семами �кількість’ та �відношен-
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ня до цифрового позначення’. У результаті вказаного про-
цесу при лексико-синтаксичному способі словотворення 
виявлено синтагматичний тип СЗ: шіст-десят, шіст-сот, 
шіст-на-дцять. Семантика лексеми шест-и-тисяч-н(ий) ха-
рактеризується, окрім семемізації, накладанням модифіка-
ційної семи �порядковість’, репрезентованої афіксом -н- та 
граматичної семи �чоловічий рід’, маніфестованої закінчен-
ням -(ий).

При творенні ЛЗ усіх іменників-композитів виявлено 
синтагматичну та подекуди лексичну деривацію. Перша є 
результатом семемізації, наприклад, у похідних одиницях 
шест-и-літт-(я), шест-и-річч-(я), шест-и-пілл-(я), а також 
– напластування мутаційної семи �абстрактність’ та грама-
тичної семи �середній рід’, реалізованих флексією -(я).

Лексичну деривацію в процесі формуванні складних 
іменників репрезентує семізація, що виражена такими афік-
сами: суфікси -ець, -ник є носіями мутаційної семи �маску-
лінність’ та водночас вказують на граматичну сему �чоло-
вічий рід’ у дериватах шест-и-бор-ець, шест-и-клас-ник; су-
фікс -овик репрезентує мутаційну сему �предметність’ та 
граматичну сему �чоловічий рід’ у ЛЗ шест-и-шаг-овик; су-
фікс -ств- є виразником мутаційної семи �абстрактність’ та 
разом із флексією -(о) експлікує граматичну сему �середній 
рід’ у лексемі шест-и-бор-ств(о).

Семантична структура похідних II ступеня зумовлена 
процесами десемізації, семемізації та семізації. 

Деривати, що мотивовані безпосередньо інваріантними 
значеннями моносемантичних твірних, є результатом семі-
зації та подекуди десемізації. Так, в лексемах шестигранн-
ик, шестиитомн-ик, шестикутн-ик знялася сема �віднос-
ність’ та граматична сема �родова ознака’, а в обидвох ЛСВ 
похідного шестер-ик – сема �збірність’. На семантику твірних 
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наклалася транспозиційна сема �предметність’ та граматич-
на сема �чоловічий рід’, що виражені суфіксом -ик. У слові 
шестиитомн-ик цей афікс є ще носієм додаткової модифіка-
ційної семи �розмовність’. 

Семантика лексем шестір-н(я), шестер-н(я)�, шестер-
н(я)2 утворилася шляхом нейтралізації семи �збірність’, на-
пластування мутаційної семи �предметність’, маніфестова-
ної суфіксом -н-, та граматичної семи �жіночий рід’, репре-
зентованої флексією -(я). Зауважимо, що в ЛСВ2 деривата 
шестер-н(я) виявлено додаткову модифікаційну сему �роз-
мовність’, реалізовану афіксом -н-.

Процес семізації на цьому ступені репрезентований ще 
такими морфемами: афікс -ник – носій мутаційної семи �мас-
кулінність’ та граматичної семи �чоловічий рід’ у ЛЗ похід-
ного шістдесят-ник; афікс -к- є носієм транспозиційної семи 
�предметність’, що разом із флексією -(а) виражає граматич-
ну сему �жіночий рід’ у лексемі шестиден-к(а) (нейтралізу-
ється сема �відносність’ та �родова ознака’); афікс -івк- є но-
сієм транспозиційної семи �предметність’, закінчення -(а) 
репрезентує граматичну сему �жіночий рід’ у похідному 
шестидюйм-івк(а) (водночас знімається сема �відносність’ 
та �родова ознака’); афікс -к- – репрезентант модифікаційної 
семи �фемінність’ та додаткової семи �розмовність’, які в по-
єднанні з флексією -(а) маніфестують граматичну сему �жі-
ночий рід’ у ЛЗ одиниці шістнадцят-к(а); афікс -ниц- – носій 
семи �фемінність’, а закінчення -(я) репрезентує граматичну 
сему �жіночий рід’ у лексемі шестиклас-ниц(я) (знімається 
сема �маскулінність’ та �чоловічий рід’); суфікс -еро – носій 
модифікаційної семи �збірність’ у дериваті шістнадцят-
еро); префікси в-, у- виражають мутаційну сему �збільше-
ність’ у ЛЗ прислівникових одиниць в-шестеро, у-шестеро; 
закінчення -(ий) привносить модифікаційну сему �порядко-
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вість’ та граматичну сему �чоловічий рід’ у ЛЗ числівників 
шістдесят-(ий), шістнадцят-(ий).

Семантика складних за структурою дериватів аналізова-
ного ступеня зумовлена десемізацією, семемізацією, що су-
проводжується синтагматичною деривацією, та семізацією. 
Остання виражена такими афіксами, як: суфіксальні мор-
феми -н-, -ов- – носії мутаційної семи �відносність’, а флексія 
-(ий) – граматичної семи �родова ознака’ в лексемах шест-
и-сот-літ-н(ій), шест-и-сот-річ-н(ий), шістнадцят-и-склад-
ов(ий)); суфікс -ник є носієм мутаційної семи �маскулінність’ 
та граматичної семи �чоловічий рід’ у ЛЗ похідного шест-и-
десят-ник; закінчення -(ий) є репрезентантом модифікацій-
ної семи �порядковість’ та граматичної семи �чоловічий рід’ 
у дериваті шест-и-сот-(ий).

Серед складних похідних II ступеня виявлено полі-
семантичні синонімічні одиниці шістдесят-и-літт-(я), 
шістдесят-и-річч-(я), що характеризуються наявністю двох 
семем, які вказують на темпоральність: ЛСВ1 – �проміжок 
часу, що дорівнює шістдесятим рокам’, ЛСВ2 – �річниця події, 
що сталася шістдесят років тому’ [10 : 468]; аналогічною є 
структура лексем шест-и-сот-літт-(я), шест-и-сот-річч-
(я), яка репрезентована ЛСВ1 – �проміжок, період часу, що 
дорівнює шестистам рокам’, ЛСВ2 – �річниця події, що стала-
ся шістсот років тому’ [10 : 448]. Семантична структура цих 
лексем є результатом активізації процесу семемізації, що є 
виразником синтагматичного типу деривації, а також на-
пластування мутаційної семи �абстрактність’ та граматич-
ної семи �середній рід’, репрезентантом якої є флексія -(я).

Лексична структура багатозначних слів шістдесят-и-
літ-н(ій), шістдесят-и-річ-н(ий) експлікована двома ЛСВ, 
для кожного з яких властива вказівка на темпоральність: 
ЛСВ1 – �який здійснюється, виконується, триває шістде-
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сят років’, ЛСВ2 – �віком шістдесят років’ [10 : 468]; еквіпо-
лентною є структура лексем шістнадцят-и-літ-н(ій) та 
шістнадцят-и-річ-н(ий), яка репрезентована ЛСВ1 – �який 
має 16 років існування’, ЛСВ2 – �віком шістнадцять років’ 
[10 : 468]. Так, семантична структура досліджуваних попар-
но синонімічних слів зумовлена семемізацією, що виражає 
синтагматичну деривацію, та семізацією, яка маніфестова-
на афіксом -н-, що є носієм мутаційної семи �відносність’ та 
флексією -(ий) як носія граматичної семи �родова ознака’.

Формування семантики дериватів III ступеня, що є про-
стими за структурою, зумовлене семізацією та подекуди десе-
мізацією. Так, процес семізації у лексемах, що мотивовані ін-
варіантними значеннями моносемантичних слів, виражений 
такими афіксами: суфіксальна морфема -к- є носієм транс-
позиційної семи �фемінність’, а флексія -(а) виражає грама-
тичну сему �жіночий рід’ у фемінітиві шістнадцятиліт-к(а) 
(виявлено, що знімається словотвірна сема �присвійність’ та 
граматична сема �родова ознака’ твірного слова); суфікс -ниц- 
привносить модифікаційну сему �фемінність’, а закінчення 
-(я) – граматичну сему �жіночий рід’ у дериватах шістдесят-
ниц(я), шестидесят-ниц(я) (нейтралізується сема �маскулін-
ність’, �чоловічий рід’); суфікс -част- – носій транспозицій-
ної семи �відносність’, а флексія -(ий) репрезентує граматичну 
сему �чоловічий рід’ у похідних шестерен-част(ий), шестерін-
част(ий) (простежено нейтралізацію сем �предметність’ та 
�жіночий рід’).

Семантика слова шестерич-ок характеризується накла-
данням на ЛСВ2 твірного слова модифікаційної семи �пред-
метність’, додаткової конотативної семи �гіпокористичність’ 
і граматичної семи �чоловічий рід’, що виражені афіксом -ок.

На досліджуваному ступені словотворення виявлено по-
лісемантичні одиниці шестер-н(ий) та шестерик-ов(ий). Так, 
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лексична структура деривата шестер-н(ий) репрезентована 
двома ЛСВ: 1) �який має запряг із шести коней’; 2) �у шість 
більший, збільшений�склад’ [10 : 446], а семантика похідного 
шестерик-ов(ий) експлікована такими семемами: 1) �який 
стосується до шестерика’; 2) �який складається з шести час-’; 2) �який складається з шести час-який складається з шести час-
тин’ [10 : 446]. Інваріантні семеми похідних зумовлені на-’ [10 : 446]. Інваріантні семеми похідних зумовлені на-Інваріантні семеми похідних зумовлені на-
пластуванням транспозиційної семи �відносність’, вираже-
ної суфіксами -н-, -ов- та накладанням граматичної семи �ро-
дова ознака’, що репрезентована флексією -(ий). Ці слово-
творчі афікси є ще носіями транспозиційних сем �збільше-
ність’ у ЛСВ2 похідного шестер-н(ий) та семи �склад’ у ЛСВ2 
деривата шестерик-ов(ий). Семантична структура досліджу-досліджу-
ваних одиниць характеризується нейтралізацією сем �пред-
метність’, �жіночий рід’, �чоловічий рід’.

У процесі комплектування системи СГ з вершиною шість, 
врахувавши особливості семантико-дериваційних зв’язків у 
діаді „твірне – похідне“, формувалися, як бачимо, мутаційні, 
модифікаційні, транспозиційні та синтагматичні значення 
денумеративів. Типи словотвірних значень аналізованого 
СГ репрезентовані в таблиці №3.

Таким чином, семантична структура похідних зумовле-
на явищами десемізації, семемізації та семізації. Десемізація 
характеризує, як правило, міжчастиномовний словотвір при 
формуванні суфіксальних лексем II та III ступеня та пооди-
ноко внутрішньочастиномовний, що реалізований у струк-
турі суфіксального похідного III ступеня; семемізація фор-
мує семантику всіх композитних прикметників, іменників, 
числівників I ступеня й деяких складних прикметників та 
іменників II ступеня деривації.

Процес семізації денумеративів, що належать до чотирьох 
лексико-граматичних класів слів, виражений такими слово-
твірними семами: 1) серед прикметників – �родова ознака’ 
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(-ий), �відносність’ (-н-, -ов-, -част-, -�-, -(ий)), �склад’ (-ов-), 
�збільшеність’ (-н-); 2) серед іменників – �предметність’ (-ак, 
-ак-, -ик-, -івк, -к-, -н-, -овик, -ок), �маскулінність’ (-ець, -ник), 
�фемінність’ (-к-, -ниц-), �абстрактність’ (-ств-, -(я)), конота-
тивні семи �розмовність’ (-ак, -ик, -к-, -н-) та �гіпокористич-
ність’ (-ок); 3) серед числівників – �збірність’ (-еро), �поряд-
ковість’ (-н-, -ий); 4) серед прислівників – �послідовність дії’ 
(в-…-е, у-…-е), �спосіб дії’ (в-…-ох, у-…-ох), �збільшеність’ (в-, у-).

Усі похідні СГ утворилися на базі таких типів СЗ, як: мута-
ційні (іменники, прикметники, прислівники), модифікацій-
ні (іменники, прислівники), транспозиційні (прикметники, 
іменники) та синтагматичні (прикметники, іменники, чис-
лівники). Більшість складних одиниць I та II ступеня слово- та II ступеня слово-та II ступеня слово-
творення, як правило, прикметникових та поодиноко імен-
никових утворилися як лексичною, так і синтагматичною 
деривацією.

Отже, дослідження лексико-словотвірних взаємозв’язків 
у діаді „твірне – похідне“ в межах СГ сприяє детальному ви-
вченню семантики денумеративів та специфіки їхнього 
формування, а також більш глибокому спостереженню над 
розгортанням чи згортанням семантики вершинного кон-
ституента словотвірного гнізда.
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SEMANTIC-DERIVATIONAL CHARACTERISTIC OF  
THE FAMILY OF WORDS WITH THE TOP SIX

�l�a �US�PIT

In the article, the word-formative potential of the numeral six 
is observed in modern Ukrainian literary language. The semantic – 
derivational links of the denumeratives are analyzed in the structure 
of the family of words at the different stages of derivation on the 
principle of diad „formative – derivative”. The semantic structures 
of the derivatives are described with the use of methodology for the 
study of seme and sememe. On the basis of the semantic structures 
of the derivatives the polytypic word-formative meanings are 
discovered as constituents of the semantics of derivatives.

Ke� words: family of words, word-formative chain, word- 
formative paradigm, lexical meaning, seme, sememe (lexical-
semantic variant), desemization, sememization, semization, word-
formative meaning.
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Додаток
Базове 
слово

I ступінь II ступінь III ступінь

ші́сть шо́ст-(ий)
ше́ст-еро

шост-а́к
шост-а́к(а)
ші́ст-к(а)
в-шо́ст-е

в-шість-о́х
у-шо́ст-е

у-шість-о́х
шіст-деся́т

шіст-на́-дцять

шіст-со́т

шестер-и́к

шестер-н(я́)� 
(запряг із шести коней)

шестер-н(я́)2
 (зубчасте колесо,
 яке передає рух)

шестір-н(я́)
в-ше́стеро
у-ше́стеро

шістдеся́т-(ий)
шістдеся́т-ник

шест-и-деся́т-ник
шістдесят-и-лі́тт-(я)

#-рі́чч-(я)
#-лі́т-н(ій)
#-рі́ч-н(ий)

шістна́дцят-(ий)
шістна́дцят-еро
шістна́дцят-к(а)

шістнадцят-и-лі́т-н(ій)
#-рі́ч-н(ий)

#-склад-о́в(ий)
шест-и-со́т-(ий)

шест-и-сот-лі́тт-(я)
#-рі́чч-(я)

#-лі́т-н(ій)
#-рі́ч-н(ий)

шестерич-о́к
шестерик-о́в(ий)

шестер-н(и́й)

шестере́н-част(ий)

шестері́н-част(ий)

шістдеся́т-ниц(я)
шестидеся́т-ниц(я)

шістнадцятилі́т-к(а)
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шест-и-ти́сяч-н(ий)
(числ.)

#-бо́р-ець
#-бо́р-ств(о)
#-лі́тт-(я)
#-пі́лл-(я)
#-рі́чч-(я)

#-кла́с-ник
#-шаг-ови́к

#-весл-о́в(ий)
#-годи́н-н(ий)
#-гра́н-н(ий)
#-де́н-н(ий)

#-дюйм-о́в(ий)
#-зна́ч-н(ий)
#-кла́с-н(ий)
#-кра́т-н(ий)
#-кри́л-(ий)
#-ку́т-н(ий)
#-лі́т-н(ій)

#-мі́сяч-н(ий)
#-па́л-�-(ий)
#-пі́ль-н(ий)

#-поверх-о́в(ий)
#-пуд-о́в(ий)
#-раз-о́в(ий)
#-рі́ч-н(ий)

#-ство́ль-н(ий)
#-сто́п-н(ий)
#-то́м-н(ий)

шестикла́с-ниц(я)

шестигра́нн-ик
шестиде́н-к(а)

шестидюйм-і́вк(а)

шестику́тн-ик

шестито́мн-ик
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Таблиця �
СГ Лексич-

ний обсяг
Потуж-

ність
Глибина Ширина Кількість 

СЛ
Кількість 

СП
СГ  

шість
80 79 3 41 62 18

Таблиця 2
Частини мови I ст. II ст. III ст. Усього
Прикметники 21 7 4 32

Іменники 10 17 4 31
Числівники 6 4 – 10

Прислівники 4 2 – 6
Усього 41 30 8 79

Таблиця 3

Частиномовний 
склад денумера-

тивів

Лексична деривація Синтаксична 
деривація

Си
нт

аг
м

ат
ич

на
  

де
ри

ва
ці

я

Приклади

М
ут

ац
ія

М
од

иф
ік

ац
ія

Тр
ан

сп
оз

иц
ія

Прикметники
+

+
+

шістдесятилітній
шестерний

шестикрилий

Іменники

+
+

+
+

шестерик
шістдесятниця
шестигранник
шестиборство

Числівники +
+ шістнадцять

шостий

Прислівники + вшестеро
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ПРИСЛІВНИК У СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНИХ  
ТЕКСТІВ ЛІНИ КОСТЕНКО

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
ка�едра українського прикладного мовознавства, 
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Досліджено роль і місце прислівників у поезії Ліни Костен-
ко, проаналізовано їхні структурно-семантичні ознаки, виявле-
но стилістичні функції та особливості сполучуваності.

Ключові слова: прислівник, означальні прислівники, поетич-
ний текст, стилістичні функції.

У системі повнозначних частин мови прислівник займає 
особливе місце з огляду на специфіку його семантики, своє-
рідність словотворчого оформлення, морфологічних ознак 
та синтаксичних функцій. 

Відомо, що у слов’янському мовознавстві до середини 
�I� ст. прислівник кваліфікували переважно як службову 
частину мови. Її призначення вбачали в „короткому відтво-
ренні обставин” та об’єднували обставинні прислівники зі 
службовими частинами мови в одну широку категорію час-
ток, мотивуючи це невідмінюваністю прислівників [2 : 13]. У 
�� ст. теорія про прислівник ґрунтується на вченні О. О. По-
тебні, який відмовився від однобічного синтаксичного розу-
міння прислівника і визнав за ним морфологічну самостій-
ність, надав йому статусу особливої лексичної групи, осо-
бливої частини мови, яку вживають для вираження „озна-
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ки ознак” [20 : 325]. Прислівник почали розглядати як одну 
з основних, повнозначних частин мови, для якої характерні 
такі властивості, як категоріальне значення ознаки ознак, 
гетерогенна морфологічна природа й синтаксична обста-
винна функція у складі речення [23 : 52].

Кін. ��–поч. ��I ст. позначений появою різних поглядів 
на статус прислівника. Сучасні провідні українські грама-
тисти стверджують, що в системі частин мови прислівник 
функціонально спрямований на вираження обставинних 
семантико-синтаксичних відношень [5 : 156], і пропонують 
термін прислівник замінити терміном обставинник, оскіль-
ки відповідна частина мови передусім позначає різні обста-
вини, за яких відбувається дія, явище тощо [3 : 7].

Предметом окремої уваги мовознавців стали предика-
тивні прислівники, або слова категорії стану. Аналізую-
чи окремі групи слів категорії стану, науковці називають їх 
„безособово-предикативними словами”, або „предикатив-
ними словами”, або „присудковими словами”, або „предика-
тивними прислівниками” [6; 22; 19]. Український мовозна-
вець В. О. Горпинич переконує, що є підстави вважати слова 
категорії стану самостійною частиною мови і відповідно до 
української традиції називати її станівником [6 : 240].

Граматисти намагаються визначити також місце модаль-
них слів у системі частин мови. Більшість дослідників такі 
слова називають модальними прислівниками, оскільки вони 
мають незмінну граматичну форму та близькі за семантич-
ною структурою до прислівників [4; 22; 8]. З іншого боку, вони 
не пов’язані ні граматично, ні семантично з якимось із членів 
речення, а служать для виявлення ставлення мовця до змісту 
всього речення і виконують роль вставного слова [22 : 443]. 
Таке функціональне призначення модальних слів, на думку 
мовознавців, дає підстави називати їх модальником [6 : 245].
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Прислівники різних лексико-граматичних розрядів до-
сліджено в аспекті лінгводидактики, показано специфіку їх 
функціонування в мовленні з урахуванням ситуації чи кон-
тексту, прокоментовано особливості сполучуваності та ви-
користання в реченні, запропоновано систему вправ та 
практичних завдань, призначених для вироблення умінь 
та навичок уживання прислівників у мовленні студентів-
іноземців [9].

Прислівник став предметом наукових зацікавлень відо-
мого філолога, мовознавця, викладача та глибокого дослід-
ника граматичної будови української мови І. Й. Ощипко. На-
уковець узагальнює думки різних учених про прислівник 
східнослов’янських мов у пожовтневий період [11], аналі-
зує вчення О. О. Потебні про прислівник [13; 18], привертає 
увагу до проблеми семантичної і словотвірної природи при-
слівників української літературної мови та українських го-
ворів [10; 12], описує прислівники поезії І. Франка, худож-
ніх творів Григорія Квітки-Основ’яненка [16; 15], досліджує 
словотвірну синонімію українських прислівників, визна-
чає місце прислівників у сучасній технічній лексиці тощо. 
У багатьох статтях характеристику українських прислів-
ників І. Й. Ощипко подає в порівнянні з російськими, біло-
руськими, польськими [17]. Порівняльні студії прислівників 
східнослов’янських мов дали змогу виділити типові та спе-
цифічні ознаки адвербативів різних структурних (відпри-
кметникових, відіменникових прислівників, прислівників, 
утворених за моделлю по- … -ому / -и) та семантичних класів 
(прислівників з оцінними суфіксами, зі значенням високого 
ступеня ознаки дії). 

Поділяємо традиційний погляд на прислівник як незмін-
ну самостійну повнозначну частину мови, яку найчастіше 
вживають „для вираження статичної ознаки іншої ознаки” 
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[22 : 430], що, однак, „не виключає можливості вживання 
прислівників також у значенні присудків та модальних слів, 
не пов’язаних синтаксичними зв’язками з жодним із членів 
речення” [22 : 430].

Мета статті – дослідити структурно-семантичні ознаки 
та стилістичну роль означальних прислівників у поезії Ліни 
Костенко.

Означальні прислівники – це слова, що виражають 
якість або внутрішню властивість динамічної (дієслівної) 
чи статичної (прикметникової) ознаки [2 : 46]. 

Прислівники цього лексико-семантичного розряду спря-
мовані в зону вираження надзвичайно багатогранних при-
слівникових (обставинних) значень через деякі спільні з 
прикметником ознаки [2 : 47], конденсують загальну якісну 
оцінку ознаки, конкретизують спосіб або міру її вияву. 

У поетичних текстах Ліни Костенко більшість означаль-
них прислівників функціонує для називання якісної озна-
ки іншої ознаки, напр.: багряно, безсмертно, безшелесно, без-
слідно, безпорадно, безтямно, буйно, боязко, буквально, близь-
ко, борзенько, важко, високо, весело, велично, вічно, відповід-
но, воєдино, вчасно, вдумливо, віртуозно, гаряче, генетично, 
геть-чисто, гірко, глухо, граціозно, грайливо, грізно, громізд-
ко, гойно, гостинно, глибоко, ґречно, демонстративно, дарем-
но, діловито, добре, доконечно, довірливо, довго, дрібно, душ-
но, дужо, жагуче, жасминно, жарко, жалібненько, задурно, за-
журено, застуджено, зіщулено, звично, зворушливо, здивова-
но, зимно, злякано, ковзько, криво, критично, круто, ласкаво, 
легко, лунко, млосно, мускулисто, наполохано, незлісно, не-
сподівано, негарно, незатишно, небезпремінно, нелегко, нер-
вово, нездарно, нестатечно, неквапно, непереможно, непо-
грішимо, невигідно, негайно, нестерпно, непомітно, неохоче, 
нехутко, необачно, недумано, негадано, незримо, незалежно, 
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низько, нудно, одноголосно, одиноко, особисто, органно, охот-
но, первісно, печально, передгрозно, перелякано, передсмерт-
но, перламутрово, пізно, престижно, притульно, приречено, 
природно, приязно, прощально, поштиво, повільно, поважно, 
пряно, прямо, ретельно, рідко, самотньо, світло, синхронно, 
скоро, сліпучо, скрушно, скупо, слухняно, смачно, смутно, со-
лодко, спритно, спокійно, сліпучо, сумно, сумлінно, суворо, су-
єтно, суміжно, тайно, тваринно, твердо, темно, тихенько, 
тихесенько, тихо, тихо-претихо, тісно, тонесенько, тонко, 
тоскно, трубно, тужно, тяжко, тьмяно, �ілігранно, хитро, 
хутко, царствено та ін.

Утворені переважно від основ якісних прикметників з 
допомогою суфікса -о, рідше суфікса -е, означальні прислів-
ники реалізують у текстах поезій Ліни Костенко основні їхні 
лексичні значення. Наприклад, часто вживаний прислівник 
тихо акумулює різні значення прикметника важкий: „1. … 
// Який майже не утворює звуків, не робить шуму” [21: 10 : 
130]: „Тихо строчать дощі…” (7 : 18); „Я тихо йду” (7 : 143); 
„5. Без напруженої діяльності, бурхливого перебігу, без три-
вог і струсів” [21 : 10 : 130]: „Я тихо з тобою побуду” (7 : 117). 
Найчастіше прислівник тихо має значення прикметника 
тихий „1. Який звучить не сильно, не голосно” [21, 10 : 130], 
напр.: „Він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю” 
(7 : 153); „Може, десь там, в часах потомних, хтось, колись, 
пригадає і тихо позве мене” (7 : 198). 

Якісно-означальні прислівники виражають переваж-
но ознаку дії, названої дієсловом, напр.: „Підкажи найла-
гідніше слово, я його слухняно повторю” (7 : 91); „Пробач 
мені, життя, дароване так �едро!” (7 : 536); а також озна-
ку іншої ознаки, позначеної прикметником, напр.: „І смуж-
ка сонця тонко пурпурова далекий обрій пензликом торка” 
(7 : 215); „І хлопець, зворушливо юний, сказав із дорослим 



236
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

смутком…” (7 : 92); „І позивні прокотяться луною крізь далі 
неося�но голубі” (7 : 100); „І кров�ю предків тя�ко пурпу-
рова” (7 : 161).

У контексті поетичних рядків Ліни Костенко означальні 
прислівники часто набувають образних смислових відтінків 
та неповторного стилістичного забарвлення, напр.: „Чому ж 
її так раптом потресли осінні яблука, що сумно пахнуть мо-
хом” (7 : 27); „Я тихо з тобою побуду” (7 : 117); „Він тихо 
плаче правду, що я когось далекого люблю” (7 : 153); „Високі 
трави хвилювались глухо” (7 : 202); „Над чужиною тій зірці 
сходити гірко” (7 : 222) „Передсмертно молодію” (7 : 482); 
„�о він співає, що він там бурмоче, цей передсмертно поси-
вілий дід?” (7 : 368); „О, як натхненно вміє він не грати” (7 
: 37); „Сліпучо усміхнулася гроза” (7 : 219); „Деякі ще живі, 
інші частково” (7 : 550); „Не треба думати мізерно” (7 : 
38); „Вони благань не мали на меті, неперемо�но езборонні 
в своїй великій німоті” (7 : 387); „Вони брели віками, трагіч-
но несвідомі своєї темноти” (7 : 408–409).

З метою підсилити інтенсивність прояву дії або увираз-
нити її тривалість Ліна Костенко вживає прислівники у фор-
мі вищого або найвищого ступеня, напр.: „Ти ж власним ко-
штом більше оплатив” (7 : 486); „�о ж, довше будем їха-
ти у смерть” (7 : 525); „Якби він, звісно, якось легше жив” (7 
: 497); „Жили прекрасно кінні калліпіди найбли�че десь до 
берега морського” (7 : 427). Граматичні форми вищого ступе-
ня можуть виконувати роль емоційно-стилістичного засобу, 
напр.: „А щоб кра�іше бомбиляли дзвони, шпіальтеру до міді 
добавляв” (7 : 386).

Для вираження надмірного ступеня вияву ознаки Ліна 
Костенко використовує також редуплікацію та прислівники 
зі значенням міри вияву ознаки, напр.: „А потім довго-довго 
на призьбі ще сидять” (7 : 56); „А хтось виводив тонко-
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тонко, гули замріяні баси” (7 : 197); „Я ду�е тяжко Вами 
відболіла” (7 : 103).

Прислівники зі зменшено-пестливими суфіксами -еньк-, 
-есеньк- використовують, на думку мовознавців, у художніх 
творах з певною метою, а саме стилізації під народну роз-
мовну мову [22 : 438]. Подібне стилістичне забарвлення ви-
являють прислівники поезії Ліни Костенко,напр.: „Хай праді-
дам згадається легенько, – пасуться коней вільні табуни” (7 
: 411); „Лиш там, де лось лежав, земля була зігріта, – тихе-
сенько ростуть здивовані гриби” (7 : 27); „Я Альта, я Альта, 
я Альта! – тонесенько плаче ріка” (7 : 176); а також викону-
ють функцію зближення із фольклорними джерелами, пор.: 
„Сива зозулька прилітала, �алібненько закувала” (7 : 527). 
Крім того, такі структурні типи прислівників автор вживає 
як елемент іронії, пор.: „А це тупцюють дрібно і борзенько, 
ну, що ти скажеш, пропада народ” (7 : 395).

Особливої емоційної напруженості поетичним рядкам 
Ліни Костенко надають прислівники, які виконують роль од-
норідних членів речення. Кожен із них висвічує нову грань 
ознаки, орнаментує, збагачує її, напр.: „Якби ти знав, як со-
лодко, нестерпно і як спочатку я тебе люблю” (7 : 267); „…
як безвихідно, як назав�ди відпливають вони у смерть” (7 
: 200); „Але як що вважали за образу, – тоді мовчали страш-
но і навік” (7 : 387); „…так прожить безслідно і нездарно” 
(7 : 504); „Та так ласкаво, так облесно хребет лукавий ви-
гина” (7 : 95); „І так беззахисно й безме�но чекати голосу 
твого” (7 : 271); „Я люблю тебе тихо,боязко, я про�ально 
тебе люблю” (7 :313); „Взискуй прожить несуєтно і дзвін-
ко” (7 : 52); „Чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суєт-
но і дрібно?” (7 : 296).

Важливим елементом поетичних текстів Ліни Костенко 
є прислівникова синонімія. Зближення слів на предметно-
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понятійній основі передбачає заглиблення у значеннєві від-
тінки, вміння розрізняти емоційно-експресивне та стиліс-
тичне забарвлення семантично близьких або тотожних лек-
сем. У поезії Ліни Костенко вибір слова із синонімного ряду 
підпорядкований змістові фрази, а не зумовлений лише ба-
жанням уникнути повторень чи досягти точності висловлю-
вання, напр.: „Богів з Олімпу марно тут і кликать, тут вла-
дарюють інші вже боги” (7 : 450) і „Може, клячать даремно 
люди перед богами?” (7 : 356). Прислівники марно і даремно 
є синонімами. Як похідні від прикметників мáрний і дарем-
ний вони відповідно переймають їхні різні смислові відтін-
ки, пор.: мáрний �який не справджується’ і даремний �який не 
дає очікуваних наслідків’.

Прислівники тихо, безшелесно, глухо об’єднує сема �май-
же немає звуку, шуму’. Вибір синоніма вмотивований звуко-
вим ефектом, який створює дощ, листя, трава, напр.: „Тихо 
строчать дощі…” (7 : 18); „Притихлі явори стояли безшелес-
но” (7 : 173) або „Із бузини виходить безшелесно брат Домі-
нік” (7 : 509); „Високі трави хвилювались глухо” (7 : 202).У 
кожному міні-контексті прислівник доповнює художній об-
раз. Прислівник тихо містить семи �не сильно, не голосно’, 
які ніби дисонують із семами дієслова строчити �суцільно, 
безперервно, часто, швидко’. Прислівник безшелесно пере-
ймає семи �тихо, безшумно’ прикметника безшелесний і на-
зиває ознаку дії, яка природно пов’язана з рухом листя або 
одягу, що не можуть видавати звуку, а лише шелест або глу-
хий шум. Прислівник глухо концентрує сему �нічого не чути’, 
виражає ознаку дії хвилюватися �погойдуватися, хитатися’ 
і завершує синонімний ряд прислівників, пов’язаних відно-
шенням градації. 

Синонімні ряди можуть утворювати загальномовні та 
авторські прислівники, напр.: „Недумано, негадано забігла 
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в глухомань” (7 : 264). Прислівник негадано �несподівано, не-
передбачено’ вступає у синонімні відношення з авторським 
неологізмом недумано, який утворений за аналогією до при-
слівника негадано і споріднений з ним на рівні значення ко-
реневої частини дум- (від дієслова думати) і гад- (від дієс-
лова гадати).

Авторські прислівники-неологізми виконують у пое-
зії Ліни Костенко надзвичайно важливу функціонально-
стилістичну функцію, напр.: антипародно, жасминно, мус-
кулисто, органно, передгрозно, погребно, притульно, тварин-
но, трубно та ін. Вони зберігають формально-семантичний 
зв’язок з твірними словами, через який стає зрозумілим їхнє 
лексичне значення контексті, напр.: „�ось кричало тужно 
і тваринно в предковічну віхолу грози” (7 : 226); „Засяють 
зорі ночами �асминно” (7 : 153); „Задзвонять над нами по-
гребно білі дзвони конвалій” (7 : 124); „Я поживу в малесень-
кій хатинці, що так притульно висить на ялинці” (7 : 121); 
„Смертельна туга плакала органно” (7 : 225); „Мене кличе 
суворо і трубно мій обов�язок, мій король” (7 : 313).

На їхньому фоні контрастують прислівники з наукової 
та ділової мови, напр.: буквально, відповідно, генетично, гло-
бально, демонстративно, діловито, езотерично, критично, 
практично, престижно, синхронно та ін. Однак у структурі 
поетичного тексту їхнє семантичне наповнення і функціо-
нальне призначення видозмінюється. Вони втрачають від-
тінки наукового чи офіційно-ділового стилю і набувають 
ознак художнього засобу, пор.: „… а просто хлопець вільно і 
прести�но своє дитинство в полі доганяв” (7 : 394); „Умер-
ли теж відповідно – у тюрмах і від сухот” (7 : 370); „… як 
Байда стрілами глобально царя у голову ціля” (7 : 65); „То 
добре, що в гекзаметрах синхронно живі і мертві води жебо-
нять” (7 : 447).
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У поетичних текстах Ліни Костенко функціонує вели-
ка кількість прислівників, які характеризують спосіб вияву 
дії (стану) безпосередньо або через порівняння, уподібнен-
ня. Переважають прислівники, що безпосередньо познача-
ють спосіб виконання дії, напр.: босоніж, взнаки, верхи, враз, 
внатрус, врізночас, впритул, впівсили, впівголосу, всупереч, 
вроздріб, врозтіч, зненацька, мовчки, набакир, навідліг, на-
вскоси, навздогад, навскосок, наосліп, натомість, навпрош-
ки, навхрест, навмання, навшпиньки, навпомацки, наввипе-
редки, навперемінку, навсібіч, навалом, наосліп, наопашки, на-
прокат, наскоки, напролом, потай, поодинці, поволі, пошеп-
ки, пішки, попліч, раптом, разом, хутчій, вдвох (удвох) та ін.

Переважно обставинні прислівники способу дії виража-
ють загальномовні значення, напр.: „Йдемо удвох під вечір 
по стежині” (7 : 217); „Я річку побачила раптом” (7 : 57). Од-
нак деякі із них у поезії Ліни Костенко набувають особливо-
го емоційного забарвлення та образності, напр.: „Душі пред-
ків приходять навшпиньки, щоб подивитись, кого я вибра-
ла” (7 : 263); „Ой, живу, впівголосу, впівсили” (7 : 63).

Поодинокими серед обставинних прислівників є автор-
ські неологізми, напр.: внатрус, врізночас. Прислівник вна-
трус є словотвірним варіантом прислівника внатруску „діал. 
1. У мінімальній кількості, мало (стільки, скільки одержить-
ся, якщо потрусити) (про сіно, солому)” [1: 152], однак він 
відрізняється не лише словотвірною структурою, але й вну-
трішнім змістом через прирощення семи �про плоди дерева’, 
напр.: „У верховіттях вітер колобродить, сумує стежка дич-
ками внатрус” (7 : 44). Прислівник врізночас утворений за 
моделлю прислівника врізнóбіч „У різні боки; увсебіч” [21, 1 
: 759] і називає спосіб настання дії, напр.: „Сніги ідуть сумні 
і нетутешні, ідуть і йдуть із неба врізночас – мов пелюстки 
космічної черешні холодний всесвіт струмує на нас” (7 : 123).
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Прислівники з порівняльно-уподібнювальним значен-
ням (по-людськи, по-турецьки, по-польськи, по-латині, по-
українськи, по-їхньому) особливою образністю не відзнача-
ються, однак у структурі поезії Ліни Костенко кожен із них 
має не лише смислову, але й естетичну цінність, пор.: „�о 
ж, я свій вік одробила по-л�дськи” (7 : 277); „А то під осінь, 
а то – під осінь, сухі городи, вечірній час, – сидить під хатою 
по-турецьки і б�є у сонях, як в тулумбас” (7 : 255); „Високий 
дуб, по-укра�нськи – нелинь” (7 : 376).

Прислівники дуже (дуже-дуже), зовсім, ледве (ледве-
ледве), ледь, нітрохи, мало, небагато, трохи (трошки, тріш-
ки, трішки-трішки, трішечки), цілком виражають різну міру 
або ступінь вияву ознаки, позначеної дієсловом, прикмет-
ником чи прислівником, напр.: „Біднесенький мій ліс, він зо-
всім задубів” (7 : 81); „�е, певно, я затуркана не зовсім, що 
чую гурхіт княжих багряниць” (7 : 82); „Я тебе нітрохи не 
люблю” (7 : 91); „�о ж, я свій вік одробила сповна” (7 : 277); 
„Прийшов у місто ду�е гарний лось” (7 : 207); „Я ду�е тяж-
ко Вами відболіла” (7 :103). 

Семантичний компонент �міра, ступінь’ особливо вираз-
но проявляється при повторному вживанні дієслова, напр.: 
„Скрипучі гальма першого трамваю я забуваю, зовсім забу-
ваю” (7 : 270) або редуплікації прислівника, напр.: „І трішки-
трішки вередливі, і ду�е-ду�е молоді” (7 : 253).

У поезії Ліни Костенко функціонує велика кількість озна-
чальних прислівників. Вони відзначаються багатством і сво-
єрідністю лексичного значення, суттєво розширюють вира-
жальні засоби мови, надають поетичному тексту неповтор-
них смислових відтінків, образності та емоційності.
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The role and place of the adverbs in poetry of Lina Kostenko, 
was researched, the adverb structural and semantic features were 
analyzed, the stylistic functions and features of correlativity were 
revealed. 
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Статтю присвячено аналізу окремих питань у праці Сергія 
Смеречинського „Нариси з української синтакси у зв’язку з фра-
зеологією та стилістикою”, пов’язаних із членами речення, зо-
крема підметом і присудком, крізь призму сучасного академіч-
ного синтаксису.

Ключові слова: члени речення, підмет, присудок, С. Смеречин-
ський.

Постать Сергія Смеречинського – мовознавця, поета, пе-
рекладача, бібліографа – , як і майже всю українську інтелі-
генцію 20–30-х р. р. минулого сторіччя, спіткала доля зви--х р. р. минулого сторіччя, спіткала доля зви-х р. р. минулого сторіччя, спіткала доля зви-
нувачень у буржуазному націоналізмі, репресій, поневірянь. 
Інформації про його життя та наукову діяльність мало, але 
нечисленні праці засвідчують високу обізнаність із пробле-
матикою, якої він торкається (лінгвіст знав близько 16 мов), 
та переконаність у наукових поглядах. С. Смеречинського 
варто вважати якщо не послідовником, то принаймні при-
хильником школи О. Потебні, услід за О. Курило, М. Сули-
мою, Є. Тимченком; на що вказує й О. Горбач [3 : 9]. Народна 
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мова як матеріал, не спотворений іншомовними впливами 
та вкрапленнями, – це той фактичний матеріал, що, на дум-
ку дослідника, має пріоритет перед іншими стилями, відтак 
має бути основою літературного мовлення.

Одна зі знаних праць у спадщині науковця – „Нариси з 
української синтакси у зв’язку з фразеологією та стилісти-
кою”, передрук якої здійснив О. Горбач. Хоча назва праці сто-
сується синтаксичної структури мови, але передусім це сти-
лістичне дослідження, тому доцільніше роботу вважати по-
сібником із граматичної стилістики (щодо фразеології, відо-
браженій у назві роботи, то їй відводиться незначне місце). 
Незважаючи на те, що „Нариси” С. Смеречинського не мають 
системного характеру, структурування матеріалу часто не 
зовсім логічно вмотивоване, але міркування, аналіз та на-
ведені приклади (останні автор щоразу подає окремими ру-
бриками з коментарями) заслуговують на увагу, особливо 
цікавою є діахронічна оцінка речень: чимало на сьогодні ми 
сприймаємо як ненормативний матеріал, і, навпаки, такий, 
який, пройшовши випробування часом радянської епохи-
інквізиції, утвердив себе як власне українська літературна 
норма. Автор нарисів у своїх міркуваннях послуговується ві-
домими на той час науковими концепціями та міркування-
ми, часто покликається на О. Потебню, Є. Тимченка, О. Кури-
ло, В. Сімовича, О. Синявського, М. Сулиму, О. Огоновського, 
Ф. Міклошича та інших тогочасних знаних лінгвістів (кіль-
кість залученої наукової та джерельної літератури у праці 
сягає понад 300 позицій).  

„Нариси з української синтакси” в канві сучасної син-
таксичної парадигми не втратили актуальності щодо ба-
гатьох питань, а саме: складнопідрядних речень (гіпотак-
тичних поєднань), складносурядних речень (паратактич-
них поєднань), зокрема використання сполучних засобів у 
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стилістичному аспекті, безособових речень, функцій та сти-
лістичного навантаження різних частин мови у народному 
мовленні, а також членів речення. Щодо останніх, то вони і 
стали предметом нашого зацікавлення передусім у контек-
сті формування нинішнього академічного підходу в аналізі 
синтаксичних одиниць та явищ; адже сучасне бачення ком-
понентного аналізу речення, семантики окремих складни-
ків та формального їх вираження певною мірою вже було ві-
дображено в граматиках п. п. 20 ст. 

Найбільше уваги в цій площині, на нашу думку, у мовоз-
навчій праці С. Смеречинського привертають підмет і прису-
док. Міркування щодо цих членів речення не зосереджено в 
окремій частині праці, але в контексті різних рубрик може-
мо зауважити чимало прикладів та нотаток, які досі можуть 
мати наукову вагу. Стилістичне скерування роботи засвід-
чує зміщення акцентів на узгодження підмета і присудка1 
із залученням синтаксичного матеріалу, що ілюструє різні 
способи вираження головних членів. Зокрема мовознавець 
розглядає складені підмети з квантитативним значенням: 
поєднання кількісних числівників та іменників з поняттям 
�кількості’ [9 : 35] та вимірами  в називному відмінку з імен-
никами в родовому відмінку: Три шляхи докупи зійшлося / 
Три шляхи докупи зійшлися. Прийшло п�ять дівок. / Прийшли 
п�ять дівок [9 : 33–35].2 Щодо координації підмета та при-
1 У сучасному синтаксисі спосіб поєднання підмета і присудка, як відомо, 
називають координацією, який полягає у взаємозалежності граматичних 
форм головних членів речення. Такий зв’язок називають особливою ком-
бінацією керування та узгодження, на відміну від узгодження як одно-
го з підрядних типів зв’язку. Однак тривалий час синтаксисти визначали 
взаємозв’язок підмета і присудка як узгодження, див., напр. [7 : 30].
2 Тут і надалі приклади речень подаємо дуже вибірково, усуваючи скоро-
чення, якщо такі є (передусім прізвища авторів джерельної бази), виділен-
ня членів речення наші (якщо немає додаткових приміток щодо авторсько-
го виділення).
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судка в числі мовознавець зазначає, що вибір форми може 
бути довільним, все залежить від стилістичного відтінку: 
„коли вся увага на підметі, тоді будуть дієслова-присудки у 
множині, сам бо числівник є множина [9 : 33]”, якщо ж „вся 
увага не на підметі…, тоді вага переходить на присудок, тоді 
дієслово-присудок буде в формі 3-ої особи однини” [9 : 34]. А 
далі додає, що поєднання підметові з дієсловом-присудком 
у множині конкретніші, виразніші, а сполуки з дієсловом-
присудком в однині абстрактніші [9 : 34]. Часто вказані нор- 34]. Часто вказані нор-34]. Часто вказані нор-
ми узгодження присудка (однина / множина) засвідчують 
відхилення від норм сьогодення: Товариство знають. Дітво-
ра помилились [9 : 36], але в коментарях знаходимо цікаві 
міркування, які стосуються оцінки семантики компонентів, 
що можна вважати предтечею сучасних синтаксичних дослі-
джень. Зокрема С. Смеречинський розмежовує узгодження 
граматичне і логічне: Як побачу, що дітвора (=діти) прито-
милась, я зараз казку їм (О. Кониський). / Орда різно пішли (Лі-
топис Самовидця) [9 : 36], зазначаючи, що збірний іменник 
у підметі за значенням множинний, тому логічне узгоджен-
ня з дієсловом-присудком стосується множини, а граматич-
не – однини [9 : 35].

Чимало матеріалу відведено аналізу речень, у яких один 
із діячів виражений іменником чи займенником у формі 
орудного відмінка – „соціятивний інструменталь” [9 : 30]. На 
сьогодні такий суб’єкт розглядають як частину складеного 
підмета або як додаток, залежно від числової форми присуд-
ка. Автор „Нарисів” використовує, очевидно, вже вживану 
на той час термінологію, адже термін �соціятивність’ почав 
використовувати в українській граматиці на початку �� ст. 
Є. Тимченко на позначення окремого значення орудного 
відмінка з відповідним прийменником [11 : 69]. Варто від- 69]. Варто від-69]. Варто від-
значити, що ми і нині послуговуємося терміном �соціатив-
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ний’ [8 : 26], [7 : 34], [5 : 96] в аналізі відповідного різнови-
ду складеного підмета: Коли ми йшли удвох з тобою вузькою 
стежкою по полю (Д. Павличко). Правда з кривдою старою 
б�ються під горою (Л. Первомайський). В аналізі соціатив-
них сполук зосереджено увагу на стилістичних особливос-
тях сполучуваності з присудком, зокрема цікавою є порада 
в доцільному використанні форми числа дієслова-присудка: 
„Коли роль підметова у думці того, хто говорить, та іменни-
кова (у соціативному інструменталі) – однакові і сила нашої 
уваги на їхній спільній чинності, то присудок у множині, а в 
однині тоді, – коли всі увага, всі сила на підметі” [9 : 31]: По-
їхав Іван з своєю жінкою (І. Рудченко) Виїжджають на Ічан-
ський шлях, недалеко од Ніжена, аж глянуть – і Сомко з Ва-
сютою іде (П. Куліш). / По обіді господар з Марком знову зня-
ли перепинену розмову (Б. Грінченко). Кіт із псом кусаються 
(С. Смаль-Стоцький [9 : 32].

Привертає увагу й аналіз матеріалу, який за назвою ру-
брики („Асиндетон іменниковий” [9 : 226]), на перший по-” [9 : 226]), на перший по- [9 : 226]), на перший по-[9 : 226]), на перший по-9 : 226]), на перший по-]), на перший по-), на перший по-
гляд, не стосується членів речення, але містить слушні зау-
ваги щодо сучасного визначення меж підмета (чи додатка) 
в тих випадках, коли в реченні суб’єкт (чи об’єкт) стосуєть-
ся двох іменників, як-от рута-м�ята, батько-мати, куми-
побратими. Наводячи численні приклади з народної мови, 
С. Смеречинський зауважує, що в одних випадках „обидва 
іменники часом спливають в одне слово: Не цурайся хліб-
солі (М. Номис)”; „інколи один з двох складених іменни-; „інколи один з двох складених іменни-
ків має атрибутивне значення, означає прикмету другого і 
може стояти в препозиції й постпозиції: Потеряв я щастя-
долю (= щасливу долю) через молодицю (П. Чубинський)” 
[9 : 226]. При цьому зазначає, що два іменники можуть узго-
джуватися в роді, числі та відмінку або ж ні: залізо-кайдани, 
м�ясо-свинина тощо [9 : 245]. Такі міркування досі не втра-
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тили актуальності для розмежування підметів чи додатків, 
з одного боку, виражених лексикалізованими поєднаннями, 
з іншого – одиничними іменниками, із залежними від них 
прикладковими означеннями, напр.: На галявині розквітли 
проліски, сон-трава і медунка (Н. Забіла). А он же, он, у су-
тінку вишень – такий чорнявий хлопець-хорошень! (Л. Кос-
тенко).

С. Смеречинський також звернув увагу на узгодження 
присудка з однорідними підметами, на чому почали акцен-
тувати увагу в підручниках та порадниках зі стилістики та 
синтаксису пізнішого періоду [7 : 139]. Мовознавець слуш-
но наводить думку Є. Тимченка, який вважав, що дієслово 
у присудку при однорідних підметах має відповідати формі 
множини, але водночас і застерігав, що „коли дієслово сто-
їть перед підметом, то звичайно буває в однині” [9 : 28]. Сам 
С. Смеречинський схиляється до думки, що присудок може 
мати обидві числові форми, незалежно від позиції щодо під-
мета, вибір таких (висловлюючись по-сучасному) залежить 
від комунікативного навантаження компонентів граматич-
ної основи. Коли акцентуємо увагу на підметові (незалеж-
но – на одному чи обох іменниках), варто присудок ставити 
в однині: „І до тої жінки ходив піп, дяк і циган (М. Левченко). 
І дурень і мудрий нічого не знає (Т. Шевченко)” [9 : 29]; у тако-
му разі, на думку дослідника, „маємо чисту, справжню стяг-
неність кількох підметів до одного присудка” [9 : 29]. Якщо 
ж „в думці всі підмети однакові, і сила нашої уваги на їхній 
спільній чинності, а не на них, – то присудок у множині: Дід 
і баба плачуть, просять її зостатись (І. Рудченко). Кри-
вий піп ходить, – дак його ведуть дяк і паламар попід руки 
(І. Рудченко)”. (Тут виділення належать С. Смеречинському) 
[9 : 29]. Варто зазначити, що в аналізі узгодження різних ти-
пів підметів та присудків мовознавець активно послугову-
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ється сучасними термінами �препозитивний’, �постпозитив-
ний’, наприклад [9 : 104].

Щодо присудків, то, на нашу думку, найбільшої уваги з 
погляду особливостей вираження зазнав складений імен-
ний. Фактично, способам вираження та стилістичним осо-
бливостям таких присудків із чисельними прикладами, що 
ілюструють народну мову (етнографічні матеріали, зокре-
ма П. Чубинського, Б. Грінченка, М. Драгоманова, Хв. Вовка, 
М. Максимовича, М. Номиса тощо, свої приклади чи з праць 
інших мовознавців), виділено цілий кільканадцятисторін-
ковий параграф „За невластивість українській народній 
мові т.зв. присудкового орудного і за велику поширеність на-
томість присудкового називного, знахідного, давального та 
всіляких прийменникових, ба й інших конструкцій” [9 : 79]. 
Як свідчить назва рубрики, мовознавець включає до складу 
присудка окремі відмінкові форми, зокрема давальний від-
мінок, які на сьогодні розглядаємо в цілому не як предикати-
ви, а як окремі об’єктні компоненти з відповідною формаль-
ною функцією додатка. Але більшість наведених прикладів 
із дієсловами та іменними компонентами засвідчують і з по-
гляду сучасного синтаксису цілісну присудкову функцію. За-
значимо, що у своїх поглядах щодо використання орудного 
відмінка у складі присудка при дієслівній зв’язці �бути’ (Ді-
вчина була гарною) С. Смеречинський досить категоричний. 
Він, услід за О. Потебнею, уважає такі конструкції не прита-
манними українській народній мові, хоча й визнає, що вони 
іноді зустрічаються у мовленні під впливом польської [9 : 79, 
85] та російської [9 : 79] мов. Натомість предикативи з на-
зивним, місцевим та знахідним відмінками мовознавець ви-
значає як органічні, наводячи численні приклади: „Який про-
йдисвіт єсть Еней! (І. Котляревський). Бо й ця була сестри-
ця Турну (І. Котляревський). Була у своєї подруги в дружбах. 
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Ой, десь, братці, мати наша у старцях (П. Чубинський). А хто 
ж тобі  був за кума (В. Гнатюк). Мій брат за коваля (П. Чу-
бинський)” [9 : 83–84]. Особливо вражає багатство наведе-[9 : 83–84]. Особливо вражає багатство наведе-9 : 83–84]. Особливо вражає багатство наведе-]. Особливо вражає багатство наведе-. Особливо вражає багатство наведе-
них прикладів із предикативами, вираженими знахідним 
відмінком із прийменником �за’, з огляду на незначну вжи-, з огляду на незначну вжи-
ваність таких у сучасному живому мовленні. Щодо викорис-
тання орудного присудкового в поєднанні з іншими дієслів-
ними зв’язками, на зразок обернутися, перекинутися, вчи-
нитися, робитися, дослідник, хоч і подає такі приклади чи-
сельно, але також схиляється до думки про доцільність замі-
ни цієї відмінкової форми іншими, зокрема знахідним та на-
зивним відмінками: �. Обернулась зозулею та й в год приле-
тіла (А. Метлинський). / Обернися порося на карася (М. Но-
мис). 2. Я ся вчиню пророком (П. Чубинський). / Дивувався, роз-
глядаючи все те Черевань: який то його шуряк учинився дука 
(П. Куліш) [� : 87]. Окремо наголошено, що предикативний 
орудний відмінок варто відрізняти від інших граматичних 
значень, зокрема від орудного порівняльного: Щодо розпіз-
навання значень С. Смеречинський радить використовува-
ти перефразування (по суті, один із прийомів трансформа-
ційного аналізу), зазначаючи, що речення з орудним присуд-
ковим можна замінити на паралельні звороти, як-от: „Жінка 
стала птахом. З жінки став птах” [9 : 90], натомість оруд- [9 : 90], натомість оруд-[9 : 90], натомість оруд-9 : 90], натомість оруд-], натомість оруд-, натомість оруд-
ний порівняльний теж модифікується, але в порівняльний 
зворот: „Його старший брат лежить каменем (П. Чубин-
ський), тобто як камінь” [9 : 90] .

У частині аналізу матеріалу, пов’язаного з прикметника-
ми, С. Смеречинський знову повертається до граматичної 
основи, характеризуючи якісні прикметники та прислівни-
ки у функції присудка: Ні в чім він не помічний (авторське). 
Не гнівно вам нехай буде (П. Куліш) [9 : 164]; твердить, що 
в стилістичному аспекті такі присудки (складені іменні та 
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прислівникові – з погляду сучасного академічного синтак-
сису) конкретніші, образніші за дієслівні.

Окремої уваги заслуговує матеріал, у якому С. Смеречин-
ський аналізує стилістичні особливості вживання інфініти-
ва в українській мові, торкаючись і питання синтаксичних 
функцій цієї дієслівної форми, – питання, до якого поверну-
лися синтаксисти в кінці ХХ ст., відзначаючи особливу мор-
фологічну природу інфінітива, з нейтралізованими визна-
чальними морфологічними власне дієслівними значеннями 
часу і способу, що відображає і синтаксична семантика [1 : 
74]; адже це єдина дієслівна форма, яка може виконувати всі 
синтаксичні функції – як головних, так і другорядних членів 
речення (по-особливому вирізняючись підметовою [6 : 4]), 
що зближує її з іменниками [2 : 283–285]. Зародження таких 
концепцій відображено і в „Нарисах”, передусім у самій тер-
мінології: інфінітив – це �дієйменник’, і одна з рубрик при-
свячена питанню „у яких конструкціях та як уживає укра-
їнська мова дієйменника” [9 : 131]. С. Смеречинський пише, 
що вживається „дієйменник замість іменника, що стояв би 
у знахідному відмінку як об’єкт, у називному відмінку як 
суб’єкт, в інших відмінках з прийменником: Дочка вечерять 
подає (Т. Шевченко)” [9 : 132]. Таку ж особливість, зазначає 
мовознавець, покликаючись на Ф. Міклошича, мають деякі 
інші слов’янські мови, такі як словенська, старослов’янська, 
сербська, чеська та польська, натомість російська мова по-
слуговується іменниками: „Навчаю читати, писати, шити, 
малювати. Порівн. рос. Обучаю чтению, письму, шитью, ри-
сованию” [9 : 132]. Далі мовознавець зазначає, що в україн-
ській мові такі �дієйменники’ (інфінітиви) „зберігають пер-
вісне значення іменникові, бо ж і формою своєю дієйменник 
– це власне непрямий задубілий відмінок первісного імен-
ника [9 : 133]: як приклад наводить інфінітиви, що можуть 
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так само, як іменники, утворювати пестливо-зменшені фор-
ми за допомогою відповідних суфіксів (їстки, їстоньки, їс-
точки, їстусі). Такі зауваги цілком узгоджуються з поши-
реною на сьогодні думкою у лінгвістиці про те, що первіс-
но інфінітив виконував у реченні роль додатка (обставини), 
лише згодом набув здатності керувати прямими відмінка-
ми іменників [4 : 41], на підтвердження чого маємо прикла-
ди і в С. Смеречинського: Їсти – їжте, а за пити – вибачай-
те. На голитися води вистачає. Дослідник слушно відзна-
чає, що українська мова має приклади інфінітивів, які по-
єднуються і з неперехідними дієсловами, маючи при цьому 
суб’єктне значення: „українська мова знає такі дієслова, хоч 
і акад. Шахматов зауважує, що „инфинитив не является в ка-
честве подлежащего”: Чи є в тебе курити? Обідати в неї по-
спіло. Вже плакати не поможе” [9 : 133]; також із таким зна-
ченням наведено далі приклади інфінітивів при іменниках 
(прислівниках) біда, пора, шкода тощо: „Пора коні напувати 
(П. Чубинський). Сміх було дивитись (М. Йогансен)” – із при-
міткою, що в російській мові їм відповідають безпідмето-
ві конструкції [9 : 146]. У сучасному синтаксисі такого типу 
речення неодноразово привертали увагу. Так, А. Загнітко, 
розглядаючи схожі моделі речень, відзначає, що „інфінітив 
у силу своєї синкретичності уміщує цілий ряд категорій-
них ознак, що уможливлюють його функціональне наванта-
ження як підмета: бути характеризованим. кваліфікованим, 
ідентифікованим тощо, а слово категорії стану постає носі-
єм предикативних характеристик, набуваючи інколи аналі-
тичного вираження темпорально-модальних ознак” [ 6 : 8].

С. Смеречинський влучно підмітив, що функції інфініти-
ва в українській мові дедалі ширшають, зокрема вказав, що 
�дієйменники’ перехідних дієслів при дієсловах руху вказу-
ють на мету (порівн.: у сучасному синтаксисі такі інфінітив-
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ні форми визначають як обставини мети): Ліг вареників їсти 
на сонці (П. Чубинський) [� : �3�]. Щодо таких конструкцій, 
то зроблено ще одну заувагу: при інфінітиві іменник пови-
нен стояти у формі родового відмінка, а не знахідного, поєд-
нання з останнім властиві західним говіркам (порівн. із су-
часними нормами). Також зазначено, що в українській мові 
інфінітив може бути залежним від іменника, „де дієймен-
ник має значення атрибутивності або вказує на ціль: Май-
стер танцювати, баляси точити. Один колос діток годува-
ти, другий колос – челядь годувати, третій колос – горільці 
куриться (П. Чубинський)” [9 : 143].3

Широко розглядає С. Смеречинський інфінітив у поєд-
нанні з іншими частинами мови, зокрема з модальними та 
фазовими дієсловами (мати, узяти, узятися, почати, зача-
ти, стати): „Тим я її не займаю, що сватати маю (А. Мет-
линський)” [9 : 135], з модальними прикметниками (охочий, 
безсилий, здатен): „І дурень стіпний кашу їсти (М. Номис)” [9 
: 141], що відповідає моделям складеного дієслівного при-], що відповідає моделям складеного дієслівного при-, що відповідає моделям складеного дієслівного при-
судка. В окремі рубрики виділено аналітичні присудкові 
конструкції, виражені поєднаннями дієслова бути в безосо-
бовій формі з інфінітивом: „Було тобі, моя мати, тих брів не 
давати (Нар. пісня)”. Щодо останнього, мовознавець, услід 
за М. Сулимою, вважає, що „ця конструкція характеризує іно-
ді передминулу чинність, надаючи їй нюансів умовного спо-
собу навіть і без частки б” [9 : 134].

Як попередньо зазначалось, С. Смеречинський часто на-
водить приклади паралельних синтаксичних конструкцій 
із максимально можливими способами вираження присуд-
3 Зауважимо, що у прикладі другого речення інфінітив справді засвідчує ці-
льове значення, але сама форма семантично залежить не від іменника, як 
визначає С. Смеречинський, а від еліпсованого дієслова-присудка �бути�, 
що засвідчують у двох останніх предикативних частинах і розділові знаки 
„тире”.
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ка, акцентуючи увагу на стилістичних особливостях різних 
моделей: Бути (стояти, ходити) на варті. / Вартувати [� : 
�58]; іноді подано синтаксичну парадигму разом із морфо-
логічною: Чи була згода моя. / Чи я згодився. / Чи буде зго-
да моя / Чи я згоджуся [� : �54]; до синонімних моделей при-
судків долучено і фразеологізми: Короленка журба обнімає. 
/ Короленко журиться [� : �56]. Така зацікавленість можли- можли-можли-
востями передачі конкретної мовленнєвої ситуації різни-
ми засобами у мовознавстві згодом виокремилась в окре-
мий напрям функціонально-комунікативного синтаксису. 
Навряд чи хтось на сьогодні, працюючи в цій царині, покли-
кається на С. Смеречинського, але в останнього є прикладні 
нотатки, що засвідчують аналіз мовлення в різних комуні-
кативних ситуаціях, поради щодо обрання конкретної мов-
ної одиниці відповідно до мовленнєвого акту, що становить 
одне з прикладних завдань комунікативної лінгвістики.

Детальна оцінка окремих прикладних аспектів стиліс-
тики, синтаксису, морфології в „Нарисах” С. Смеречинського 
яскраво ілюструє здобутки української лінгвістики початку 
ХХ ст. і, попри зміну багатьох тогочасних граматичних норм 
та наукової термінології, зафіксованих у праці, донині від-
значається актуальністю в окремих аспектах, а відтак засвід-
чує необхідність звернення до нашої мовознавчої спадщини.
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The article analyzes certain topics presented in “Ukrainian 
Syntax in Connection with Phraseology and Stylistics” by S. 
Smerechynsky that are connected with parts of speech, the subject 
and the predicate in particular, from the modern academic point of 
view.
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У статті досліджено модально-прагматичні (комунікатив-
ні) смисли найбільш частотних у біблійному тексті Книги Псал-
мів партикул. Виділено загальні комунікативні смисли цих час-
ток, їх граневі вияви та варіантні модифікації, визначено специ-
фіку синтагматичних зв’язків аналізованих дискурсивних слів. 
З’ясовано, що частки виступають важливим засобом формуван-
ня структури і змісту сакрального тексту. Матеріалом для дослі-
дження послужив переклад Псалтиря, здійснений Іваном Хо-
менком.

Ключові слова: частка; семантико-прагматичний смисл; гра-
невий смисл; дискурсивне слово; біблійний текст.

Нещодавно (2013) минуло 110 років від дня публіка-
ції першого повного перекладу Біблії українською мовою, 
більше чотирьох з половиною століть віддаляє нас від ви-
ходу у світ першої рукописної книги українців – Пересо-
пницького Євангелія, перекладеного архімандритом Гри-
горієм з церковнослов’янської на тодішню письмову старо-
українську мову. Однак однією з перших друкованих книг 
був Псалтир, виданий 1491 р. українським першодрукарем 
Швайпольтом Фіолем. Починаючи з Х�ІІ ст. і до сьогодні 
Псалтир видається регулярно і залишається однією з най-
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більш затребуваних книг Святого Письма як для церкви, так 
і для всіх мирян у повсякденному житті. Про те, що Псалтир 
є однією з найпопулярніших книг Біблії як у нас, так і в сві-
товій літературі, та найбільш цитованою біблійною кни-
гою, починаючи від Володимира Мономаха та Івана Вишен-
ського, указував свого часу ще Олександр Білецький: „Крiм 
свого культового призначення, Псалтир посiв значне мiсце 
i серед книг постiйного читання: по ньому набували зна-
ння церковнослов’янської грамоти, окремi мiсця iз псалмiв 
мiцно осiдали в пам’ятi, стаючи ходячими формулами для 
виявлення почуттiв i думок. <…> Нарештi, Псалтир, безпе-
речно, впливав i естетично. <…> Поетична сторона псалмiв 
привертала до них увагу i новiтнiх поетiв: в українськiй 
лiтературi до них звернувся, наприклад, Т. Г. Шевченко у сво-
їх „Псалмах Давидових”, якi є чудовим зразком того, як стара 
форма може бути поставлена на службу новому змiстовi” [4]. 

Вагомі здобутки в перекладі біблійних текстів маємо в 
ХІХ ст. (зокрема було зроблено сім перекладів Біблії, окреми-
ми частинами, українською мовою М. Шашкевичем, П. Мора-. Шашкевичем, П. Мора- Шашкевичем, П. Мора-. Мора- Мора-
чевським, А. Кобилянським, П. Кулішем, Іваном Пулюєм, Іва-. Кобилянським, П. Кулішем, Іваном Пулюєм, Іва- Кобилянським, П. Кулішем, Іваном Пулюєм, Іва-. Кулішем, Іваном Пулюєм, Іва- Кулішем, Іваном Пулюєм, Іва-
ном Нечуєм-Левицьким, О. Бачинським), ще два повні пере-. Бачинським), ще два повні пере- Бачинським), ще два повні пере-
клади українською мовою Святого Письма у ХХ ст. здійсни-
ли Іван Огієнко та І. Хоменко. Ці останні переклади на сьо-. Хоменко. Ці останні переклади на сьо- Хоменко. Ці останні переклади на сьо-
годні є найбільш поширеними і вживаними. Саме переклад, 
зроблений І. Хоменком під егідою греко-католицького Чину 
святого Василія Великого й уперше надрукований у Римі 
1963 року, послужив матеріалом нашого дослідження. 

Попри вагомі здобутки, які маємо в царині перекладу бі-
блійного тексту українською мовою, був здійснений і чет-
вертий повний переклад Біблії під керівництвом Р. Турко-
няка (2007 рік). Причинами для цього послугували як по-
дальший розвиток світової біблеїстики, зокрема біблеїстич-
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ної текстології та археології в другій половині ХХ ст., так і 
розвиток української мови, пов’язаний з відновленням тра-
диційного українського правопису, збагаченням лексично-
го складу тощо. З огляду на це, актуальними є лінгвістичні 
студії, присвячені аналізу мовних особливостей біблійного 
тексту, зокрема й мові псалмів. Адже, як уже було зазначено, 
Псалтир є однією з найпопулярніших серед українців книг 
Святого Письма. Підтвердженням цьому є численні переспі-
ви псалмів, які знаходимо в М. Максимовича, С. Руданського, 
П. Гулака-Артемовського, І. Франка, П. Куліша, Т. Шевченка, 
Лесі Українки, Л. Костенко [6]. Слушною у вказаному ракурсі 
є й думка С. Головащенка, дослідника української і європей-
ської біблеїстики, щодо надзвичайно важливої ролі перекла-
дів Біблії рідної мовою в розвитку національних книжних 
мов та національних культур. А шлях українців до Святого 
Письма, перекладеного рідною мовою, за словами біблеїс-
та, „вартий того, щоб стати предметом особливої, тривалої, 
прискіпливої уваги та ретельного, докладного дослідження 
– в усіх його моментах і сюжетах” [5 : 55]. Аналіз семантико-
прагматичних смислів часток, ужитих І. Хоменком у тексті 
псалмів, стане однією з багатьох цеглинок у розбудові лінг-
вістичного напряму дослідження різноманітних класів дис-
курсивних слів, які є носіями „неповторних ідіоетнічних ко-
мунікативних смислів, без оволодіння якими мовлення но-
сія конкретної лінгвокультури стає �сухим’, �прісним’, �безе-
моційним’, а часом просто унеможливлюється” [3 : 30].

Псалтир, як відомо, складається зі 150 релігійних гімнів, 
укладених, очевидно, багатьма авторами, хоча традиційно 
творцем молитов-пісень уважають царя Давида. Сучасний 
текст Псалтиря є ніби своєрідним діалогом людини та спра-
ведливого й водночас милосердного Бога Ягве-Єгови, який 
живе на Синайській горі. Серед псалмів виділяють хвалебні, 
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подячні і благальні гімни, повчальні й пророчі пісні, пісні-
елегії. Враження єдності сакрального тексту створює тільки 
загальний пристрасний тон і грандіозність образів. Дискур-
сивні ж слова, до яких належать і частки, є обов’язковими 
складниками безпосередньої комунікації, рушіями плину 
спілкування, важливими елементами когезії й когерент-
ності текстів, виявлення внутрішніх станів мовця та бага-
тьох інших типів комунікативних смислів в інтеракціях но-
сіїв мови [3 : 30]. Частки як клас дискурсивних слів вперше 
стають об’єктом дослідження на матеріалі біблійного тексту 
Книги Псалмів у перекладі І. Хоменка, що й зумовлює новиз-
ну нашої розвідки. 

Мета дослідження полягає в з’ясуванні семантико-
прагматичних смислів, які виражають частки в аналізова-
ному тексті. Партикули як особливий клас слів неодноразо-
во ставали об’єктом мовознавчих студій, присвячених різ-
номанітним аспектам їх семантики, походження, стилістич-
них функцій, парадигматичних та синтагматичних особли-
востей. Одним із нових напрямів аналізу цього класу дис-
курсивних слів є вивчення їх семантико-прагматичних (ко-
мунікативних) смислів, оскільки дискурсивні слова „з од-
ного боку, забезпечують зв’язність тексту, а з іншого – най-
більш безпосереднім чином віддзеркалюють процес взає-
модії мовця і слухача, позицію мовця: те, як він інтерпретує 
факти, про які він повідомляє слухача, як він оцінює їх з точ-
ки зору міри важливості, правдивості, можливості тощо” [2]. 
Окрім зазначених функцій, на наш погляд, частки викону-
ють і текстотвірну функцію яка „полягає в активізації у сві-
домості людини структур, що являють собою певні алгорит-
ми співвіднесення елементів тексту, які збільшують інфор-
маційний обсяг і вказують на специфічність часток як когні-
тивного феномена” [1 : 4].
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З-поміж усього континууму часток, зафіксованих в укра-
їнській мові (більше 200), в аналізованому тексті автор ви-
користовує трохи більше 40 лексем, із яких найчастотніши-
ми виявились партикули о, і, бо, лиш, тільки, навіть, ось, 
нехай, хай, б (би), ж, аж, таж. Зупинимось детальніше на 
аналізі найбільш уживаних часток. Зауважимо, що в наведе-
них далі прикладах у дужках перше число указує на номер 
псалма, а друге – на вірш(і) у псалмі.

Як підсилювальна, що служить засобом емоційної ви-
разності, патетичності висловлювання, найчастотнішою в 
аналізованому тексті виступає відвигукова частка о. Поєд-
нуючись зі звертаннями, вона змінює виразність художньо-
го мовлення, виражаючи в різних контекстах почуття захо-
плення, надії, сподівання, болю, розпачу, зневіри, здивуван-
ня, несподіваності, урочистості тощо. Закономірним є вико-
ристання цієї частки в імперативних конструкціях у поєд-
нанні з відмінковою формою кличного відмінка іменника 
Господи, наприклад: О Господи, веди мене твоєю правдою… 
(5; 9); Спаси, о Господи! Бо побожних дедалі менше, бо правда 
з-поміж людей зникла (12; 2); Та ти, о Господи, не віддаляйсь; 
о моя сило, притьмом прийди мені на допомогу (22; 20). Не 
менш продуктивною виступає партикула о в стверджуваль-
них висловленнях, де автор, звертаючись до Бога, ділить-
ся своїми думками, переживаннями, переконаннями чи від-
чуттями, порівняймо: І уповатимуть на тебе, хто знає твоє 
ім�я, бо ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають (9; 
11); Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо ти, о Госпо-
ди єдиний, даєш мені безпечно жити (4; 9). Меншою мірою 
актуалізована зазначена частка в питальних конструкці-
ях, наприклад: Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під 
час скорботи? (10; 1); Доки, о Господи, зовсім будеш мене за-
бувати? Доки ховатимеш лице твоє від мене? (13; 2). У не-



262
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

багатьох випадках частка о виступає як підсилювальна при 
звертаннях, виражених загальними найменуваннями, на-
приклад: О брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви, од-
вічні двері, щоб увійшов Цар слави (24; 7); О сини людські, до-
кіль будете твердосерді? (4; 3); Чого ти злобою хвалишся, о 
витязю безславний? (52; 3).

Найважливішим комунікативним смислом частки і (й), на 
думку Ф. Бацевича, є �очікуваність чи неочікуваність мовцем 
змін’, який набуває різноманітних семантико-прагматичних 
особливостей залежно від специфіки контексту [3 : 220]. В 
аналізованому тексті партикула і часто є реалізатором тако-
го смислу як �виділення очікуваних дій, вчинків, станів, фак-
тів, явищ тощо’, які виступають важливими віхами в перебі-
гу подій, наприклад: Від сяйва, що перед ним, палюче вугілля 
загорілось. / І загримів Господь на небі, Всевишній подав свій 
голос. / Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискавок силу, і 
розігнав їх. / І показалося дно моря. Відкрилися основи всесві-
ту на твоє, Господи, грізне слово, на дужий подув твого гні-
ву. / Він простер руку з високости, взяв мене, витяг мене з вод 
глибоких. / І визволив мене від мого ворога сильного, від не-
нависників моїх, дужчих від мене (18; 13–18). В окремих кон-
текстах частка і є засобом виділення значущості для авто-
ра, плину подій тощо певного явища, особи, предмета (сино-
німізуючись у цих випадках з часткою навіть), наприклад: 
Постом смирив я душу мою, але й те було мені на наругу (69; 
11); Вони й на старість плодовиті будуть, будуть ядерні й 
соковиті (92; 15).

Засобом вираження найзагальнішого комунікативно-
го смислу �імпліцитне заперечення змісту загальної пресу-�імпліцитне заперечення змісту загальної пресу-імпліцитне заперечення змісту загальної пресу-
позиції висловлення з елементами обґрунтування запере-
чення і прагматичним компонентом зачудування’ в україн-’ в україн- в україн-
ській мові виступають частки адже й таж. І. Хоменко для ви-
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раження вказаного смислу послідовно використовує тільки 
частку таж, порівняймо: Боже мій, кличу я вдень, – не відпо-
відаєш, а й уночі я теж не вгаваю. / Та� ти – святий, возсі-
даєш на хвалах Ізраїлевих! (22; 3–4); Коли б ми забули ім�я на-
шого Бога і простягали руки наші до чужого бога, / то чи Бог 
про це не дізнався б? Та� він знає таємниці серця (44; 21–
22). У другому реченні апеляція до пресупозицій синтагми 
�знає таємниці’, яка підлягає лексичній сфері дії частки таж, 
дає імпліцитну відповідь на запитання, поставлене в першій 
частині �чи Бог про це дізнається’. Зрозуміло, що відповідь 
буде ствердною. Заперечну імпліцитну відповідь отримуємо 
в наступному контексті: Чи справедливо судите, о сини люд-
ські? / Та� ви у серці творите несправедливість / Та� ви на 
землі напоготовлюєте насильства рук ваших (58; 2–4).

Серед питальних часток чи, хіба, невже, які виража-
ють узагальнений семантико-прагматичний комунікатив-
ний смисл �внутрішній (ментальний, невербалізований) і 
зовнішній (вербалізований) ментальний пошук і, відповід-
но, згода або незгода мовця з кимось чи чимось стосовно ви-
словленого в попередньому або поточному контексті’, пе-’, пе-, пе-
рекладач найчастіше послуговується часткою чи, яка ужи-
вається в риторичних запитальних висловленнях із непря-
мим твердженням, що суперечать пропозиції: „Яка користь 
з моєї крови, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти 
тебе порох, чи буде сповіщати твою вірність?” (30; 10). По-
мітні експресивно-емоційні конотації виражає вказана пар-
тикула, уживаючись із частками ж та то (чи �, чи � то, чи 
то �), наприклад: Чи � то я їстиму биків м�ясо, чи кров ко-
зячу буду пити? (50; 13); Чи то � Господь відкине геть наві-
ки й не буде більш прихильним? (77; 8); Мої скитання тобі ві-
домі, сльози мої збери в бурдюк твій: чи � не записані вони у 
твоїй книзі? (56; 9).
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Указівку на сумнів, невіру, вагання з боку адресанта міс-
тить семантико-прагматичний смисл частки хіба, зближую-
чись у цьому вияві з функціонально-комунікативними вия-
вами смислу заперечувальних часток, порівняймо: �іба для 
мертвих робиш чуда? �іба то тіні встануть, щоб тебе хва-
лити? / �іба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропас-
ті глибокій – твою вірність? / �іба чуда твої у Темряві бу-
дуть відомі, і твоя ласка – у землі забуття? (88; 11–13). На-
томість частка невже, окрім найважливіших граневих вия-
вів загального комунікативного смислу (незнання, сумнів, 
невіра), реалізує ще й комунікативний смисл �прагматика 
здивування, викликана різною мірою знання мовця щодо 
сутності чогось, про що йдеться в повідомленні’, наприклад: 
Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є 
розумний, що шукає Бога. / Усі загалом відвернулися, зледащі-
ли; нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. / Нев�е 
не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начеб-
то хліб їли? Вони не призивають Бога (53; 3–5). Складні ко-
мунікативні аспекти незгоди чи незгоди, ускладненого мен-
тального підтвердження, недовіри, вагання, сумніву і здиву-
вання перекладач передає за допомогою усіх наявних час-
ток, які здатні реалізувати у відповідних контекстах праг-
матику невіри. 

Семантико-прагматичний смисл �вимушеність або необ-�вимушеність або необ-вимушеність або необ-
хідність виконання певних дій всупереч бажанням мовця 
або ж всупереч попередньому стану речей’ автор виражає 
за допомогою партикул все та все-таки (все ж таки). Ужи-
вання частки ж, на наш погляд, ще більш акцентує на ви-
мушеності (а то й приреченості) виконання суб’єктом пев-
них дій, наперекір його волі чи певним обставинам, напри-
клад: Не лякайсь, як хто розбагатіє, коли побільшиться пиш-
ність його дому. / Бо, як помре, нічого не візьме з собою; ба-
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гатство його з ним не зійде. / Хоч він і благословляв себе за 
життя свого. – Хвалитимуть тебе, що дбав за себе, – / та 
все � таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать 
світла вже ніколи (49; 17–20); А все � таки він спас їх іме-
ни свого ради, щоб появити свою силу (106; 8); Дарма уста-
єте рано, засиджуєтеся допізна: усе � їсте загорьований 
хліб! (127; 2); Хай праведник по-доброму б�є мене й виправляє; 
а олія грішного хай не намастить моєї голови; я все таки 
молитимусь, не зважаючи на їхні злі вчинки (141; 5). З наве-
дених прикладів бачимо, що аналізована прагматика стосу-
ється як вчинків людини, так і дій всемогутнього Бога, од-
нак людина зазвичай змушена виконувати певні дії, оскіль-
ки не в силі їх змінити, Господь же виявляє свою любов і ми-
лосердя, прощаючи людські гріхи.

Серед усіх часток, комунікативний смисл яких може бути 
окреслений як �мовець усвідомлює приблизність і умов-
ність порівняння з кимось або чимось того, про що йдеть-
ся в пропозиції висловлення’, а саме: мов, наче, ніби, буцім 
та їхні похідні немов, немовби, немовбито, начеб, начеб-
то, нібито, буцімто, в аналізованому тексті виявлені тільки 
три: мов, немов та неначе, наприклад: Він – мов те дерево, 
посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою 
пору й що лист його не в�яне… (1; 3); Не так безбожники. Вони 
– немов полова, що вітер розвіває (1; 4); Бо ти, о Боже, ви-
слухав мої обіти; дав мені спадщину тих, що шанують твоє 
ім�я. / Додай днів до днів цареві, літа його – неначе віки вічні 
(61; 6–7). Окрім низької продуктивності вживання цих час-
ток, укажемо й на те, що всі вони вжиті в одній синтаксич-
ній позиції: входять до складу предиката, вираженого імп-
ліцитною дієслівною зв’язкою та іменником. Причиною та-
кої обмеженої кількості та різноманітності вживання зазна-
чених партикул, ймовірно, є висока частота використання в 
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тексті омонімічних сполучників у складі порівняльних зво-
ротів чи речень.

Носіями загального семантико-прагматичного смислу 
винятковості в аналізованому тексті є частки навіть, тіль-
ки, лиш, аж. Аналіз уживань частки навіть засвідчує, що 
вона є носієм багатьох комунікативних смислів семантико-
прагматичного характеру і має виразну діалогічну при-
роду, у будь-якому випадку маркуючи рематичну позицію 
слів відповідної сфери дії [3 : 181–182]. Зауважимо, що І. Хо-. Хо- Хо-
менко використовує частку навіть з іменами різних оно-
масіологічних класів слів. У випадку наявності у сфері дії 
лексеми навіть іменних класів виформовується спільний 
семантико-прагматичний смисл �виділення суб’єкта в осо-
бливу мисленнєво-інформаційну сферу, в певну групу, про-
тиставлену іншим сферам, групам’, наприклад: Води побачи-
ли тебе, о Боже, води побачили тебе, і здриглися, навіть без-
одні затряслися (77; 17); … хто присягає, навіть собі на шко-
ду, та не зміняє; хто гроші свої не дає на лихву і на безвинно-
го підкупу не приймає. Хто отак чинить, не захитається по-
віки (15; 5). Таке вживання є специфічним аксіологічним ко-
ментарем мовця, �стосується особливої позиції �об’єкта’ як 
�іншої’ часто нетипової, яка, як правило, не відповідає очіку-
ванням адресанта повідомлення і розцінюється як вкрай не-
гативна або повною мірою позитивна’ [3 : 184]. У випадках, 
коли сферою дії частки навіть стають предикативні вира-
зи чи речення, то семантико-прагматичні смисли цієї част-
ки великою мірою залежать від контексту. Зокрема, у речен-
нях Навіть коли б ходив я долиною темряви, – я не боюся 
лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє й палиця твоя – вони дають 
мені підтримку (23; 4); Господь зміцнює кроки чоловіка, і його 
дороги йому до вподоби. / Навіть як і впаде, він не буде ле-
жати, бо Господь підтримує його руку (37; 23–24) аналізова-
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не дискурсивне слово підкреслює �ненормативність’ і край-
ню межу того, що позначене предикатним виразом (порів-
няймо: я не повинен ходити долиною темряви, він не мав би 
впасти тощо).

Активно вживаними в досліджуваному тексті є частки 
лиш та тільки. Партикула лиш найчастіше стає носієм ко-
мунікативного смислу �виділення мовцем виняткового се-
ред потенційних членів певного класу об’єктів, дій, станів, 
процесів, ознак тощо’, наприклад: Хай смерть поб�є їх! Нехай 
зійдуть живими до Шеолу! – бо лиш підлота у їхніх домах і 
посеред них (55; 16); Бог оселює покинутих у домі, виводить 
закутих до щастя-долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустині 
(68; 7). Схожий семантико-прагматичний смисл �виділення 
чогось у винятковий клас, відмінний від інших класів’ реа-
лізує частка тільки (тільки й), наприклад: Ось вони на кож-
нім кроці мене обступили; тільки й чигають, щоб мене на 
землю повалити (17; 11) (з-поміж усіх можливих інших дій 
на перший план виступає процес підстерігання когось за ки-
мось); Ти віддалив від мене товариша й друга, а із знайомих у 
мене – тільки темінь (88; 19) (серед усіх можливих потен-
ційних знайомих залишається один, який відрізняється від 
представників цього ж класу). 

Указані частки (лиш, тільки) у певному контексті за 
умови їх кількаразового повторення виступають важливим 
текстотвірним засобом, зосереджуючи увагу на винятковос-
ті того, що підпадає під сферу дії прагматики цих дискурсив-
них слів, наприклад: Лише у Бозі душа моя має спочинок, в 
ньому моє спасіння. / Тільки він моє спасіння й моя скеля, мій 
захист: не захитаюсь ані трохи. / Доки ви будете на чолові-
ка нападати усі вкупі його валити, неначе мур похилений, не-
наче огорожу, що валиться? / Вони тільки й гадають, як би 
мене з висоти зіпхнути; вони люблять брехні. Устами своїми 
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благословляють, а в серці проклинають. / Лише у Бозі спочи-
вай, душе моя у ньому бо моя надія. / Лиш він моя скеля й моє 
спасіння, мій захист, – я не захитаюсь. / У Бозі моє спасіння 
й моя слава, міцна моя скеля; прибіжище моє у Бозі. / Звіряй-
теся на нього повсякчас, народи, виливайте перед ним серця 
ваші! Бог – нам пристановище. / Лиш подув – людські діти, 
брехня – сини вельможних; вони на вазі йдуть угору, легші від 
пари усі разом (62; 2–10). В аналізованому псалмі, на нашу 
думку, нагромадження однакових партикул вжито з метою 
увиразнення, поглиблення переконливості думки, її емоцій-
ного та звукового нагнітання.

Незважаючи на синонімічність аналізованих часток, між 
ними все-таки існують тонкі семантико-прагматичні від-
мінності: „лише позначає �виняткове серед можливих очіку-
ваних членів класу’, а тільки конкретизує цю винятковість 
за кількісними параметрами – мінімальності чи максималь-
ності прояву” [3 : 194], порівняймо вживання цих часток у 
перекладі І. Огієнка: У темноті лиш ходить людина, клопо-
четься тільки про марне: громадить вона, та не знає, хто 
звозити буде оте! (38; 7).

Перебуваючи в препозиції стосовно елементів своєї сфе-
ри дії частка аж виявляє комунікативний смисл �вияв праг-
матики винятковості сприйняття й інтерпретації мовцем 
когось або чогось, про кого або що йдеться у висловленні’. 
Спостереження над уживанням частки аж в аналізованому 
тексті дозволяє звернути увагу на те, що найчастіше указа-
на партикула стає носієм такої семантико-прагматичної гра-
ні вияву її комунікативного смислу винятковості, як �сприй-
няття й інтерпретація чогось як такого, що суб’єктивно 
представляє найвищу міру прояву ознаки’, причому ця озна-
ка може виявлятися як така, що має різну природу [3 : 198]. 
Найбільш частотним є вживання частки аж при лексемах 
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на позначення а) просторової ознаки, наприклад: … Вели-
ка бо, як небо, твоя ласка, і а� до хмар сягає твоя вірність 
(57; 10–11); Вона розкинула свої гілляки а� до моря, а па-
ростки свої а� до самої річки (80; 12); б) кількісної: Спаси 
мене, о Боже, бо води сягають мені а� по горло (69; 2); Бо 
чаша в руці Господній, що вином шумує, – повна заправлено-
го. Він наливає в неї; а� до самої гущі будуть усі землі нечес-
тиві жлуктати, пити (75; 9); в) часової: А� до самої старо-
сти й сивини – не покидай мене, о Боже (81; 18); Ім�я його буде 
повік благословенне; а� поки сонця (72; 17). Як бачимо, сфе-
ра дії партикули аж – це номінативні елементи, які познача-
ють вияв чогось, що мовець оцінює як �межове’, �неочікува-
не’, �несподіване у своєму вияві’. 

Виразником бажальної модальності в аналізованому 
тексті найчастіше виступають складені частки коли б то 
та якби то (якби ж то). У досліджуваних конструкціях спо-
стерігаємо комбіноване вживання  кількох часток (коли, 
якби у поєднанні з підсилювальною партикулою то), які 
створюють виразний емоційно-експресивний фон вислов-
лень, ускладнюють їхній модально-семантичний зміст. На 
тлі основної бажальної модальності ці частки виступають 
водночас носіями додаткової позитивної аксіологічної се-
мантики, адже мовець зазвичай бажає реалізації певної дії, 
яка уможливить наслідки, прийнятні, бажані, очікувані для 
адресанта, наприклад: Блажен, кого ти вибереш і приймеш; 
він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились 
добром дому твого, святощами храму твого! (65; 5); Бо він 
наш Бог, і ми народ його пасовиська, і його руки отара. Якби 
� то ви послухали вже голос його сьогодні! (95; 7). Іноді мо-
вець за допомогою відповідної бажальної конструкції ви-
словлює прагнення, мрію, яка, на його погляд, майже не має 
можливості зреалізуватися, однак це не змушує адресанта 
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(у цьому випадку – царя Давида) відмовитись від свого ба-
жання, наприклад: Якби то я міг жити вічно в твоїм наме-
ті, під крил твоїх покровом знайти захист! (61; 5).

Одними з найбільш частотних у досліджуваному са-
кральному тексті виступають партикули хай і нехай, які в 
поєднанні з дієслівними формами реалізують об’єктивно-
модальні значення спонукання, наказу, побажання, закли-
ку тощо. Аналізований фактичний матеріал засвідчив, що 
основний комунікативний смисл цих часток можна сформу-
лювати як �прагматика прагнення, бажання, щоб хтось здій-
снив, реалізував відповідну дії, стан’. Найчастіше суб’єктом 
виконання прагнень мовця є Господь, автори псалмів, од-
нак, звертаються з проханнями до Всевишнього не безпосе-
редньо: частки хай, нехай фактично модифікують у цьому 
випадку загальне категоріальне значення імператива – пря-
ме волевиявлення мовця відносно виконання названої ним 
дії, наприклад: Нехай Господь заціпить усі уста лестиві, язик 
велерічивий тих, що кажуть (12; 4). Структура деяких псал-
мів повністю побудована з імперативних конструкцій, які 
становлять домінанту у відповідному художньому тексті, 
наприклад: Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, не-
хай ім�я Бога Якова тебе захистить! / Нехай пошле тобі до-
помогу з святині, нехай підтримає тебе з Сіону! / Нехай зга-
дає всі твої о�іри, і всепалення твоє нехай прийме. / Нехай 
тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої за-
думи. / Радіймо твоїй перемозі, і йменням нашого Бога стяги 
піднесімо! Нехай Господь іздійснить усі твої прохання! (Пса-
лом 20). 

За участю аналізованих часток, окрім основного во-
люнтативного смислу, експлікуються й варіативні смис-
ли: а) осуду: Нехай безбожники зійдуть до Шеолу, усі ті на-
роди, що забули Бога (9; 18); б) насмішки, зневаги: Всі, хто 
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на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кива-
ють головою: / „Поклавсь на Господа, нехай його рятує; не-
хай його спасає, коли він його любить!” (22; 8-9); в) застере-
ження: �ай не підносять голови ті, що мене обсіли (140; 10) 
тощо. Часто потенційним виконавцем дії в аналізованих си-
туаціях виступає не людина чи істота, автор вдається до ме-
тонімії, коли суб’єктами певних дій чи процесів мали б ста-
ти серце, душа (у розумінні автора – основна сутність лю-
дини), обличчя тощо, наприклад: Душа моя нехай Госпо-
дом хвалиться; нехай покірні чують те й веселяться (34; 3); 
Гляньте на нього й розвеселіться, обличчя ваше нехай не со-
ромиться (34; 6) Хвалітеся його святим ім�ям, хай радуєть-
ся серце тих, що Господа шукають (105; 3); �ай дух твій до-
брий мене веде по землі рівній (143; 10). Слід відзначити, що 
аналізовані частки хай і нехай не є автосемантичними, їх-
ній загальний семантико-прагматичний та варіантні кому-
нікативні смисли виявляють свою специфіку лише в певно-
му контекстно-ситуативному оточенні.

Цікавим, на наш погляд, є з’ясування модально-
прагматичних смислів часток ось, от, то, оце, які об’єднані 
спільною прагматикою загального дейксису. Водночас кож-
на з цих часток вносить у контексти вживання неповторні 
комунікативні смисли. Одразу ж зазначимо, що найбільш 
уживаною у перекладі псалмів І. Хоменка виступає частка 
ось. На аналізі її семантики зупинимося детальніше. Ф. Баце-
вич загальний комунікативний смисл цієї частки визначає 
як �дейксис особистісної сфери адресанта’ або �дейксис за-
ангажованого мовця’. Цей семантико-прагматичний смисл 
реалізується в межах двох граневих виявів: 1) �дейксис без-
посередньої перцепції мовцем об’єкта’. Указана грань реалі-
зується в контекстах, де сфера лексичної дії частки ось по-
ширюється на ім’я безпосереднього об’єкта перцепції (слу-
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хового, зорового, тактильного, смислового тощо сприйнят-
тя). Реалізація часткою саме цього смислового вияву в тек-
сті псалмів є найчастотнішою, наприклад: Ось він зачав не-
справедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство (7; 
15); Побачать праведники й настрашаться і будуть смія-
тись із нього: / „Ось чоловік, що не мав Бога за свою тверди-
ню, що покладався на своє багатство превелике, своїми ли-
ходійствами був сильний” (52; 8–9); Ось очі Господа на тих, 
що його бояться, що уповають на його ласку, / щоб рятува-
ти їхнє життя від смерти і живити їх у голоднечі (33; 16–
19); 2) �дейксис ментальної близькості мовця до факту, по-
дії тощо, про які він сповіщає слухача’. Цей граневий варіант 
„виявляється переважно в контекстах, у яких спостерігач-
наратор демонструє внутрішню (духовну, психологічну, 
ментальну тощо) близькість до змісту повідомлюваного. 
Ним, як правило, стають осмислені людиною факти, події, 
стани, відношення тощо” [3 : 101]. Цей граневий вияв теж 
може зазнавати певних модифікацій, реалізуючи окремі від-
тінки, нюанси сприйняття наратора, зокрема: а) �очікувана 
духовно-ментальна близькість адресанта до повідомлюва-
ного’, наприклад: Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і вря-
тував його від усіх його напастей (34; 7); б) �дейксис неочі-�дейксис неочі-дейксис неочі-
куваного, раптового вияву ментально-духовної близькості 
до повідомлюваного’, наприклад: Нехай нога гордих на мене 
не наступить, рука безбожного нехай мене не відпихає. / Ось 
упали лиходії, провалились, не можуть більше встати (36; 
12–13); в) �дейксис особливо інтимної психологічної близь-�дейксис особливо інтимної психологічної близь-дейксис особливо інтимної психологічної близь-
кості до повідомлюваного’, наприклад: “Задля горя нужден-
них і зідхань бідних ось я встану, – каже Господь, – я дам спа-
сіння тому, хто його прагне” (12; 6); г) �дейксис ментального 
підсумку (розвитку і поглиблення думок, здійснених або не-
здійснених очікувань, мрій тощо)’ [3 : 100–102], наприклад: 
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Бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіха-
ють, вони не мають Бога перед собою. / Та ось Бог – допомо-
га мені; Господь – опорою життя мого (54; 5–6); Та й ось те-
пер, о Господи, чого я дожидаю? Моя надія в тобі! (39; 6–8).

Частка то в аналізованому тексті, реалізуючи найзагаль-
ніший дейксис “ближнього відсторонення” [3 : 94], часто 
стає засобом ствердження статусу, стану когось чи чогось 
(формально належачи до складу присудка), наприклад: Він 
темряву зробив собі покровом. Шатро його – то темні води, 
густі хмари (18; 12); �о слово з уст їхніх – то гріх губ їхніх; 
нехай спіймаються гординею своєю, прокляттям і брехнею, 
що розповідають (59; 13); Дні віку нашого сімдесят років, а 
як при силі - вісімдесят років; і більшість із них – то труд і 
марність, бо скоро линуть, і ми зникаєм (90; 10). Комуніка-
тивний смисл частки то сферою свого вияву має предика-
ти висловлень, причому, помічаємо, усі вони стосуються ви-
раження негативної з погляду мовця семантики. Інформа-
ція, виражена в таких повідомленнях, є неприємною для їх 
адресанта, тому він ніби намагається відмежуватися від неї. 
Такі контексти вживання дають змогу говорити про �дейк-�дейк-дейк-
сис усвідомленої визначеності й певної відстороненості від 
зображуваного у висловленні’ [3 : 94]. 

Вживання часток це, оце і от є поодиноким, що не дає 
змоги характеризувати специфіку їх уживання автором тек-
сту, наприклад: Згадай слузі твоєму твоє слово, бо ти подав 
мені надію. / Оце моя відрада в моїм горі, що твоє слово мене 
оживляє (119; 49–50); Це була моя частка, що я беріг твої 
заповіді (119; 56); От і ввійшов Ізраїль у Єгипет, Яків почав 
жити в землі Хама (105; 23).

Яскравими виразниками емоційної оцінки адресанта 
щодо повідомлюваного у висловленні постають частки як, 
який (яка, яке). І. Хоменко часто використовує ці партику-
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ли з метою надати ще більшої емоційної виразності та пе-
реконливості власному сприйняттю того чи іншого явища, 
ставленню до певного об’єкта. Зауважимо, що для підсилен-
ня вираження міри позитивної якості ці частки використо-
вується при назвах ознак, що характеризують Бога, напри-
клад: Господи, Боже наш, яке предивне твоє ім�я по всій зем-
лі! (8; 2); Скажіте Богові: „Які твої діла предивні! Задля ве-
ликої твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги” (66; 3); 
Які � то вони любі, твої шатра, Господи сил! (84; 2). Якщо ж 
ці ознаки властиві людині, то частки як, який (яка, яке) на-
томість є актуалізаторами негативної емоційної оцінки, по-
рівняймо: Згадай, який мій вік короткий! (89; 48); Я був непо-
хитний у довір�ї навіть тоді, коли казав: „Який �е я нещас-
ний!” (116; 10) Дай мені спізнати, Господи, кінець мій і міру 
днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний (39; 5); Як мені 
тяжко думки твої збагнути, Боже! Яка їх сила! (130; 17); О 
Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстали проти 
мене (3; 2).

Отже, частки як носії семантико-прагматичних смислів, 
пов’язаних з відображенням у висловленні складної інфор-
мації ментального, психологічного, духовного, соціального 
та індивідуального аксіологічного характеру, є важливими 
елементами художнього твору. Комунікативні смисли, уве-
дені І. Хоменком за допомогою часток у текстову канву псал-
мів, репрезентують багатовіковий досвід спілкування носіїв 
української етнолінгвокультури. Найважливіша прагматич-
на функція часток, як підтверджує проведений аналіз, є лю-
диноцентрична, оскільки партикули реалізують узуалізова-
ні смисли, закладені в самій системі мови. Досліджувані дис-
курсивні слова у відповідних контекстах (гімни хвалебнi, 
подячнi i благальнi, повчальнi й пророчi пiснi, пiснi-елегiї) 
передають різноманітний спектр комунікативних смислів, 



275ГРАМАТИКА

які відображають ті чи інші реакції мовця щодо повідомлю-
ваного, реалізуючи прагматику загального дейксису, мен-
тальної діяльності (згоди, незгоди, приблизності й умов-
ності порівняння), винятковості, очікуваних і неочікуваних 
змін, бажальності, емоційної оцінки. Вважаємо, потребують 
подальшого дослідження в указаному ракурсі переклади 
псалмів, здійснені Іваном Огієнком та Рафаїлом Турконя-
ком, з метою зіставлення та порівняння їх текстів щодо час-
тотності та різноманіття дискурсивних слів, часток зокрема, 
використаних авторами для передачі смислового наванта-
ження оригінального тексту.
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МODAL-РRAGMATIC РOTENTIAL OF РARTICLES  
IN THE SACRED TEXT

Iryna �Z��C�KA

In the article the semantic-pragmatic (communicative) 
meanings of the most frequent particles in the biblical text of the 
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Book of Psalms are researched. General communicative meanings 
of these particles, their boundary modifications and divergent 
manifestations are highlighted, specifics of syntagmatic relations 
of analyzed discursive words are defined. It has been found that 
the particles act as important means of forming the structure 
and content of the sacred text. The material for the research is a 
translation of Psalter made by Ivan Khomenko.

Ke� words: a particle, semantic and pragmatic meaning; boundary 
meaning, a discursive word, the biblical text.
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У статті стисло проаналізовано основні етапи розвитку 
української термінологічної лексикографії, показано досягнен-
ня та проблеми теоретичного й практичного термінознавства.

Ключові слова: термін, термінологія, термінознавство, 
комп’ютерна лексикографія, методологія лексикографування.

Українська термінографія має майже двохсотлітню іс-
торію. Основні віхи її становлення та розвитку пов’язуємо 
з діяльністю трьох наукових інституцій: Наукового товари-
ства імені Т. Г. Шевченка (далі – НТШ) у Львові; створенням 
та діяльністю перших товариств „Просвіта” в Києві, Харко-
ві, Одесі та ін. містах України, Київського наукового товари-
ства на чолі з М. Грушевським та Інституту української нау-
кової мови ВУАН.

Об’єктом термінографії є наукова термінологія, яка ві-
дображає багатовіковий матеріальний та духовний поступ 
суспільства. Відправним пунктом у формуванні національ-
ної наукової термінології вважають середину ХІХ ст., часом 
опублікування М. Левченком у 1861 р. в ж. „Основа”, що ви-
ходив у Петербурзі, засадничої статті „Заметка о русинской 
терминологии”, діяльністю НТШ та його членів: І. Гавриш-
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кевича, В. Василенка, О. Огоновського, Є. Озаркевича та ба-
гатьох інших. У „Записках НТШ” публікувалися статті, при-
свячені термінологічним питанням, формувалися науко-
ві критерії підходу до термінологічних проблем, закладаю-
чи основи наукової термінології, орієнтуючи термінотвор-
чість на національні джерела. Праці вчених НТШ стали ви-
хідною основою подальшого розвитку, поліпшування й шлі-
фування нашої наукової мови [1 : 27]. Наприкінці ХІХ ст. ак-
тивізувалася робота в галузі наукової термінології в Східній 
Україні, пов’язана зі створенням та діяльністю перших то-
вариств „Просвіта” в Києві, Харкові, Одесі та ін. містах Укра-
їни, виходом окремих словничків із природознавства, мате-
матики, фізики, хімії, ветеринарії, права, граматичних тер-
мінів (всього 30) у різних містах України. Гр. Холодний у сво-
їй статті „До організації термінологічної справи на Україні” 
зазначав, що незважаючи на те, що „здебільшого це були не-
вдалі спроби, а часом і зовсім неграмотні писання. Але для 
нас цей термінологічний дощ цікавий тепер, як виразний по-
казник беззаперечної і широкої життєвої потреби” [22 : 14].

Планомірна робота, підтримувана державою, над укла-
данням галузевих словників розпочалася з утворення в 
1921 р. Інституту української наукової мови ВУАН. Над її роз-
будовою працювали висококваліфіковані фахівці, які роз-
робили „Інструкцію до укладання словників”, де були чіт-
ко сформульовані теоретичні засади термінотворення, „Ін-
струкцію до збирання мовного матеріалу з галузі природни-
чої термінології та номенклатури”, опубліковані в першому 
випуску „Вісника ІУНМ” (1928), у якому були вміщені й стат-
ті О. Янати „За яким принципом треба укладати природни-
чу термінологію” та Я. Лепченка „За яким принципом укла-
дає тепер ІУНМ українську природничу термінологію”. По-
ряд з укладанням термінологічних словників зроблено пер-
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ші спроби теоретичного дослідження окремих терміносис-
тем, окреслення поняття “термін” (статті П. Й. Горецького, 
С. Паночіні, Б. Юрківського, З. Веселовської та ін.). Навколо 
ІУНМ гуртувалися висококваліфіковані фахівці природни-
чих і технічних наук, відомі мовознавці, які „уклали та вида-
ли понад 40 термінологічних словників із різних галузей на-
уки і техніки. Ще близько 20 словників підготовлено за їхнім 
редагуванням або участю” [11 : 56]. Означений період О. Гон-
чар назвав українським Ренесансом європейського та сві-
тового масштабу. На жаль, він тривав недовго. Учені ІУНМ 
були звинувачені в народництві та націоналізмі, а Інститут 
– ліквідований. Для „виправлення термінологічного набут-
ку ІУНМ” у 1933–1935 рр. видано 5 термінологічних бюле-
тенів, основним завданням яких було „очистити радянську 
термінологію від націоналістичних перекручень”. Загалом 
із словників „вилучено 40000 українських наукових і тех-
нічних термінів” [10 : 173]. Цим було перервано природний 
перебіг розвитку української термінології й започатковано 
процес її русифікації.

Відродження української термінології припадає на кі-
нець 50-их, початок 60-их р. ХХ ст., чому сприяло створен-
ня в 1957  Президією АН УРСР Словникової комісії (голова 
– акад. І. З. Штокало, учений секретар – Г. М. Гнатюк), завдан-
ня якої полягало у виробленні основних принципів укла-
дання термінологічних словників (переважно російсько-
українських), які б забезпечували вичерпне ознайомлення 
з новою термінологією, що з’явилася в повоєнний період, та 
сприяли б її унормуванню.

Упродовж 60-их років видано низку перекладних слов-
ників, які відображали термінологію машинознавства і 
машинобудування, гірничої справи, електрорадіотехні-
ки, газотехніки, механіки, математики, ботаніки та ін-
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ших терміносистем. Незважаючи на те, що дехто називає 
їх „російсько-російськими”, вони стали підґрунтям для по-
дальшого розвитку української термінографії. Серед них 
повнотою залученого термінологічного матеріалу вирізня-
ються „Російсько-український технічний словник” (укла-
дачі Н. М. Матійко, А. М. Матійко, Г. М. Гнатюк та ін.), у яко-
му засвідчено 80 тис. термінів із різних галузей науки і тех-
ніки, „Російсько-український сільськогосподарський слов-
ник” (укладачі – А. П. Білоштан, М. Ф. Бойко та ін. – 40 тис. 
термінів). Названі праці виходили мізерними накладами. 
Серед тримовних перекладних словників заслуговують 
на увагу „Мінералогічний словник. Українсько-російсько-
англійський” Є. К. Лазаренка, О. М. Винар, „Українсько-
латинсько-російський медичний словник” Т. В. Каз’єр та ін.

У 60–70-х роках термінографічна праця перебуває на під-
несенні. Упродовж 1959–1979 рр. опубліковано 75 терміно-
логічних словників, із них 22 тлумачні і тлумачно-перекладні, 
14 довідників, 32 перекладні словники, 4 енциклопедії [9 : 
10]. Цьому піднесенню сприяла Словникова комісія, що ста-
ла своєрідним координаційним науково-методичним цен-
тром у термінологічній роботі науково-освітніх закладів 
України.

Вагомий внесок у розвиток української термінографії 
зробив акад. П. С. Погребняк, з ініціативи якого в листопаді 
1970 р. проведено Першу науково-методичну нараду з про-
блем упорядкування та внормування наукової термінології, 
завданням якої було „підведення підсумків багаторічної ро-
боти, накреслення шляхів подальшого розвитку терміноло-
гії, забезпечення назрілих вимог широкого обміну досвідом 
наукової організації праці – дослідження термінології та на-
писання словників” [14 : 18]. Без належного повсякденно-
го науково-методичного керівництва цією надзвичайно від-
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повідальною роботою та систематичної підтримки дирек-
тивних органів реальність роботи на термінографічній ниві 
стане перед загрозою.

Для виконання поставлених нарадою завдань у грудні 
1977 р. Постановою Президії АН УРСР створено Комітет на-
укової термінології, який став координатором терміногра-
фічної роботи в Україні. Під його егідою вийшло понад 20 
галузевих словників, серед них полінауковий „Російсько-
український словник наукової термінології” у 3-х книгах: 
Суспільні науки; Біологія. Хімія. Медицина; Математика. 
Техніка. Фізика. Науки про Землю і Космос”, „Словник укра-
їнської біологічної термінології” та ін.

У 80-х роках спостерігається поступове послаблення при-
родного процесу творення української термінології, що по-
значилося й на термінографії. За наступне десятиріччя опу-
бліковано близько 20-ти видань, які відображали стан роз-
витку сучасних біології, природознавства, психології [9 : 
40–41]. Серед них уперше виданий в Україні „Російсько-
українсько-латинський словник. Термінологія і Номенкла-
тура” О. М. Маркевича, К. І. Татарка (редактор-лексикограф 
Л. О. Симоненко), у якому зафіксовано 12 тис. термінів із зоо-
логії, систематики, генетики, гістології та ін. наук; 7 тис. назв 
тварин, видів, родів, родин та ін. таксономічних оди-
ниць. По виході він відразу став бібліографічною рідкістю; 
„Російсько-український словник юридичної термінології” (за 
заг. ред. Б. М. Бабія, 1985) та ін. Певним недоліком виданих 
словників у зазначений період була орієнтація на принцип 
мінімальних розходжень із російською термінологією.

Еволюція мови й наукової термінології як її складника ви-
пливає з властивостей лексичної системи зазнавати постій-
них змін, зумовлених життєвими потребами людей, зміною 
геополітичної ситуації та політичних орієнтирів у країні. Із 
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становленням України як суверенної держави проблеми на-
ціональної термінології набувають глобального значення.

90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувалися “терміно-
логічним вибухом”. За розбудову національної термінології 
беруться лінгвісти, фахівці різних галузей знання. 

Нові мовно-ідеологічні концепції в житті суспільства 
вплинули й на формування складу термінів, способів відо-
браження та обсягу їхньої семантики у створюваних слов-
никах. Термінологічні словники репрезентують склад, се-
мантику відповідної галузі, модель структурної організації, 
зумовлюють оновлення галузевих терміносистем [4 : 8]. 

Динамічні процеси в лексиці проявляються в актуаліза-
ції (повернення до активного вжитку слів, що перебували в 
пасивному фонді мови), напр., урядник – службова особа, 
чиновник, урядовець; правник – юрист; пасивізації (втрата 
словом мовленнєвої активності, зміна семантичного потен-
ціалу: партосередок, парто�іс, партбос); неологізації (тво-
рення нових термінів на позначення розбудови і становлен-
ня держави) – роздержавлення, політре�орма, технічних 
термінів – геліомобіль, квадрокоптер; медичних – дель�іно-
терапія, нанохірург; спортивні – �рирайд, ра�тингіст та ін.; 
активізація розмовної лексики: бойовики, силовики, укропи 
та ін.; поява жаргонізмів: тітушки, тушки, кнопкодавство, 
о�шорники тощо [15 : 99]. 

Помітне місце у словниковому відображенні ідеологіч-
них концепцій належить суспільно-політичній терміноло-
гії: реприватизація, політре�орма, одномандатний (округ), 
люстрація. Одночасно в українську термінологію проникає 
багато запозичень, напр., бри�інг, брокер, вікенд, імпічмент, 
інвестор тощо.

Сучасне українське термінологічне словникарство успад-
кувало від своїх попередників багаті національні терміногра-
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фічні традиції, примножуючи їх сучасною новітньою техноло-
гією, створенням нових термінографічних праць, яких за роки 
незалежності, за підрахунками різних дослідників, опубліко-
вано понад 800. Серед них: тлумачні, перекладні, тлумачно-
перекладні, навчальні, довідники, енциклопедії, з’являються 
перші електронні видання, зокрема „Українсько-російсько-
англійський словник зі зварювання” / Уклад. О. С. Осика, 
Л. О. Симоненко та ін; відповідальний редактор В. М. Бернад-
ський [Електронне видання C�-R��. – К., 2010].

Видані в Україні словники класифікують за різними 
ознаками: за способом семантизації та призначення словни-
ка (перекладні, дефінітивно-перекладні, дефінітивні (тлу-
мачні), енциклопедичні); за функцією (навчальні, довідко-
ві); за кількістю використаних мов (одно-, дво-, багатомов-
ні); за широтою охоплення термінологічної лексики (за-
гальнонаукові, поліфункціональні (універсальні), багатога-
лузеві, галузеві); за структурою видань (серійні, одно-, бага-
тотомні); за обсягом репрезентованого матеріалу (повні, ко-
роткі, словники-мінімуми); порядком розміщення лексич-
ного матеріалу (алфавітні, алфавітно-гніздові, ідеографіч-
ні); носієм інформації (паперові, електронні) [6 : 88].

Більшість виданих словників є перекладними, здебіль-
шого російсько-українськими, з помітною тенденцією залу-
чення європейських мов: англійської, німецької, меншою мі-
рою французької, іспанської та ін. Прикро, що зовсім мало 
словників із першою українською мовою, серед академіч-
них – „Українсько-російський словник наукової терміноло-
гії” (2004) за заг. редакцією Л. О. Симоненко.

За роки незалежності українська термінографія попо-
внюється новими типами словників: з’явилися три-, чоти-
ри- й п’ятимовні галузеві словники, здебільшого тлумачно-
перекладні („Українсько-російсько-англійсько-німецький 
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тлумачний та перекладний словник термінів ринко-
вої економіки” / За ред. проф. Т. Р. Кияка (К., 2001), акаде-
мічний „Словник української біологічної термінології” / 
Відп. ред. Д. М. Гродзинський, Л. О. Симоненко, 2012) та ін.

Запровадження у ВНЗ викладання українською мовою 
спонукало до створення термінологічних навчальних слов-
ників із різних галузей знання: техніки, машинобудування, 
хімії, фізики, медицини, гідрології, інженерної графіки, те-
лекомунікації, економіки, металургії, митної справи, фінан-
сів та ін. За останні роки побачило світ понад 70 таких ви-
дань, авторами яких здебільшого є викладачі провідних на-
вчальних закладів України.

На жаль, рівень лексикографічного опрацювання термі-
нів у більшості з них не відповідає усталеним вимогам [4 : 9], 
що пояснюється „недостатнім розробленням відповідних 
теоретичних досліджень з типології термінологічних слов-
ників, відсутністю загальноприйнятих критеріїв оцінки, ви-
бору і обґрунтування структури словника та добору лекси-
ки до його реєстру” [3 : 7], часто браком досвіду укладачів та 
недостатнім знанням об’єкта лексикографування.

Створення будь-якого словника – це велика, копітка й 
багатогранна теоретично-практична робота, що „передба-
чає створення надійної класифікації і типології спеціаль-
них словників, інвентаризації термінографічних параметрів 
(нормативність, призначення словника, композиція, тема-
тична й мовна орієнтація, призначення словника). Важли-
вим моментом є окреслення джерельної бази майбутньої 
термінографічної праці, в якій чільне місце має посідати на-
укова література, словники, додані до дисертацій, загально-
мовні й галузеві словники, періодичні видання” [20 : 38].

Для теоретичного осмислення стану та розвитку су-
часної української термінології важливим є вивчення істо-
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рії становлення окремих терміносистем (досліджено понад 
150 терміносистем), що уможливлює встановити час появи 
тієї чи тієї галузі знання, простежити історію їхнього роз-
витку та процеси номінацій спеціальних понять, визначити 
системну організацію, лексико-семантичні та структурно-
граматичні особливості терміносистем [17 : 10].

Укладання словників, на думку В. Дорошевського, має 
кілька фаз – фаза стихійного збирання; фаза систематизації; 
фаза теорії – аналіз уміщеного в словниках лексичного ма-
теріалу під семантико-структурним кутом зору. Перед лек-
сикографом постає складне завдання – побудувати словни-
кову статтю так, щоб вона була короткою історією слова [5 
: 25, 94]. Щоб цього досягти, потрібно мати чітко виробле- 25, 94]. Щоб цього досягти, потрібно мати чітко виробле-25, 94]. Щоб цього досягти, потрібно мати чітко виробле-
ну концепцію створення термінологічних словників, відсут-
ність якої призводить до спостережуваного у виданих пра-
цях безсистемного набору термінів, відсутності чітко окрес-
лених меж відповідних терміносистем, порушення норм 
чинного правопису тощо.

На жаль, практична термінографія випереджає теоре-
тичну, що призводить до створення різногалузевих словни-
ків за Інструкцією ІУНМ або ж за власними уподобаннями, 
що спричиняє певну неусталеність терміносистем.

Теоретичне осмислення принципів побудови терміно-
систем заклали вчені ІУНМ Гр. Холодний, О. Яната, Я. Лепчен-
ко, Т. Секунда та ін., які в доборі українських відповідників 
до російських термінів орієнтувалися на народну мову. По-
чинаючи від ІІ половини ХХ ст. питання теоретичної термі-
нографії фрагментарно порушували у своїх працях Г. М. Гна-
тюк, Є. В. Кротевич, Н. С. Родзевич, Л. М. Полюга і Л. О. Симо-
ненко, Л. Г. Боярова, М. В. Комова, І. М. Кочан, Л. В. Туровська, 
Л. І. Петрух, Е. І. Огар, О. А. Іванова та ін.
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Вироблення теоретичних засад методології сучасного 
термінографування галузевої лексики дотепер перебуває в 
“зародковому” стані. У виданих словниках спостерігається 
безсистемний набір термінів, відсутність чітко окреслених 
меж відповідних терміносистем тощо. 

І. М. Кириченко свого часу зазначав, що для створення 
словників необхідна певна теоретична робота: висвітлити 
спадщину в українській лексикографії, написати її історію; 
зібрати всі методологічні, методичні і навіть технічні ма-
теріали та вказівки щодо лексикографії для використання 
їхнього досвіду; дослідити розвиток терміносистем на час 
створення лексикографічної праці [7 : 7].

Сучасна термінографія має низку нерозв’язаних про-
блем: розуміння обсягу і меж спеціальної лексики та її місця 
в лексичній системі мови, визначення її основних категорій 
(термін, номен, професіоналізм). Лишаються дискусійними 
питання щодо частиномовного наповнення реєстру, введен-
ня до словників та розроблення термінів-словосполучень, 
відображення в ньому лексико-семантичних відношень (си-
нонімії, полісемії, омонімії), граматичної та семантичної ха-
рактеристики слів тощо. Однією з найдискусійніших в укра-
їнському мовознавстві залишається проблема словотвірно-
го освоєння нових запозичень, зокрема їхнього правопису. 
Відчутні й різні тенденції в підході до укладання словників, 
основні з них: прагнення до широкого відновлення термінів 
20–30-х років ХХ ст., спрямоване на заміну усталених в остан-
ні 80 років термінів, замінивши їх вилученими в 30-х роках 
ХХ ст. Унаслідок реалізації такої настанови в деяких словни-
ках з’явилися терміни водопрес, голівник, кляпа, рівнолеж-
ник замість відповідно: ватерлінія, буксир, вентиль, пара-
лель (В. Козирський, В. Шендеровський „Словник фізичної 
лексики. Українсько-англійсько-німецько-російський”).
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Аналогічну заміну спостережено й у „Новому російсько-
українському словнику” М. Г. Зубкова, у передмові до яко-
го зазначено про повернення до національних витоків, очи-
щення рідної мови від чужомовних слів. Усталені в мові тер-
міни клапан, букса, наждак та ін. замінено відповідно на 
хлипак, осяниця, шмергель.

Реанімувати медичну термінологію “золотого десятиріч-
чя” прагнули О. Мусій, С. Нечаїв (Нечай) та ін. в кількох ви-
даннях „Російсько-українського медичного словника”, про-
понуючи усталені в міжнародній практиці терміни бронхіт, 
гіпертонія, вена замінити на дишниця, дишкозапал; тискоз-
ріст, тисконадмір; синьопилка. На переконання В. Юкала, 
словники О. Мусія, С. Нечая сприяють ослабленню сучасної 
літературної норми, стають причиною недовіри медпраців-
ників до словників і мовознавства. Видання нормативних 
лексикографічних праць має здійснюватися тільки за реко-
мендацією авторитетних спеціальних установ [23 : 33].

Прагнучи залучити набутки праць ІУНМ до сучасного 
термінофонду, термінологи “нової хвилі” не завжди врахову-
ють, що не можна знехтувати понад вісім десятиліть розви-
тку мови. Словники, укладені на таких крайніх засадах, ма-
тимуть цінність лише для фахівців з історії мови [10 : 174]. 
Намагання відновити національну ідентичність на всіх мов-
них рівнях (лексичному, словотвірному, морфологічному та 
синтаксичному) спричинило появу лексеми утямки замість 
поняття утямково-термінна система, мовні позики з інших 
мов; віддієслівні іменники на -нн(я) значення, позначен-
ня, визначення замінено відповідно на значина, познака, 
визначина. 

Другою негативною тенденцією є надмірне, неконтро-
льоване запозичення іншомовних слів, навіть за наявності 
в мові власних термінів. “Нові лексичні” запозичення адап-
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тують до всіх підсистем української літературної мови різ-
ними способами – транслітеруванням, транскрибуванням, 
калькуванням, гібридизуванням тощо.

Незважаючи на те, що запозичення є одним із джерел по-
повнення лексичного складу майже всіх мов, особливо їх-
ніх терміносистем, разом із тим непокоїть надмірне засил-
ля української термінології іншомовною лексикою, що може 
призвести до втрати національної самобутності мови. Вели-
кий відсоток запозичень помітно зростає і в лінгвістичних 
працях, що, з одного боку, є даниною моді, а з другого, – за 
іншомовними термінами ховається незнання об’єкта дослі-
дження.

Аналіз жанрової тематики сучасних словників свідчить і 
про неузгоджені, неврегульовані процеси в системі словни-
котворення. У цій справі, на переконання К. Кусько, потріб-
на певна координація й системна організація лексикогра-
фічної діяльності фахівців [13 : 137]. Зазначимо, що остан-
німи роками спостерігається спад на термінологічній ниві. 
Однією з причин є брак коштів на видання словників, а які, 
якщо й виходять, то мізерними накладами. На сьогодні в га-
лузевій лексикографії мало представлені або й зовсім не 
представлені новітні галузі науки й техніки: авіоніка, вале-
ологія, логістика, нанотехнології, іміджологія та ін. Найза-
безпеченішими термінографічними працями (перекладни-
ми, тлумачними, тлумачно-перекладними) є медицина, бі-
ологія, економіка, менеджмент. Термінологія технічної сфе-
ри відображена в понад 140 словниках. На жаль, в україн-
ській мові відсутні нові повні узагальнювальні академічні 
словники технічної та сільськогосподарської термінології, 
у яких би знайшли відображення  новітні терміни всіх тех-
нічних галузей знання і виробництва та основних галузей 
сільського та лісового господарства (бджільництва, льонар-
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ства, хмелярства, рибництва та ін.). Видання термінографіч-
них праць залишиться назавжди насущною проблемою на-
шої освіти, науки, культури, адже кожен словник показує ди-
наміку розвитку української наукової термінології, забезпе-
чує необхідну для кожної мови кодифікацію лексичних засо-
бів усіх категорій. На переконання В. А. Татаринова, „хто во-
лодіє термінологією, той володіє цивілізацією” [21 : 3].

Одним із першочергових завдань сучасного терміноз-
навства є:

1. Систематизація, унормування наявної термінології; 
випрацювання єдиних наукових засад укладання галузевих 
словників, створення єдиного термінологічного банку да-
них української мови на основі наукових видань, дисерта-
ційних досліджень галузевих терміносистем.

2. Уважне вивчення досвіду вчених 20–30-х років ХХ ст. 
щодо збереження частини українських термінів з етапними 
для науки відкриттями українських учених; усунення із су-
часної практики тих термінів, які структурно не відповіда-
ють українській мові; уважне ставлення й раціональне ви-
користання інтермовної термінології.

Для успішної роботи на ниві галузевого словникарства, 
уникнення різнобою в називанні одних і тих самих понять, 
видання нормативних галузевих словників  необхідне:

Вироблення єдиних методологічних засад укладання га-
лузевих словників різних типів і призначення.

Створення науково-координаційної ради з питань тер-
мінології та термінографії, яка б сприяла дослідницькій ро-
боті в галузі термінознавства та асоціації українських тер-
мінологів для координування видання галузевих словників 
за єдиними принципами на спільних наукових засадах. Вони 
мають бути рекомендовані до друку вченими радами акаде-
мічних установ чи навчальних закладів.



290
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

1. Вовк А. Термінологічні проблеми кібернетики / А. Вовк // Серія Слово-
Світ. – Львів : Ліга-прес, 2002. – № 6. – 63 с.

2. Городенська К. Г. Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та сло-
вотвірної підсистем української літературної мови / К. Г. Городенська // 
Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Си-
моненко. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. �ІІІ. – С. 3–9.

3. Гринев С. В. Введение в терминологическую лексикографию. – Учебн. по-
собие. – М., 1986. – 103 с. 

4. Гриценко П. Ю., Симоненко Л. О. Українська термінологія і лексикографія 
на етапі розбудови / Гриценко П. Ю, Симоненко Л. О. // Українська науко-
ва термінологія. Зб. матер. наук.-практичної конференції “Українська нау-
кова термінологія. Стан та перспективи”. – К., 2008. – С. 5–16.

5. Дорошевский В. Элементы лексикологии и семантики. Авторизированный 
перевод с польского В. Ф. Кенновой. – М. : Прогресс, 1973. – 284 с. 

6. Іванова О. А. Термінологічні словники: класифікаційні ознаки / О. А. Іва-
нова // Українська мова. – К., 2006. – № 4. – С. 84–94.

7. Кириченко І. К. Укладання Українсько-російського словника / Кириченко 
І. К. // Мовознавство. – 1952, т. Х. – С. 28–41.

8. Кияк Т. Р. Мовна політика і термінознавство / Кияк Т. Р. // Проблеми укра-
їнської термінології, Львів, 2004. – № 503. – Вісник національного ун-ту 
„Львівська політехніка”. – С. 8.

9. Комова М. Українська термінографія 1948–1002. – Львів : Ліга-Прес. – 
2003. – 110 с.

10. Кочерга О. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української 
наукової термінології / Кочерга О. // Сучасність. – № 7–8. – 1994, № 399–
400. – С. 173–181.

11. Кочерга О. Українські термінологічні словники довоєнного періоду. За 
матеріалами бібліотек Києва та Львова / Кочерга О. // Вісник АНУ. – 
1994. – № 2. – С. 55–61.

12. Крысин Л. П. Термин как обьект лексикографии / Крысин Л. П. // Сло-
во и словарь �ocabulum et vocabularium: Сб. начн. тр. – Гродно, 2013. – С. 
115–117.

13. Кусько К. Дискурсні стратегії іноземномовної комунікації: лексикогра-
фічні аспекти / Кусько К. // Вісник АУ „Львівська політехніка”. Пробле-
ми української термінології. – 2000. – № 402. – С. 137–140.

14. Осадча О. В. Стислий екскурс в історію української термінології / Осадча 
О. В. // Українська наукова термінологія: Зб. матеріалів наук.-практичної 
конференції Українська наукова термінологія. Стан і перспективи”. – К., 
6. 06. 2008. – С. 17–20.



291ТЕРМІНОЗНАВСТВО

15. Поліщук Н. Структурно-семантична модифікація суспільно-політичної 
лексики в новітніх засобах масової інформації / Поліщук Н. // Нау-
кова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри. 
Зб. наук. праць. – Рівне, 2017. – С. 98–102.

16. Симоненко Л. О. Еволюційні процеси в сучасній українській науковій 
термінології / Симоненко Л. О. // Українська мова в юриспруденції: 
стан, проблеми, перспективи. Тези доп. �ІІІ Всеукраїнської науково-
практичної конф. – К., 30. ХІ. 2012. С. 57–59.

17. Симоненко Л. О. З історії становлення української термінографії / Симо-
ненко Л. О. // Тенденції та перспективи формування професійної лек-
сики. Доп. міжвузівської науково-практ. конф. – Ірпінь, 2013. – Вип. ІІІ.  
– С. 3–11.

18. Симоненко Л. О. Актуальні проблеми сучасного українського термі-
нознавства / Симоненко Л. О. // Українська термінологія і сучасність: 
Зб. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 9–15.

19. Симоненко Л. О. Термін як предмет лексикографії / Симоненко Л. О. // 
Мовознавство, 2017. – № 1. – С. 35–48.

20. Симоненко Л. О. Українська термінографія: стан і перспективи / Симо-
ненко Л. О. // Мовознавство. – 2014. – № 4. – С. 28–35.

21. Татаринов А. �I�I главного редактора/ Татаринов В. А. // Славянское 
терминоведение. 2009. – №1. – С. 3.

22. Холодний Гр. До історії організації термінологічної справи на Україні / 
Холодний Гр. // Вісник ІУНМ. – 1928. – Вип. 1. – С. 9–20.

23. Юкало В. Особливості лексикографічного опрацювання термінів у ме-
дичних словниках О. Мусія, С. Нечая та ін. / Юкало В. // Проблеми укра-
їнської термінології. – Слово Світ. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – С. 35–38.

THE MAIN PROBLEMS OF MODERN UKRAINIAN  
TERMINOGRAPHY

Liudmyla SY��NENK�

The article is devoted to analyzing the main problems of modern 
Ukrainian terminological lexicography. The successes and problems 
of theoretical and practical terminography is shown.

Ke� words: term, terminology, terminography, computer 
lexicography, methodology of lexicography process.



292
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

УДК 811.161.3’373.46

Володимир ПІЛЕЦЬКИЙ

ЩЕ РАЗ ПРО МОВНУ САМОБУТНІСТЬ  
УКРАЇНСЬКОГО ТЕРМІНА

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
ка�едра української мови імені про�есора Івана Ковалика, 

вул. Університетська, �/234, 7���� Львів, Україна, 
тел.: (�32) 23� 47 �7 

e-mai�: vpilecky@ukr.net

У статті з’ясовано роль і місце трьох типів термінів – росі-
янізмів, англіцизмів та інтернаціоналізмів – у різних терміно-
системах сучасної української мови, здійснено спроби  вияви-
ти способи і засоби їх можливої заміни українськими відповід-
никами з урахуванням специфіки української мови. Описано 
також словотворчу будову дієслів, які називають самочинну й 
примусову дію, іншомовних прикметників і дієслів та прикмет-
ників, що вказують на пасивну здатність.

Ключові слова: мовна самобутність, український термін, росі-
янізм, англіцизм, інтернаціоналізм, дієслово, що вказує на само-
чинну та примусову дію, іншомовний прикметник, іншомовне 
дієслово, прикметник, що вказує на пасивну здатність.

Мовна самобутність сучасного українського терміна ще 
не стала предметом спеціального наукового дослідження 
лінгвістів. Вони здебільшого розглядають український тер-
мін як особливий знак серед лексем національної мови або 
використовують його як об’єкт для ілюстрації теоретичних 
засад загального термінознавства. Тому українські мовоз-
навці особливу увагу звертають на семантику терміна і осо-
бливості прояву парадигматичних відношень (синонімних, 
омонімних, паронімних і родо-видових) в термінній лексиці, 
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а також на пошуки доказової бази, що ілюструє таку фунда-
ментальну властивість терміна, як тенденція до однознач-
ності. Чимало місця в різноманітних дослідженнях займає 
етимологія і словотвірна будова термінів, що належать до 
різноманітних терміносистем, а також історії формування 
найменувань спеціальних понять [1]. Тематичні обрії укра-
їнського термінознавства розширюють недавні моногра-
фічні дослідження, де внутрішньомовні чинники розвитку 
терміносистем пов’язано із теорією мовного планування [2], 
детально проаналізовано роль і місце греко-латинських ко-
ренів у різноманітних терміносистемах [3] чи розвиток тер-
мінології пов’язано з лінгвоцидом української мови в ХХ 
столітті [4]. 

Півторастолітня історія наукового терміна в новій укра-
їнській літературній мові однак засвідчує, що серед осно-
вних питань термінознавства, як і літературної мови зага-
лом, чи не на перше місце завжди висувалась проблема від-
бору з найрізноманітніших варіантів і органічного входжен-
ня терміна в лексичну підсистему національної мови. І якщо 
нове загальновживане слово часто виникало в мові спон-
танно, то відбір спеціального вимагав опрацювання крите-
ріїв входження в загальнолітературну мову і окрему термі-
носистему. Це завдання легше вирішувати тоді, коли існує 
певна традиція терміновжитку. І скільки б не наголошували 
на семантичних чи естетичних критеріях добору терміна, іс-
торія розвитку різних галузей знань засвідчує, що найчас-
тіше перевагу надають терміну, що має найдовшу традицію 
ужитку, часто усупереч згаданим вище принципам. 

У цій статті основну увагу спрямовано на роль і місце 
трьох типів термінів: росіянізмів, англіцизмів та інтернаці-
оналізмів – у різних терміносистемах сучасної української 
мови, здійснено спробу виявити способи їх можливої заміни 
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українськими відповідниками, описано мовні засоби розріз-
нення дієслів, що описують самочинні та примусові проце-
си, виявлено способи засвоювання іншомовних прикметни-
ків і дієслів та запропоновано ширше використовувати на-
явні в мові словотвірні моделі для творення прикметників, 
що вказують на пасивну здатність.

1. Росіянізми
На позначення слів або словосполук, позичених з росій-

ської мови або побудованих за її взірцями, традиційно ви-
користовують термін “русизм”, хоч він неточний. Доречніше 
використовувати найменування, похідне від сучасної дер-
жавної назви росіян, – росіянізм. Аналізоване поняття зна-
чна частина українців розуміє надто вузько – тільки як мов-
ну одиницю, не зафіксовану в словниках, яку активно ви-
користовують в українських текстах зі спеціальною стиліс-
тичною метою (Г. Їжакевич) [5 : 526]. Певна частина укра-
їнських дослідників у своїй науковій галузі під росіянізма-
ми розуміє слова, що містять не притаманні сучасній укра-
їнській літературній мові корені або афікси (суфікси чи пре-
фікси), хоч такі лексеми можуть бути широко розповсюдже-
ні в будь-якій терміносистемі. Якщо українські терміни на-
віть поморфемно перекладено з російської, такі похідники 
сучасні носії української наукової мови цілковито сприйма-
ють і здебільш не обговорюють[6 : 203–209]. 

Українська технічна інтелігенція активно відкидає утво-
рені від дієслів назви опредметнених дій з суфіксом -к(а): 
ковка, рубка, поліровка, штамповка. Такі росіянізми пере-
важно замінюють іменниками на -ння (кування, рубання, по-
лірування, штампування), хоч інколи використовують і по-
хідники іншого структурного типу, зокрема безсуфіксні 
іменники: возгонка – узгін, гонки – перегони. Часто-густо цю 
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тенденцію доводять до абсолюту і намагаються замінити 
будь-які українські слова, утворені з допомогою суфікса -ка, 
що суперечить давній українській традиції використовува-
ти цю морфему для називання дій, а не тільки їх наслідків. 
Таке відштовхування від російської мови призводить до по-
яви ряду немилозвучних слів, як, наприклад, із коренем роб: 
обробляння, розробляння, перероблення тощо [7]. Всупереч 
рекомендаціям назва обробка побутує в науково-технічних 
текстах і вказує передусім на дії над металами. Чомусь у 
поле зору українських інженерів не потрапляє сільськогос-
подарський термін обробіток, що його можна було б у цьо-
му разі використати. Замість розробляння стандартів мож-
на сказати опрацювання стандартів. Проте цілком природ-
ними в сучасних українських текстах є деякі давноутворені 
назви дій з суфіксом -ка: оцінка, перевірка, поведінка .

Існує тенденція заміняти деякі назви найпростіших тех-
нічних засобів з суфіксом -ушк(а) на українські похідники 
іншої будови: ловушка – уловлювач. Але спроби вживати за-
мість російської котушки позиченого з німецької мови сло-
ва шпуля не підтримано, хоч в тлумачному словнику україн-
ської мови [8 : 527] і шпуля, і шпулька подано без будь-яких 
стилістичних чи інших обмежників. Не вдається витісни-
ти із технічної термінології поширеного терміна установ-
ка, хоч у сучасній літературній мові його можуть заступи-
ти агрегат, устатковання, пристрій, механізм і напівзабу-
те слово устава.

Фахівці окремих галузей замінюють корені низки росій-
ськомовних позичок. Цікава доля трьох коренів – плав, скор 
і ключ, які  хоч притаманні і українській, і російській мовам, 
але їх словотворчі потенції в обох відрізняються. У науково-
технічних текстах продовжують широко вживати похідни-
ки від дієслів із коренем плав, що можуть означати перехід з 
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одного агрегатного стану в інший (плавитися) або техноло-
гічну операцію, спрямовану на таку зміну (плавити). Окремі 
дослідники вказують на неукраїнськість такого термінов-
житку, бо в нашій мові віск, сало чи інша тверда речовина не 
плавиться, а топиться. Плавити (тобто сплавляти) можна 
дерево по річці. Тому природними українськими відповідни-
ками росіянізмів з названим коренем є похідники з коренем 
топ: топити, стоп, розтоп (а не плавити,сплав, розплав) [9 
: 394, 598]. Корінь же скор широко побутує в сучасній літе-
ратурній мові, зокрема подибуємо його в складі прислівни-
ка скоро. Мовна ж свідомість деяких українських інтелектуа-
лів, насамперед фізиків і математиків, пов’язує його із широ-
ко розповсюдженим російським ускорением, наслідком чого 
стала заміна прискорення пришвидшенням і зміна кореня в 
споріднених термінах. 

Автори новочасних російсько-українських термінних 
словників досягли успіхів у виявленні та перекладі термінів, 
семантичний обсяг яких в обох мовах не збігається. Напри-
клад, детально описано українські відповідники російсько-
го заключение: це і укладання (договору), і підписання (пак-
ту), і ув�язнення, і взяття (у дужки) [10 : 55–56], тобто спо-
стерігаємо розходження в перекладі залежно від терміно-
системи. Детально описано російські терміни на -ение, яким 
в українській мові відповідають похідники від дієслів доко-
наного і недоконаного виду (облучение – опромінювання і 
опромінення). 

Досить велика частина термінокористувачів не відчуває 
неприродності ряду коренів або афіксів в українських від-
повідниках 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 ряді інших. 
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Чималу кількість російських лексем, що вийшли поза 
межі терміносистем і стали загальновживаними словами, 
українські вчені в межах спеціальної лексики вже не сприй-
мають як росіянізми, хоч для деяких з цих слів в українській 
мові ще з тридцятих років ХХ ст. існують рівноцінні націо-
нальні або позичені з інших мов відповідники. Словотворчо 
безплідний насос із відсутнім в сучасній українській мові ко-
ренем сос не вдається замінити романізмом помпа, від яко-
го легко творити систему назв споріднених понять: помпу-
вати, напомпувати, помпування та ін. Подібно і термін про-
кат, українським відповідником кореня якого є кот (коти-
ти, прокотити), не творить похідних назв дій, а давно відо-
мі синонімні українські утвори на базі німецького вал при-
родно входять у систему процесових понять: вальцювати, 
вальцювання, вальцівник тощо. 

Протягом останнього десятиліття активізують корінь 
гін як засіб заміни  позиченого з російської провід: водо-
гін замість водопровід, газогін – газопровід. Однак і надалі 
поза засягом наукової дискусії перебувають прикметники 
із позиченим із російської мови терміноелементом – поді-
бний, що ними перекладено російські лексеми на -образный,               
-видный, -подобный. Українська термінотворча традиція тут 
інша – замінювати кореневий елемент суфіксом -уват-: га-
зуватий, зіркуватий, пилкуватий (а не газоподібний, зірко-
подібний, пилкоподібний) [11 : 162]. Інколи російський взі-
рець орієнтує неправильно: газообразный – це не газоподіб-
ний, а просто газовий (як у назві агрегатного стану речови-
ни) [12 : 14].

2. Англіцизми
Англіцизм, як і будь-яке інше позичене слово, доречний, 

якщо він позначає поняття, що з різних причин ще не назва-
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не засобами української мови або в ній відсутній рівновар-
тісний відповідник. Масово проникаючи в нашу мову, коли 
в ній для позначення багатьох наукових понять існують пи-
томі або позичені терміни, англіцизми витісняють їх без на-
лежного опору з боку українських учених..

У літературознавстві запанувала нарація і похідні слова 
(наратор, наративний), хоч до цього цілковито обходили-
ся термінами оповідь, оповідний, оповідач. Мовознавці широ-
ко застосовують концепт, бо термін поняття їх уже не вла-
штовує. Економісти не можуть обійтися без назв учасників 
ринкових відносин (брокерів, менеджерів, дистриб�юторів), 
які у наукових текстах можна замінити відповідно україн-
ськими синонімами (посередник, управлінець, розподілювач 
відповідно). 

Представників наймолодшого і середнього покоління 
українських учених залюбки вводять у наукові тексти мод-
ні англомовні замінники загальновживаних слів: креатив-
ний замість творчий; латентний – прихований, неявний; ва-
ріабельний – змінний; інтеракція – взаємодія тощо. Почасти 
це данина моді і сподівання на приховування думки без до-
статньої глибини проникання в суть аналізованої пробле-
ми, почасти своєрідний науковий жаргон, засіб упізнаван-
ня своїх, а нерідко ще й невміння перекласти українською 
англомовні слова чи словосполуки. В. Радчук уклав список 
слів-позичок, серед яких переважають англіцизми, що під-
даються перекладу питомою або давніше позиченою лек-
сикою (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 ви-
грашу та ін. [13 : 26–30].
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Англійська мова, очевидно, активізувала в українській 
термін дискурс, який проник термінологію різних гумані-
тарних наук, маючи загальне значення “сукупність вислов-
лювань на певну тему” (дискурс модернзму, �ілосо�ський 
дискурс, політичний дискурс тощо). Якщо назви не вжито в 
спеціальному термінному значенні, то чи є потреба надужи-
вати чужомовним словом?. Зрештою, найновіший двотомо-
вий англо-український словник М. І. Балли фіксує аж 4 зна- І. Балли фіксує аж 4 зна-І. Балли фіксує аж 4 зна- Балли фіксує аж 4 зна-Балли фіксує аж 4 зна-
чення іменника “дискурс” в англійській мові і відповідно чо-
тири способи його перекладу: 1) лекція; промова, слово, до-
повідь; 2) трактат; міркування; 3) розмова, бесіда; 4) здат-
ність доводити; обґрунтування [14 : 300].

Упорядники української науково-технічної терміноло-
гії ще не виробили концепції, як позичати найменування 
найновіших технічних засобів, пов’язаних з комп’ютерними 
технологіями. Тим часом англомовні терміни макрос, опція, 
принтер, сайт, сервер, сервіс, �айл, утиліта та багато ін-
ших, значну частину яких можна без втрат перекласти укра-
їнською, щодня проникають у свідомість усе масовішого ко-
ристувача комп’ютерної техніки.

Берегти українське мовне довкілля сьогодні означає не 
тільки шукати способів і засобів уникати російськомовних 
термінів. Великомасштабні глобалізаційні процеси висуну-
ли на перше місце в світовій комунікації мову англійську, 
яка не тільки збагачує словник українського науковця, але й 
витісняє з нього питомі слова і вирази. Мислення мовними 
кліше, відсутність опірності чужомовним словам і брак зу-
силь у пошуку відповідних українських мовних засобів ви-
раження наукової думки знижує науковий потенціал україн-
ського ученого, робить його піддатливим до наукових схем 
та ідей, нав’язаних іззовні.
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3. Інтернаціоналізми
Інтернаціоналізмами зазвичай називають спільні слова 

або словосполуки в близьких за походженням або географіч-
ним розташуванням мовах. Українська мова належить до єв-
ропейської мовної зони, основу інтернаціоналізмів якої ста-
новлять грецькі або латинські корені, хоч інтернаціоналіз-
мом у цьому ареалі може стати й назва, утворена на ґрунті 
будь-якої іншої європейської мови, що проникла в неблизь-
коспоріднені мови.

Протягом ХХ ст. в різні терміносистеми нової української 
мови увійшла величезна кількість поширених у західноєв-
ропейських мовах термінів. На українському мовному ґрун-
ті вони нерідко ставали єдиними назвами спеціальних на-
укових понять, що забезпечувало одну із найважливіших 
властивостей терміна – однозначну відповідність науково-
го поняття і його найменування.

У 30-их роках випущено 4 термінологічні бюлетені, од-
ним із центральних завдань яких було усунути самостій-
но засвоєні українські терміни-європеїзми. Російській мові, 
якій нічого не загрожувало і яка, за офіційною ідеологією 
того часу, претендувала на мову всесвітнього пролетаріа-
ту, не був притаманний мовний пуризм, і вона здебільшо-
го позичала названі терміни без перекладу. Необхідно було 
повернути русло самостійного українського термінотвору 
в річище загальносоюзне, що в тридцяті роки автоматично 
означало його зросійщення. 

Деякі українські учені погоджуються змінити зовнішню 
форму окремих інтернаціоналізмів (замість хімія писати хе-
мія, замість магніт – маґнет або уживати літеру ґ на місці 
етимологічного g чи дифтонги  au, ia, іо передавати в укра-
їнських термінах як ав, ія, й, а не ау, іа, іо (аґент, авдитор, ді-
яграма, йон, а не агент, аудитор, діаграма, іон). Однак вели-
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ке число дослідників дотримується засвоєних ще в радян-
ські часи правописних звичок і вперто не бажає ніяких змін 
в міжнародній термінології, що її засвоїла українська мова 
згідно зі сталінськими вказівками.

Дискусій про національні відповідники міжнародних тер-
мінів наразі не ведуть. Хіба що укладачі деяких словників, 
що знають термінологічні традиції української мови, в своїх 
переважно двомовних (здебільшого російсько-українських) 
або багатомовних термінних словниках ставлять українські 
відповідники міжнародних термінів на друге місце. 

Тим часом питомі синоніми вкрай необхідні насампе-
ред у трьох сферах: навчальному процесі на всіх його рівнях 
(школа – вищий навчальний заклад – підвищення кваліфі-
кації чи перекваліфікація), популяризації досягнень науки 
і техніки, а також у суто наукових текстах, щоб витумачи-
ти значення терміна чи, уникаючи повторів, урізноманітити 
виклад. Хоч семантичний обсяг багатьох назв спеціальних 
понять, виражених інтернаціоналізмами, та їх національ-
них відповідників часто не збігається (пор.: абсорбція – вби-
рання всім тілом, а не просто вбирання), однак у тих контек-
стах, де немає потреби точно вказувати на предмет, процес 
чи явище і де термін може детермінологізуватись, перекла-
дені найменування стають у великій пригоді. 

Досить часто сперечаються про способи засвоєння 
прикметників-інтернаціоналізмів [15]. У ряді похідників по-
зичені суфікси семантично порожні, тому без них можна обі-
йтися і додавати український суфікс -н- не до прикметнико-
вого суфікса, а до кореня: �ункція – �ункційний, але �унк-
ціонал – �ункціональний; ди�еренціювати – ди�еренційний, 
але ди�еренціал – ди�еренціальний. Неоднакова сполучува-
ність різносуфіксових пар служить засобом чіткішого зна-
ченнєвого розрізнювання названих паронімів. 
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Відновлено деякі прикметники, утворені від термінів-
інтернаціоналізмів із допомогою українського суфікса -ов-: 
процесовий, тритомовий. Однак такий засуджений в 30-ті 
роки національний замінник іншомовних суфіксів реабілі-
товано не до кінця: давно відомі утвори від інтернаціоналіз-
мів атомовий, призмовий та інші прикметники такого типу 
і до сьогодні старанно замінюють ближчими до російської 
атомний, призматичний тощо.

Іноді можна усунути цілий корінь, як, наприклад у все 
більш поширюваному замість термінологічний прикметни-
ку термінний (термінна лексика, термінний словник); оби-
два слова є пароніми (перший указує на відношення до тер-
міна, а другий – до термінології). Однак такий терміновжи-
ток сприймають не всі термінокористувачі.

У підсумку виходить, що зроблено тільки деякі кроки на 
шляху до повернення зовнішній форми інтернаціоналізмів 
питомих українських рис. 

4. Дієслова та їхні похідники, що описують самочинні 
та примусові процеси

Семантика та функціювання різних станових форм дієс-
лів у наукових текстах неодноразово були предметом ана-
лізу українських науковців. Передусім дослідники звертали 
особливу увагу на потребу надавати перевагу реченням із ді-
єсловами активного стану й уникати конструкцій із преди-
кативами пасивного стану з постфіксом -ся [6, 16, 21, 23]. Од-
нак майже поза увагою фахівців залишалася взаємодія форм 
активного й пасивного стану із двома іншими становими ді-
єслівними формами – дієсловами зворотно-середнього та 
нульового стану, а також не були об’єктом спеціального ана-
лізу віддієслівні прикметники, що називають: а) здатність 
бути підданим дії (інтеґровний, йонізовний); б) призначен-
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ня виконувати дію (інтеґрувальний, йонізувальний; в) здат-здат-
ність виконувати дію (йонізівний, �ільтрівний).

На практиці це призводить і до широкого розповсюджен-
ня пасивних конструкцій у науково-технічних текстах, і до 
витіснення значної частини притаманних українській мові 
дієслів нульового стану та похідних іменників (на взірець 
більшати – більшання) та прикметників (на взірець йонізу-
вати – йонізовний, знищити – знищенний).

Граматичне оформлення слів, пов’язаних із самочинни-
ми та примусовими процесами, рясніє, на жаль, задавненими 
системними спотвореннями, що постали, зокрема, під впли-
вом позанаукових чинників (див., наприклад, [18]). Однією 
з найпоширеніших помилок є вживання афікса -ся в дієсло-
вах, що називають лише примусову дію і аж ніяк не можуть 
позначати дію самочинну. Навіть у СУМі бачимо дивні утво-
ри: репресуватися, експропіюватися, очолюватися, симулю-
ватися тощо. Майже звичними в науковій та технічній мові 
стали префіксально-суфіксально-постфіксальні пасивно-
якісні дієслова на взірець спричинюватися, оброблятися, 
які висловлюють статичну ознаку предмета, що підлягає 
впливові іншого предмета. Перші зумовлені впливом ро-
сійських граматичних конструкцій з дієсловами пасивного 
стану у функції присудків. Другі ж часто-густо є словотвір-
ними кальками відповідних російських пасивно-якісних діє- 
слів (увеличиваться – збільшуватися).

Усувати ці не властиві українській мові дієслівні терміни на 
-ся, нав’язані репресивним способом (передусім спеціальними 
пунктами сумнозвісних бюлетенів), – важлива проблема під-
вищування культури наукового мовлення (марно сподівати-
ся, що вона відпаде сама собою). Ось деякі приклади невласти-
вого вживання дієслів, що позначають примусові процеси, за-
мість притаманних дієслів зі значенням процесів самочинних:
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Так часто у�ива�ть Так нале�ить у�ивати

вирощуватися / вироститися,

відрощуватися / відроститися;

зрощуватися / зроститися

виростати / вирости,

відростати / відрости;

зростатися / зроститися

висинюватися / висинитися, 

підсинювати / підсинитися,

насинюватися / насинитися,

пересинюватися / пересинитися

синіти / посиніти,

синішати / посинішати

висушуватися / висушитися,

засушуватися / засушитися

сохнути / засихати / висихати //

вис(о)хнути / засохнути

5. Словотворче засвоювання іншомовних  
термінів-дієслів

Ще одним проблемним питанням взаємодії різнострук-
турних дієслів зі спільним коренем є словотворче оформ-
лення запозичених термінів. Додавання інтерфікса до суфік-
са -ува може призводити до появи дублетних найменувань 
(еволюціювати – еволюціонувати) або ж змінювати семан-
тику похідного дієслова (каналувати – каналізувати).

Українська мова зазвичай запозичує основу іншомовно-
го терміна-дієслова й українізує його, додаючи свої афікси. 
Але часто ми беремо готові дієслова разом із чужомовними 
суфіксами, що у вихідній мові служать для творення відпо-
відних частин мови, а в українській жодної семантичної на-
вантаги не несуть, лише роблять дієслова довшими та не-
милозвучнішими. Ми майже позбулися суфікса -ир-(-ір-), що 
в словах, запозичених з німецької мови, відповідає дієслів-
ному суфіксові -ieren (ремонтувати, а не ремонтирувати). 
Так само відбувається усування іншомовного суфікса -он- у 
прикметникових та дієслівних похідниках від запозичених 
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іменників, що не містять цього суфікса в сучасній україн-
ській мові:

запозичений іменник прикметник/дієслово неправильне дієслово

акція (action) акційний /  
акціювати

акціонувати

еволюція (evo�ution) еволюційний / еволюці-
ювати

еволюціонувати 

колекція (co��ection) колекційний / колекці-
ювати

колекціонувати 

Дещо розмаїтіша ситуація із запозичуванням слів з ан-
глійським дієслівним суфіксом -ize-, що в українських сло-
вах набуває форми -із- (-из-). У деяких випадках слова із цим 
суфіксом і без нього мають різні значення :

(з)активувати (програму, речовину тощо – запустити в 
дію, надати нових властивостей) – (з)активізувати (діяль-
ність тощо – збільшити активність);

йонувати (вводити йони) – йонізувати (перетворювати 
на йони).

Іноді цей суфікс указує на надавання/набування нової 
властивості чи стану: (де)натуралізувати, (з)матеріялізува-
ти, тощо. Він доречний у похідниках від іменників, що вже 
мають його у своєму складі (аналіз – аналізувати), чи в укра-
їнських відповідниках тих іншомовних дієслів, у яких суфікс 
-из/-із виникає унаслідок чергування (математика – (з)ма-
тематизувати, ботаніка – (з)ботанізувати тощо).

Водночас цей суфікс, безперечно, надлишковий у дієсло-
вах, що походять від власних назв – (ґальванувати, мерсеру-
вати,), а також від іменників, що не мають власних суфіксів 
(стандарт – (за)стандартувати, магнет – (на/за)магнету-
вати, тощо).
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6. Прикметники, що вказують на пасивну здатність
Віддієслівні прикметники, що називають здатність бути 

підданим дії (інтеґровний, йонізовний, (з)руйновний; призна-
чення виконувати дію (інтеґрувальний, йонізувальний, �іль-
трувальний). Здатність виконувати дію (йонізівний, руйнів-
ний), неодноразово аналізував Виталь Моргунюк (деталь-
ний огляд його підходів див.: у [22]). Згадані прикметни-
ки найчастіше утворюємо від префіксових перехідних дієс-
лів, додаючи суфікс -н- до дієслівного кореня, якщо він за-
кінчується на приголосний: змін-и-ти / змін-н-ий, згин-а-ти 
/ згин-н-ий, вигой-і-ти / вигой-н-ий. Якщо дієслівний корінь 
закінчується на голосний, між коренем і суфіксом постає 
звук в: розли-ти / розли-в-ний, зли-ти / злив-н-ий. Якщо су-
фікс -н- з якихось причин не може поєднатися з кінцевим 
приголосним дієслівного кореня, добираємо видову пару й 
утворюємо прикметника від неї: перевести / перевод-и-ти / 
перевід-н-ий, перенести / перенос-и-ти / перенос-н-ий.

Коли ж і надалі ми не можемо утворити прикметника 
(точніше, виходить щось немилозвучне та кострубате, як-
от: вгамувати – *вгамний, порівняти – *порівнний, знищи-
ти – *знищний), тоді можна утворити дієприкметника і пе-
ретворити його на прикметника. Це можна зробити у три 
способи: а) від дієприкметника відтяти кінцевий голосний 
а і додати суфікса -н-: вгамувати – вгамований – вгамовний; 
б) суфікс -н- додати до дієприкметника без змін останньо-
го: порівняти – порівняний – порівнянний, знищити – знище-
ний – знищенний; в) перетворити дієприкметника на при-
кметника, змінивши місце наголосу: ва́рений - варе́ний, 
пе́чений – пече́ний або використати дієприкметника без змін: 
комбінований, мішаний.

Випадки а) та б) треба заналізувати дещо докладніше. 
Проблема полягає в тім, що прикметники із суфіксами -овн-, 



307ТЕРМІНОЗНАВСТВО

-енн- та -анн-в загальній мові не надто поширені. Інверсій-
ний словник української мови [17] подає 33 таких прикмет-
ники з суфіксом -овн- (серед них завойовний, (не)виліков-
ний тощо), 34 слова з суфіксом -енн- (явленний, (не)спален-
ний) та 14 слів із суфіксом -анн- (нездоланний, (не)пізнаван-
ний тощо). Цікаво, що деякі слова – незчисленний, незлічен-
ний– подано лише з префіксом не-, хоча в науковій літера-
турі, зокрема математичній, ці прикметники без префікса 
не- мають надзвичайно високу частотність ужитку і є склад-
никами деяких засадничих терміносполук.. Коли для нази-
вання понять, що вказують на здатність предмета бути під-
даним дії, використовуємо прикметники, то замість розло-
гих конструкцій із підрядними реченнями, що роблять тек-
сти кострубатими та важкочитними, одержуємо зручні для 
вжитку двослівні сполуки. Тому поряд із історичними мір-
куваннями треба зважити на теперішню мовну практику – 
усупереч тривалому втручанню позанаукових чинників, що 
завадили нормальному розвиткові наукової мови, зокрема 
попри приписи сумнозвісних репресивних термінологічних 
бюлетенів (див., наприклад, [18] та перелік бюлетенів, на-
ведений у цій праці), мова відновлює притаманні їй слово-
творчі моделі, наслідком чого стає гнучкість у висловлюван-
ні найскладніших процесових понять. Сучасну наукову літе-
ратуру важко собі уявити без слів типу прогнозовний, інте-
ґровний, зліченний, скінченний тощо. Чимало утворених за 
такою моделлю термінів програмової інженерії, що є відпо-
відниками англійських слів на -able та -ible, містить, напри-
клад, англо-український словник термінів з математики та 
кібернетики [20].

Поширена практика вживати замість таких слів дієприк-
метники вносить неоднозначність, що не надто помітно в 
загальній мові, однак суттєво ускладнює розуміння науко-
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вого тексту, особливо коли йдеться про аналіз перебігу ре-
альних процесів та дій. 

Віддієслівні прикметники з суфіксом -овн- та пасивні ді-
єприкметники минулого часу в двослівних найменуваннях 
об’єктів дії різняться семантично: нехтовний член – це той, 
що його можна викинути будь-коли, а нехтуваний член – це 
той, що ми його викидаємо у даному випадку.

Різняться похідники семантикою і в іншому випад-
ку: коли належить утворювати прикметники від префіксо-
вих чи безпрефіксових дієслів (доконаного чи недоконано-
го виду). Якщо йдеться про те, що може відбуватися процес, 
тоді утворюємо прикметника від безпрефіксового дієслова 
недоконаного виду: реґульовний, прогнозовний. Коли нас ці-
кавить можливість досягти результату, прикметника утво-
рюємо від префіксового дієслова доконаного виду: здійснен-
ний, виконаний, узагальнений, скасовний, виліковний, (не)до-
торканний.

Завважимо також, що українська мова поступово усу-
ває скальковані з англійської через посередництво росій-
ської мови прикметники на позначення пасивної здатности 
з суфіксом -абельн-: (не)читабельний, (не)презентабельний 
та ін.. Натомість вона відновлює (чи творить наново) слова 
з такою самою функцією за допомогою українських слово-
творчих суфіксів: (не)читний, (не)презентовний, тощо.

Прикметники, що вказують на призначення виконува-
ти дію чи здатність/властивість виконувати дію (актив-
ну здатність) згідно з настановами вже згаданих репресив-
них бюлетенів зазнали подвійного тиску. З одного боку, їх 
інтенсивно заміняли активними дієприкметниками, через 
що, попри вже добре відому тенденцію не вживати активні 
дієприкметники у невластивій їм функції, тексти, зокрема 
рекламні, ще й досі рясніють перлами на взірець „керуючий 
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пристрій” (замість керівний), „фіксуючий засіб” (замість �ік-
сувальний) тощо. З іншого боку, з мови примусово вилуче-
но віддієслівні прикметники з суфіксом -івн-. „Вижили” (при-
наймні у словниках) лише кілька: рятівний, панівний, руйнів-
ний, гальмівний, будівний, чарівний, �ільтрівний, засівний, 
гартівний, нищівний. 

На сьогодні вже майже зовсім втрачено відчуття семан-
тичної відмінности між спільнокореневими прикметника-
ми, що означають призначення до певної функції/дії (ряту-
вальний човен, �ільтрувальний пристрій). Прикметники, 
що вказують на призначення до дії, переважно творяться 
додаванням до дієслівної основи суфікса -льн- (чита-льн-ий, 
дої-льн-ий), а прикметники, що означають здатність пред-
мета виконувати дію – передусім додаванням суфікса -івн- 
до дієслівного кореня (гарт-ува-ти – гарт-івн-ий, руйн-ува-
ти – руйн-івн-ий) .

Висновки. Проведений вище аналіз росіянізмів, англіциз-
мів та інтернаціоналізмів у різних терміносистемах сучас-
ної української мови, а також розгляд словотвірної будови 
та функціювання спільнокореневих дієслів та віддієслівних 
іменників і прикметників у сучасній українській науково-
технічній термінології дає підстави для таких висновків.

1. Системне вивчення росіянізмів у різних терміносисте-
мах необхідне  не тільки щоб з’ясувати роль і місце таких 
слів, а й щоб упорядкувати  окремі фрагменти лексичної 
системи сучасної української літературної мови. Пошире-
ність терміна через значну зросійщеність ряду терміносис-
тем 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 тер-
мін, а позичена із загальнолітературної мови або спеціаль-
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ноутворена з українських морфем лексема, що здатна тво-
рити похідники, забезпечуючи мовне вираження системних 
понятійних зв’язків.

2. Великомасштабні глобалізаційні процеси висунули на 
перше місце в світовій комунікації мову англійську, яка не 
тільки збагачує словник українського науковця, але й ви-
тісняє з нього питомі слова і вирази. Так формується почут-
тя меншовартості рідної мови, її неспроможності обслугову-
вати найвищі прояви людського духу, до яких, безсумнівно, 
належить і наукова сфера. Страх українського вченого перед 
українською мовою породжується не тільки боязню не до-
тримувати норм, а й невмінням або й небажанням засвою-
вати її засоби, щоб перекодовувати новітні наукові інформа-
ційні потоки, що пливуть до нас не в рідномовній одежі. 

3. Зроблено тільки  деякі кроки на шляху до повернен-
ня зовнішній форми інтернаціоналізмів питомих україн-
ських рис, а також щодо можливої їх заміни національни-
ми відповідниками чи принаймі паралельного функціюван-
ня. Але в різних терміносистемах важко знайти інтернаціо-
налізми з греко-латинськими коренями, які проникли в су-
часне українське наукове мовлення без посередництва ро-
сійської мови. 

4. Необхідно усувати дієслова з кінцевим -ся в науково-
технічній термінології тоді, коли на позначування самочин-
ного процесу. У сучасній українській науково-технічній тер-
мінології зазвичай використовують кальку російського 
пасивно-якісного дієслова з постфіксом -ся, а тим часом іс-
нує коротша назва цього ж таки процесу – дієслово нульово-
го стану без постфікса.

5. Необхідно словотворчо пристосовувати іншомовні 
терміни-дієслова до словотворчої системи української мови, 
наслідком чого зазвичай стає скорочення довжини терміна і 



311ТЕРМІНОЗНАВСТВО

розширення його словотворчих можливостей. Завдяки цьо-
му сама система словотворення стає стрункішою та логічні-
шою, а українська наукова та технічна мова – прозорішою та 
виразнішою.

6. Попри невелику поширеність прикметників, що вка-
зують на пасивну здатність, в загальнолітературній мові, 
наукова мова їх гостро потребує, а тому й активно проду-
кує, бо носії фахової мови прагнуть стислих та точних засо-
бів висловлювання абстрактних та вузькофахових видових 
процесових понять. Науковці творять термінні прикметни-
ки інтуїтивно, силою свого мовного чуття. Нові віддієслів-
ні прикметники з нібито малопродуктивними в загально-
літературній мові суфіксами -овн-, -енн-, -анн- дедалі часті-
ше з’являються у фахових словниках та науковій літературі. 
Наш аналіз свідчить, що ці прикметники утворювано згід-
но з притаманними українській мові словотворчими моде-
лями і що такі моделі можуть бути високопродуктивними в 
науковій мові, зокрема в описах нових явищ та пов’язаних із 
ними понять. 
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ONCE AGAIN ABOUT LINGUISTIC PECULIARITY OF 
THE UKRAINIAN TERM

�olodymyr PILETS’KYI

The role and place of the following three types of terms – 
Russianisms, Anglicisms, and Internationalisms – in various 
terminological systems of the present-day Ukrainian Language has 
been clarified. The author has made an attempt to reveal ways and 
means of their possible substitution by Ukrainian equivalents due to 
the peculiarity of the Ukrainian Language. The derivative structure 
of verbs which point to obligatory and spontaneous action, foreign 
adjectives and verbs and adjectives which point to passive ability 
has also been considered.

Ke� words: linguistic peculiarity, Ukrainian term, Russianism, 
Anglicism, Internationalism, verb which point to obligatory and 
spontaneous action, foreign adjective, foreign verb, adjective which 
point to passive ability.
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Богдан ЯКИМОВИЧ

ТО ЧИ МАЮТЬ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ СВОЮ 
УКРАЇНСЬКУ ВІЙСЬКОВУ ТЕРМІНОСИСТЕМУ?

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
ка�едра історичного краєзнавства, 

вул. Університетська, �/33�, 7���� Львів, Україна, 
тел.: (�32) 23� 43 ��, 

e-mai�: b.�ak�mov�ch@gmai�.com

У статті звернено увагу на роль питомого українського сло-
ва, а відтак – на українську військову терміносистему як важ-
ливий елемент національної безпеки держави. Сконстатовано, 
що в 1992–1993 рр. була добра нагода запровадити практично 
зразкові з мовної точки зору українські загальновійськові ста-
тути, а також компонувати всі військово-технічні та військово-
розпорядчі документи на базі „Російсько-українського словни-
ка для військовиків” (Київ : Варта, 1996, майже 32 тис. слів і сло-
восполук). Наведено приклади низки мовних покручів, які по-
бутують сьогодні у військовій термінології, потрапили до зако-
нодавчої бази (наприклад, термін – військовослужбовець замість 
військовик). Автор закликає Верховного Головнокомандувача – 
Президента України поновити працю фахових військових термі-
нологів та впорядкувати українську військову терміносистему.

Ключові слова: Збройні Сили України, загальновійськові ста-
тути, українська військова терміносистема, російщення україн-
ської наукової мови.

Повторюю вже, мабуть, у тисячний раз: питання україн-
ської військової та воєнної термінології є питанням, насам-
перед, національної безпеки. З ним може зрівнятися (у пла-
ні гуманітарного стану сучасного війська) лише усвідомле-
ний патріотизм та політичні переконання вояка.
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Якщо йдеться про перехоплені противником через про-
слуховування засобів зв’язку слова і команди, за якими тре-
ба приймати негайні рішення, українська армія і всі наші си-
лові структури матимуть велику перевагу перед нашим во-
рогом (вірю, що це буде лише „брат”-московит), коли засво-
їть свою, справжню і питому військову терміносистему, а не 
користуватиметься тими мовними покручами, які ми че-
рез своє недбальство і колоніальну ментальність побажа-
ли успадкувати від російсько-совєтської армії і яких чомусь 
уперто не хочемо позбутися тепер. Так от: росіяни назагал 
не зрозуміють українських команд і термінів, а поки їм пере-
кладуть фахівці, українські командири вже давно чи дисло-
кацію змінять, чи бойове завдання зреалізують. Натомість 
усі російські команди наші офіцери знатимуть, зрозуміють і 
негайно вживуть потрібних заходів. 

Завжди нагадую той рівень національної свідомости, 
який мали стрільці та старшини Української Галицької Армії. 
Лише незначна кількість вояків УГА після переходу (вкрай 
вимушеного, і, до слова, який був тоді єдиним способом вря-
тувати особовий склад і армію в цілому) на бік більшовиків 
1920 р. на теренах Наддніпрянщини запалилися їхніми кли-
чами, стали атеїстами і уявили себе будівничими нового сус-
пільного ладу. Переважна ж більшість галичан тих більшо-
вицьких гасел, атеїстичного світогляду, ґрунтованих на де-
магогії, не те що не розуміла, але вважала шкідливими, бо 
зовсім не так уявляла собі майбутнє своєї Батьківщини.

Та чи могло бути инакше? Чимало рядових стрільців за-
кінчило українські школи, їхньою мовою і вдома, і в школі 
була мова українська. Старшини були абзольвентами укра-
їнських гімназій, Львівського, Віденського чи инших евро-
пейських університетів, знали по кілька чужих мов, а части-
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на старшин мали наукові ступені докторів філософії, права, 
були докторами медицини чи техніки. Тому на більшовиць-
ких агітаторів, навіть такого високого рівня, яким був В. За-
тонський, вони дивилися як на дивних людей, яких спра-
ведливо вважали малограмотними особами та демагога-
ми. Саме в УГА (не слід відкидати також заслуг наддніпрян-
ських українців на кшталт братів Дорошенків, Миколи Міх-
новського, Симона Петлюри, того ж галичанина Євгена Ко-
новальця, який після звільнення з російського полону в 
1917 р. служив лише в Дієвій Армії УНР) була відтворена та 
відшліфована українська військова термінологія. Свій вне-
сок в остаточне її оформлення зробили і два україномовні 
військові училища – т. зв. Школи червоних старшин, які до 
наступу сталінізму функціонували в підрадянській Україні в 
Харкові та в Зінов’євську (тепер Кропивницький).

Здавалося б, що тут вигадувати. І коли перший Міністр 
оборони відродженої 1991 року держави Україна генерал-
полковник Костянтин Морозов запросив мене, автора цих 
рядків, 30 червня 1992 р. до себе в кабінет і попросив зро-
бити український варіянт загальновійськових статутів 
Збройних Сил України, що підготувала Статутна комісія мі-
ністерства в російськомовному варіянті, я, усвідомлюючи 
труднощі та відповідальність, з допомогою друзів, які за-
ступали тоді високі державні посади на Львівщині (С. Да-
вимука, сл. пам’яті Віра Лясковська), зумів створити твор-
чий колектив з числа мовознавців, істориків, військовиків 
і за практично нереальний відтинок часу (про це дуже про-
сив К. Морозов!) уже 15 вересня 1992 р. передав Міністро-
ві українську редакцію чотирьох загальновійськових стату-
тів ЗСУ, обсяг роботи становив понад 800 сторінок машино-
пису. Найближчим моїм соратником і помічником, а, влас-
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не, справжнім співтворцем проєкту, став тодішній професор 
Дрогобицького державного педагогічного університету іме-
ни Івана Франка славної пам’яти Мар’ян Демський.

Прочитавши в газеті Міністерства оборони України нашу 
працю, російсько-комуністичне середовище, якому було не-
втямки, що українці, якісь там „молодші брати” московсько-
го пахолка, не те, що творять своє військо, а, о Боже, ще й 
з власною військовою терміносистемою, буквально ошалі-
ло. Уявляєте, той „старший брат” нічого не втямить, коли 
ми підемо на нього в наступ і командуватимемо по-своєму. 
І почалося … Що про нас писали всякі смірнови, ларіоно-
ви… і серед них лаптійчуки! Коли вони вже нам того стало 
забагато, ми з М. Демським трішки „провітрили” їхні „світ-
лі” голови статтею „Як не розумом, то бодай голоблею… 
або чого прагнуть критики українських військових стату-
тів”, що побачила світ у часописі „Військо України” (1993, № 
8, с. 58–64) [1]. А закінчилися ці некомпетентні (з боку опо-
нентів) балачки та публікації виходом у світ заходами Укра-
їнської Правничої Фундації (Сергій Головатий та Христина 
Фріланд) Проєктів статутів та першого за багато десятиліть 
„Українсько-російського словника для військовиків” [2]. І 
хоч цей словник, завдяки надзусиллям начальника управ-
ління психологічно-виховної роботи генерала Володимира 
Муляви таки був затверджений як нормативний на колегії 
Міністерства оборони України, за змінених обставин і від-
ставки К. Морозова, а згодом і самого В. Муляви, ніхто на ре-
комендації цієї лексикографічної праці не зважав.

На той час українофоби в Україні таки отримали тактич-
ну перемогу: у 1993 р. пішов у відставку міністр Костянтин 
Морозов, а його наступник Віталій Радецький був людиною 
далекою від справ українізації. Указом Президента Украї-
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ни від 7 жовтня 1993 р. № 431/93 затверджено чотири за-
гальновійськові Тимчасові статути ЗС України. Своєї дитини 
батьки не впізнали. Зловорожа московсько-хохляцька рука 
таки викинула з них українську душу!

Як про це згадано вище, первісні документи розробила 
Статутна комісія МО України російською мовою на початок 
липня 1992 р. Термінологічна комісія у складі М. Демського, 
Б. Якимовича за участю А. Бурячка, утворена за дорученням 
Міністра оборони К. Морозова для перекладу їх українською 
мовою, запропонувала:

1) запровадити українські відповідники назв військових 
підрозділів для

мотопіхоти: рій (рос. – отделение), чота (рос. – взвод), со-
тня (рос. – рота),

курінь увага! –лише для мотопіхоти (рос. – батальон); 
2) запровадити один із двох варіянтів (на вибір) 

українсько-европейської системи старшинських (офіцер-
ських) ранг:

а) за чотириступеневою схемою молодших старшин: хо-
рунжий, чотар, поручник, сотник і вище: майор, підполков-
ник, полковник, генерал-хорунжий, генерал-чотар (як варі-
янт –  генерал-поручник), генерал-полковник, генерал армії 
України; 

б) за триступеневою схемою (як у більшості европей-
ських армій): хорунжий, поручник, сотник і вище: майор, під-
полковник, полковник, генерал–хорунжий, генерал–поручник, 
генерал–полковник, генерал армії України, 

в) вилучити із системи посад і військових рангів термін 
“старшина”, який в українській мові є синонімом лише тер-
міна “о�іцер”. 

Цих пропозицій не схвалено. Натомість упродовж року 
україномовний проєкт статусів російщили: „Муштровий 
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статут (Впоряд)” названо „Стройовий статут”, а „Статут за-
логової і вартової служби” – „Статут гарнізонної і варто-
вої служби”. Скальковано з російської основну терміноло-
гію: замість лад – стрій; крило – �ланг; чоло – �ронт; дво-
лава, трилава – двошеренговий (трьохшеренговий) стрій; 
вежа – вишка, набій – патрон, пошивка – наволочка, військо-
вик – військовослужбовець і т. ин. Сплутано відмінність зна-
чень слів “звання” і “ранґа”. Але найгірше, що до статутів, за-
мість питомих українських військових команд, які вироби-
лися в �� ст., запроваджено кальки з російських, що змінило 
їх смислове навантаження (замість „Ходом руш!” – „Кроком 
руш!”; „До сто-пи!” – “До ноги!”; „Правим за–ходь!” – „Праве 
плече вперед!”; „Право – скіс!” – „Півоберта праворуч!” (хоча, 
за математичною логікою, йдеться лише про восьму части-
ну круга – 45 градусів) і т. ин. Усе ж, вважаючи запроваджен-
ня україномовних статутів ЗС України великою історичною 
подією, українські мовознавці мусять домогтися, щоб май-
бутні постійні статути не мали мовних недоречностей та 
враховували наші національні військові традиції. 

Затверджені статути, як доведено вище, були помітно 
зросійщені, та вони все одно стали великим кроком упе-
ред порівняно з достатутним періодом. Незважаючи на те 
що наш варіянт спотворювали „фахівці” своєї справи, дещо 
залишилося, приміром створена нами команда „Зброєю 
ЧЕСТЬ!”, окремі инші терміни, яких українська військова 
терміносистема не знала.

Спроба поправити мову загальновійськових статутів 
була в часи Президента В. Ющенка, але цей чоловік відзна-
чився (як і в инших сферах) тим, що, розпочавши роботу, не 
доводив справи до кінця. А президент В. Янукович хіба що 
розвалив до решти не лише армію, а й усі силові структу-
ри держави. Після його втечі президент РФ В. Путін легко 
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анексував Крим, за підтримки „п’ятої колони” проник зі сво-
їм військом в український Донбас і почав реалізувати боже-
вільну ідею „русского міра”. Розпочалася Вітчизняна війна 
України за своє право на існування, яку чомусь Президент 
П. Порошенко досі називає АТО.

Що ж нам, українцям, робити сьогодні? Усі напрацюван-
ня, які слід запровадити у статутній сфері, а точніше, в укра-
їнській військовій терміносистемі, – готові. Я з повною від-
повідальністю заявляю Верховному Головнокомандуваче-
ві, Верховній Раді України, начальникові Генерального шта-
бу, що виконаю всю роботу за участю невеличкого колек-
тиву, який сам сформую, але за однієї умови: з нами на цю 
тему можуть дискутувати лише компетентні особи, які до-
бре знають і військову справу, і українську мову, а не згада-
ні вище хулителі і українських статутів, і, насамперед, укра-
їнської національної ідеї, котра без своєї Держави і без сво-
го фахового та патріотичного війська залишиться хіба що 
лише порожньою і нездійсненною ідеєю.

Річ зрозуміла: напівправда – гірше від брехні. Так само 
військова терміносистема не може бути наполовину ви-
правлена, коли решта найменувань – це лише записані укра-
їнськими літерами  терміни сусіда, та й ще – нашого спокон-
вічного ворога. То хіба варто втручатися тим, хто не знає 
українських військових термінів і береться виправляти тих, 
хто це знає та розуміє, як має бути насправді?

Які б авторитети України чи світу нас не переконували, 
що в українській мові є термін снаряд на означення більшо-
го калібром набо�, ніж стрілецький, ми ніколи з ними не по-
годимось, тому що в українській військовій практиці вжива-
лися аж два українські терміни на означення цього понят-
тя: стрільно і гарматень. Натомість термін снаряд, утво-
рений за російською парадигмою словотвору, беруть і далі 
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чомусь використовують у мові, яка має аж два свої давні пи-
томі і набагато точніші відповідники. То що це – лише звич-
ка, чи ворожа диверсія?

Пострадянсько-російський синдром дуже боляче вдарив 
по засадничому українському термінові військовик, який, 
окрім військового, є дуже важливим юридичним терміном. 
Якийсь „досконалий знавець” мови української термін ро-
сійський военнослужащий просто скалькував і видав покруч 
військовослужбовець. Термін не лише важкий, а й достоту 
недолугий семантично: в українській мові людина в погонах 
і однострої, яка склала присягу своїй державі, називається 
військовик. Натомість термін військовослужбовець можна 
трактувати також і як „цивільна людина (науковець, інже-
нер, слюсар, наймані цивільні працівники і т. ин.), яка пра-
цює, отримує платню в закладах, що належать до військово-
го урядництва (відомства)”. Наприклад, професор кафедри 
гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ 
фактично є вже військовослужбовцем, але аж ніяк не вій-
ськовиком.

Хтось скаже: не знають, не зрозуміють. Нічого, вивчать. 
До проголошення незалежности практично ніхто, окрім 
окремих мовознавців та декотрих військових істориків, не 
знав термінів летови�е (аеропорт), гелікоптер (верто-
літ), ніхто з військовиків не чув команди „Зброєю ЧЕСТЬ” 
(рос. „На кра-УЛ”), бо її просто не було в нашій терміносис-
темі, а наново запровадили їх, а чи й самостійно створили 
М. Демський та Б. Якимович за консультаціями з Ю. Редь-
ком, коли 1992 року на доручення Міністра оборони України 
К. Морозова готували українську редакцію військових ста-
тутів. А тепер знають і користуються ними всі!

Навряд чи є доцільним залишати в нашій мові тих кіль-
ка ноковирних покручів з російським словотворчим суфік-
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сом -овк(а). Не знаю, чому наші військовики так полюбля-
ють росіянізм підготовка, який у значенні „незавершена 
дія” легко можна замінити еквівалентами готування, під-
готовляння, приготовляння, підготування; у значенні 
„доконана дія” – підготовлення, приготовлення; а в зна-
ченні “наслідок” – вишкіл, підготова, приготова, підго-
товленість, готовість [3]. Тому ніяких слів із цим суфік-
сом українська мова не потребує, подам лише скорочено і 
без поклику: обстановка – 1. ситуація; 2. обставини; уста-
новка – 1. устава, лаштунок; 2. настанова; заготовка –заго-
тованка, заготованець і т. ин. Усі ці терміни реєструють різні 
наші словники, крім т. зв. російсько-російських!

Мимо нашої волі в загальновійськові статути запрова-
джено росіянізм положення у значенні постава. Командир 
рече, наприклад, такі безглузді команди як „Кругом” (навіть 
в школі діти знають, що круг має 360 градусів, а військовик 
має обернутися на 180 градусів; і це при тому, що ще понад 
100 років тому використовувалася зрозуміла українська ко-
манда „Обер–НИСЬ!”); для українців зрозуміло, що людина 
переміщається ходом і бігом, бо літати не вміє, то чому в ста-
тутах є команда „Кроком–РУШ” (а яким – рівним, похідним 
чи ин.?) Це ж зрозуміло, що в сусіда „Шагом–МАРШ”, але при 
перекладі цієї кальки крок тут просто ні до чого, бо йдеться 
про спосіб руху і має бути лише „Ходом–РУШ”!

І ще одна термінова і серйозна заувага: треба негайно 
затвердити і впроваджувати Нову редакцію українського 
правопису, розроблену за редакцією славної пам’яті члена-
кореспондента НАН України, тодішнього директора Інсти-
туту української мови НАН України Василя Німчука, який 
повністю відповідає законам і поступу мови українського 
народу, і який одностайно схвалили учасники Міжнародно-
го конгресу україністів в Одесі ще 1999 р. Дивний ми народ, 
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українці, бо не впроваджуємо навіть те, що відповідає на-
шому духові, а все оглядаємося на „задні колеса”. Благо, що 
україножер В. Путін додав нам національного духу. Але чого 
зволікаємо досі з Правописом? 

Війна в Криму та на Донбасі  почалася не в 2014 рр. – її 
веде сучасна Росія від часу розвалу СРСР. І не треба ілюзій, 
буцімто Борис Єльцин був демократ, а Владімір Путін – ти-
ран. Вони обидва варті один одного, просто Єльцин не був 
фаховим чекістом, тому виглядав респектабельніше. А ще 
помилки Леоніда Кравчука: на початку 1992 р. Чорномор-
ський флот разом з майбутнім „героєм Росії” адміралом Ка-
сатоновим міг упасти в обійми України, але наш Президент, 
замість діяти рішуче, дочекався, допоки московити оговта-
лись і почалося [4] … Вузол, який зав’язав на рівному міс-
ці Л. Кравчук з Чорноморським флотом, розв’язав нарешті 
Президент Кучма аж навесні 1997 р., а В. Янукович усе зіпсу-
вав незаконними харківськими угодами 2011 р. [5].

Але ж українські керівники так уже вміють ставати на ті 
самі граблі, які б’ють щоразу сильніше. Хіба не ясно ще ко-
мусь із мислячих патріотів у цій державі, що спецпідрозділ 
„Альфа” з Києва мав накрити т. зв. Верховний Совєт Криму 
в ніч на 28 лютого 2014 р., всі українські кораблі по триво-
зі мали бути виведені в море, а всі територіяльні військові 
частини, насамперед батальйон морської піхоти, виведені з 
місць постійної дислокації та переведені в режим польових 
маневрів? Для виконання таких завдань було достатньо сил, 
тільки часу – обмаль. І для того, щоб саме так діяти, не треба 
було навіть Академії Генштабу закінчувати, а бути рішучим 
і відповідальним за свою Державу!

Ми маємо добре затямити – російський імперіялізм і шо-
вінізм, який є українофобським щодо нас і нацистським та 
ксенофобським по своїй суті практично для всього людства, 
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копає могилу не лише нашій державності, ставлячи питання 
взагалі про існування українського народу, але готовий на-
віть зірвати з орбіти цілу планету. Пам’ятайте, всі керівни-
ки світових  держав, заклик мудрого чеха Ю. Фучіка „Люди, 
будьте пильними!” та видатного поляка св. Івана-Павла 
Папи Римського „Не бійтеся!” і світова цивілізація буде вря-
тована від сатанинських сил, звідки б вона не виходили.

Так сталося, що нашу державу на самому початку війни 
оборонив народ: волонтери, добровольці – усі, незалежно 
від мови, віросповідання відчували себе громадянами дер-
жави Україна, яку хоче знищити північний сусід-„брат”, зі 
своїм новітнім „царем”, ручним парламентом, де правлять 
бал паяци жіріновські, з ФСБ, яка увібрала в себе усе найгір-
ше зі своїх попередниць ЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. Ходіть до нас, 
наші любі хохли, місця для вас в Сибіру досить! І хоч через 
різні обставини, зокрема злочинне затягування часу і не 
прийняття очевидних рішень з боку тодішнього керівни-
цтва держави та «паркетних генералів», ми втратили Крим і 
частину Донбасу, але ми не втратили Держави!

Модерна українська військова термінологія почала тво-
ритися і функціонувати в Галичині фактично під час ре-
волюційних подій „весни народів” – від часу створення у 
1848 р. „Руководства до вправи для стражі народової” (Го-
ловна Руська Рада, 1848). Уперше вводили її в практичне 
застосування також в батальйоні Руських Гірських Стріль-
ців (1400 добровольців-охотників) [6]. Далі в Галичині були 
створені спортові, пожежницькі та парамілітарні організа-
ції – „Сокіл”, засновник В. Нагірний, 1894; „Січ”, засновник 
К. Трильовський, 1900; „Пласт”, один із засновників П. Фран-
ко, 1911; „Січові Стрільці”. Випуск фахової літератури з цієї 
теми, провадив у Львові „Сокіл-Батько” під керівництвом 
Івана Боберського. Якщо перед початком Першої світової ві-
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йни військова термінолексика творилася певною міро сти-
хійно, то вже від часу створення Легіону Українських Січо-
вих Стрільців і перших бойових дій цього формування в Кар-
патах 1914 р. вона починає шліфуватися, стає компонентом 
загальної мови, отримує поступово системний характер.

Упорядкованість термінології дає підстави вести мову 
про терміносистему. Тож попри всі обставини, основу укра-
їнської терміносистеми ми мали далеко до 1991 р. – часу від-
новлення нашої незалежности, чого, на жаль, не можна ска-
зати про наших сусідів-білорусів. Свою терміносистему нам 
треба оновляти, відповідно до законів словотвору україн-
ської мови (знову-таки не такими термінами, як снаряд), бо 
термінологія мови може бути впорядкована більшою або 
меншою мірою, тобто відносно, але ніколи – абсолютно. І, 
що найважливіше. За роки незалежности в Україні підгото-
вано нові молоді незаангажовані кадри найвищої кваліфіка-
ції, з якими можна це завдання успішно завершити [7]. Хоч, 
підкреслюю, творення терміносистеми – справа постійна, бо 
світ понять є завжди більший від системи позначень, які ви-
ступають умовними знаками понять. 

Ніколи не повірю, що теперішні українські захисники 
відмовляться командувати українськими, а не кальковани-
ми командами, вивчити питому українську військову термі-
носистему. Тож слово хіба за Верховним Головнокомандува-
чем – Президентом України.

1. Детальніше про перипетії зі статутами, проблемами відтворення укра-
їнської військової терміносистеми охочий може познайомитися у видан-
ні: Якимович Б. Україна та українці: події далекі і близькі : вибрані праці 
/ Богдан Якимович ; Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; Ін-т українознав-
ства ім. Івана Крип’якевича НАН України ; Науковий центр Академії сухо-
путних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного; Львів. обл. відділення То-
вариства зв’язку з українцями за межами України; Наукова фундація Ан-
дрія Чайковського. – Львів, 2014. – 1086 с. у розділі: „Питання терміноло-



326
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

гії”. – С. 799–820, а також, прочитавши статтю „На тлі подій: спомин про 
друга. Мар’ян Демський”. – Там само. – С. 308–335.

2. Загальновійськові Статути Збройних Сил України. Проект, розробле-
ний Статутною комісією МО України 1992 року/ Мовне опрацюван-
ня та загальна редакція Мар’яна Демського та Богдана Якимовича / Мі-
ністерство оборони України Київ: Українська Правнича Фундація, 1994. 
– 178+104+44+117 с. ; Бурячок А., Демський М., Якимович Б. Російсько-
український словник для військовиків/ Майже 32 тис. слів і словосполук. 
– Київ; Львів : Вид-во „Варта”, 1995. –384 с. 

3. Ізюмов О. Російсько-український словник / О. Ізюмов. – б/м : Книгоспілка, 
1926; Войналович О. Російсько-український словник наукової і технічної 
мови / О. Войналович, В. Моргунюк. – Київ : Вирій, 1997; Бурячок А., Дем-
ський М. Якимович Б. Російсько-український словник для військовиків / 
А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. – Київ; Львів : Варта, 1996.

4. Військово-морські Сили України. Від відновлення до анексії Криму (1991 
– 2014 // Наукові зошити історичного факультету Львівського універси-
тету : збірник наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 350 – 367.

5. Там само. 
6. Кревецький І. Батальйон руських гірських стрільців 1848–1850 / І. Кре- Кре-Кре-

вецький // Записки НТШ. – 1912. – Т. 107. – С.52–72.
7. Див., наприклад: Яремко Я. Нариси з історії української військової термі-

нології. / Ярослав Яремко. – Дрогобич : ПП „Посвіт”, 2013. – 412 с. 

SO DO THE ARMED FORCES OF UKRAINE HAVE THEIR 
OWN MILITARY TERMINOLOGICAL SYSTEM?

�ohdan YAKY���YC�

The article studies the role of the proper Ukrainian language, and 
hence Ukrainian military terminological system, as an important 
element of the national security. The author ascertains that in 1992–
1993 there was a good opportunity for introducing of a draft of – 
linguistically nearly perfect – Ukrainian All-Military Statutes, as well 
as start founding all military and technical as well as military and 
administrative documents on the Russian-Ukrainian Dictionary for 
Servicemen (Kyiv: Varta, 1996, nearly 32 thousand words and word 
combinations). The author gives examples of a number of linguistic 
cripples, which are used in the Ukrainian military terminology 
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today and have made their way to the respective legislation (as the 
term “viis’kovosluzhbovets’” instead of “viis’kovyk”). He calls on the 
Commander in Chief – the President of Ukraine – to recommence the 
work of the military terminologists and bring the Ukrainian military 
terminological system to order. 

Ke� words: Armed Forces of Ukraine, All-Military Statutes, 
Ukrainian military terminological system, Russification of Ukrainian 
scientific language (using the examples of the terms “snariad”, 
“viis’kovosluzhbovets’”, and the words with a Russian suffix “-ovk” 
etc.).
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Проаналізовано українську футбольну лексику, зафіксова-
ну в найновішій збірці есеїв Оксани Забужко „І знов я влізаю в 
танк…”. Футбольні назви покласифіковано за тематичним прин-
ципом, з’ясовано семантику номінацій. 

Ключові слова: сучасний український футбольний дискурс, 
художній текст, українська футбольна лексика, тематичні гру-
пи, фанатський фольклор. 

А от на стадіоні – там усе ще чесно, як на долоні  
Оксана Забужко, „Останні ворота”

Останнім часом український футбольний дискурс викли-
кає щоразу більше зацікавлення науковців [2, 3, 6, 8]. Інтерес 
мовознавців до питань використання футбольної лексики в 
художніх текстах помітно активізувався впродовж останніх 
років, що пов’язано із непоодинокими випадками вживання 
футбольних лексем поза науковим та публіцистичним сти-
лями, а також із виходом у світ напередодні Євро-2012 кіль-
кох проектів-антологій художніх текстів на футбольні теми. 
Особливостям функціювання футбольної лексики в худож-
ніх творах, які увійшли до однієї з цих антологій, присвяче-
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но статтю Юрія Струганця [7], а аналізові специфіки соціо-
лекту футбольних фанатів, відображеної в художніх творах 
українських постмодерністів, а також використанню фут-
больної лексики в сучасних гумористичних текстах україн-
ських авторів – публікації авторки цієї розвідки [4, 5].

У цій статті буде розглянуто футбольну лексику, яка 
функціює в художніх текстах відомої сучасної української 
письменниці Оксани Забужко, а саме в есеях  її найновішої 
збірки „І знов я влізаю в танк…” (Київ, 2016) [1]. Актуаль-
ність дослідження полягає в спробі максимального вико-
ристання для аналізу всіх можливих джерел функціювання 
футбольної лексики, у тім і художніх творів. Завдання стат-
ті: 1) відібрати фрагмент есеїв, у яких використано футболь-
ну лексику; 2) проаналізувати та згрупувати її за тематич-
ним принципом; 3) з’ясувати, наскільки повно відображено 
футбольний дискурс у художніх творах сучасної авторки. 

На основі розгляду фактичного матеріалу з есеїв, що 
ввійшли до збірки Оксани Забужко „І знов я влізаю в танк…”, 
виокремлено такі тематичні групи футбольної лексики:

назви футбольної гри: футбол – „У принципі, чи не за 
це саме ми всі й любимо �утбол – за те, що в ньому ще збе-
рігся простір для повносилого публічного вибуху почуттів, 
яких “не вдаси” [1 : 65], „Футбол, сказав колись мені один 
шведський журналіст […], – це в наші дні останній притулок 
націоналізму […]” [1 : 67], „[…] всі політики й урядовці, при-
четні до Євро-2012, ринулися при кожній нагоді ритуально-
завчено заклинати українців «не змішувати �утбол із по-
літикою” […]” [1 : 68], „[…] �утбол, серед іншого, є чесною 
грою ще й тому, що в ньому заражений ненавистю завжди 
програє – як і в житті […]” [1 : 70], „Може статися, що �ут-
бол у цьому поєдинку – це взагалі наші Останні Ворота” 
[1 : 72], укра�нський футбол – „[…] випадок безпрецедент-
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ний, мабуть, в історії не тільки українського �утболу, і вже 
таки справді комічний – яка ж гра без фанатської підтрим-
ки?..” [1 : 68], народна гра – „[…] якщо клуб не має за собою 
достатньо тривких традицій для, сказати б, “культурної аб-
сорбції” нових гравців, то з такого “гладіаторського” фут-
болу рано чи пізно вивітриться саме той внутрішній драйв, 
який робить гру “народною” – демократичний дух хлоп’ячої 
“дворової команди” з пролетарського кварталу, донесений 
до нас через віки гарячий подув “колективного еросу” – lib-lib-
erté, é�alité, fraternité…” [1 : 71]; назви футбольної гри функ-é, é�alité, fraternité…” [1 : 71]; назви футбольної гри функ-�alité, fraternité…” [1 : 71]; назви футбольної гри функ-é, fraternité…” [1 : 71]; назви футбольної гри функ-fraternité…” [1 : 71]; назви футбольної гри функ-é…” [1 : 71]; назви футбольної гри функ-
ціюють також у складі таких словосполучень-метафор: олі-
гархічний футбол – „[…] грають вони, в кінцевому підсумку, 
не для Суркіса (чи Ахметова, чи Абрамовича, чи як їм там іще 
на ім’я, цим флаґманам нового, “олігархічного” �утболу…), 
– а для цих-от дядьків, батьків сімейств і молодих хлопців 
[…]” [1 : 71–72], народний футбол – „Може, найбільшою ін-
тригою Євро-2012 має стати якраз зіткнення цих двох ви-
разно окреслених – далеко не тільки на українському тере-
ні! – тенденцій: “народного” �утболу – з “олігархічним”, чес-
ної гри – з аутизмом великого бізнесу” [1 : 72], «гладіатор-
ський» футбол – „[…] з такого “гладіаторського” �утболу 
рано чи пізно вивітриться саме той внутрішній драйв, який 
робить гру “народною” – демократичний дух хлоп’ячої “дво-
рової команди” […]” [1 : 71],

назви футбольного поєдинку та його різновидів: 
матч – „[…] на матчі київського „Динамо” з донецьким 
„Шахтарем” кияни дружно проревіли на адресу донеччан не-
пристойну кричалку – глузливу “подяку” за їхнього земляка-
президента (що вмить перейшла в фольклор і розквітла де-
сятками варіацій!) […]” [1 : 68], футбольний матч – „Логіч-
но припустити, що, проспівана як супровід усього-на-всього 
до �утбольного матчу, ця сама готовність мала б звучати 
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швидше комічно – а проте так не є, мурашки йдуть під шкі-
рою навіть під час перегляду ролика […]” [1 : 68], гра, 90 хви-
лин (футбольний матч триває 90 хв.) – „[…] футбол, серед ін-
шого, є чесною грою ще й тому, що в ньому заражений нена-
вистю завжди програє – як і в житті, зрештою, тільки що в 
житті це, на жаль, рідко коли відбувається за �� хвилин і над-
то дорого обходиться і сучасникам, і нащадкам…” [1 : 70], по-
єдинок – „По суті, це той самий поєдинок, який, у масштабах 
цілої нашої цивілізації, триває вже не одне століття – і в яко-
му прибічники «чесної гри» знай здають територію за тери-
торією” [1 : 72], „Може статися, що футбол у цьому поєдинку 
– це взагалі наші Останні Ворота” [1 : 72], матч-ганьба – „І 
трибуни ще чуються співавторами кожної перемоги “своїх”, 
– і, по праву причетних, суворо шпетять їх за поразки, – мо-
жуть навіть, як бувало в динамівських фанів, перестріти в 
аеропорту після повернення додому з якого-небудь “матчу-
ганьби”, загородити шлях і вичитати, як провинним шко-
лярам: мовляв, що ви собі думаєте, хлопці, і це ви називає-
те грою?! […]” [1 : 71–72], драматичний матч – „[…] адре-
налін від як завгодно драматичного матчу вигорає вже на 
другий день і до жодної подальшої душевної роботи не спо-
нукає, це не той емоційний заряд, що буває від мистецького 
дійства!” [1 : 65]; матч національного чемпіонату – „[…] 
перекличка “дружніх” фанатських трибун під час матчів на-
ціонального чемпіонату вітанням, прийнятим в Українській 
повстанській армії часів другої світової, – найпевніший знак, 
за якими почуттями (чи бодай його ерзацом!) пошукують ці 
люди […]” [1 : 67];

назви футбольних споруд та їхніх частин: стадіон – 
„За хвилину по тому, як під склепінням стадіону відгримі-
ли останні слова, м’яч уже бовтався в сітці: 2:1!” [1 : 65], „А 
от на стадіоні – там усе ще чесно, як на долоні” [1 : 66], „[…] 
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фани цих двох клубів не ворогують між собою, салютують 
собі навзаєм через стадіон… – Слава Україні! – Героям сла-
ва! – Слава Україні! – Героям слава! – Слава Україні! – Геро-
ям слава!” [1 : 67], „[…] принаймні функцію колективної де-
монстрації сили стадіон при цьому виконує […]” [1 : 68], „[…] 
надто глибоку й страшну борозну проклав у колективній 
пам’яті Європи образ зовсім інших стадіонів, на яких, усього 
два покоління тому, німецькі маси ревіли патріотичні гасла 
в екстазі того, що їм теж здавалося тоді “колективним еро-
сом” – а насправді було “колективним танатосом” [1 : 69–70], 
„[…] побачити себе, як спільноту (стадіон – місто – країну – 
людство…) кращими, ніж доти про себе думали, – перемог-
ти власний страх…” [1 : 70–71], „Вони ще мають власний го-
лос, наші стадіони” [1 : 71], „…Встаю з-за комп’ютера, відчи-
няю вікно – і слухаю, як гулко стягується міський вечір у ку-
лак стадіону, набрякаючи ревом і свистом…” [1 : 73], ки�в-
ський стадіон – „До речі, від іноземних гостей, що вперше 
потрапляли на київський стадіон, також не раз доводилося 
чути, ніби це ослабленим відлунням нагадувало їм “Пома-
ранчеву революцію в мініатюрі” [1 : 68–69], поле – „[…] при-
наймні функцію колективної демонстрації сили стадіон при 
цьому виконує, – і це має вплив не лише на гравців на полі” 
[1 : 68], трибуни – (1. місце розташування глядачів на ста-
діоні, 2. Уболівальники на глядацьких місцях) – „І було ясно: 
не підхопили тому, що – не звикли, тут це ще в новинку, і піс-
ля хорового скандування вдень на трибунах повторити те 
саме вночі на вулиці просто так, від повноти почуттів, іще не 
виходить, лячно […]” [1 : 69–70], „І захекані “гладіатори” ще 
підбігають до трибун подякувати за підтримку жестом солі-
дарності: спасибі, друзі!...” [1 : 71], „І трибуни ще чуються спі-
вавторами кожної перемоги “своїх” […]” [1 : 71–72], фанат-
ська трибуна (сектори на стадіоні, відведені для фанатів) 
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– „[…] перекличка “дружніх” �анатських трибун під час мат-
чів національного чемпіонату […]” [1 : 67]; „І тоді, одного не-
прекрасного дня, несподівано виявиться, що можна обійти-
ся й без �анатської трибуни” [1 : 71]; 

назви (загальні та власні) футбольних команд та їхніх 
уболівальників: десятеро хлопців у �овто-блакитних 
футболках (українська футбольна збірна, тут підкреслено, 
що національна збірна грала вдесятьох) – „[…] десятеро спіт-
нілих хлопців у жовто-блакитних �утболках рвонуло на ав-
стрійські ворота з таким завзяттям, ніби від цього справді 
залежала доля країни” [1 : 65], леви (прізвисько футбольно-
го клубу „Карпати” Львів та його уболівальників), львівські 
„Карпати”, динамівці (футбольний клуб „Динамо” Київ) – 
„Раз “леви”, значить – наші “динамівці” грають зі львівськи-
ми „Карпатами” […]” [1 : 67], збірна Німеччини – „[…] аку-
рат того дня збірна Німеччини перемогла! […]” [1 : 69], “наші 
хлопці” (національна збірна) – „[…] гуртом скандувати ім’я 
своєї країни, пишатися “нашими хлопцями” […]” [1 : 70]; ки-
�вське „Динамо”, донецький „Шахтар”, кияни (футболісти 
ФК „Динамо” Київ та їхні вболівальники), донеччани (фут-
болісти ФК „Шахтар” Донецьк та їхні вболівальники) – „[…] 
відколи на матчі київського „Динамо” з донецьким „Шахта-
рем” кияни дружно проревіли на адресу донеччан непри-
стойну кричалку – глузливу “подяку” за їхнього земляка-
президента (що вмить перейшла в фольклор і розквітла де-
сятками варіацій!), – то всі політики й урядовці, причетні до 
Євро-2012, ринулися при кожній нагоді ритуально-завчено 
заклинати українців „не змішувати футбол із політикою” 
[…]” [1 : 68];

назви гравців, тренерів, керівників клубів: гравець – 
„[…] значить, принаймні функцію колективної демонстрації 
сили стадіон при цьому виконує, – і це має вплив не лише 
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на гравців на полі” [1 : 68], новий гравець – „[…] якщо клуб 
не має за собою достатньо тривких традицій для, сказа-
ти б, “культурної абсорбції” нових гравців, то з такого “гла-
діаторського” футболу рано чи пізно вивітриться саме той 
внутрішній драйв, який робить гру “народною” […]” [1 : 71], 
футбольний тренер – „Футбол, сказав колись мені один 
шведський журналіст (збираючись, після розмови зі мною, 
на наступне інтерв’ю, “про почуття” – з �утбольним трене-
ром!), – це в наші дні останній притулок націоналізму […]” [1 
: 67], керівництво клубу – „[…] в Донецьку фанам „Шахта-
ря” було переказано від керівництва клубу на час Євро вза-
галі занишкнути і не показуватися на очі […]” [1 : 68], про-
тивник (суперник) – „Я подумала тоді, що це й є справжня 
німецька перемога – та, якої не виміряти кількістю заби-
тих у ворота противника голів […]” [1 : 70–71], зірки укра-
�нського футболу – „[…] і “зірки українського �утболу” сто-
ятимуть, таки ж як школярі, похнюпившись і похиливши го-
лови, розуміючи всю справедливість докорів […]” [1 : 71–72];

назви футбольного інвентарю: ворота – „[…] десятеро 
спітнілих хлопців у жовто-блакитних футболках рвонуло на 
австрійські ворота з таким завзяттям, ніби від цього справ-
ді залежала доля країни” [1 : 65], „Може статися, що футбол 
у цьому поєдинку – це взагалі наші Останні Ворота” [1 : 72], 
„І тому я теж готова ці ворота боронити” [1 : 73], м’яч, сіт-
ка (сітка воріт) – „За хвилину по тому, як під склепінням ста-
діону відгриміли останні слова, м�яч уже бовтався в сітці: 
2:1!” [1 : 65], „[…] в дитинстві допізна ганяли м�яча на місь-
кому пустирі й добре знають, що таке чесна гра…” [1 : 71–72];

назви регламенту ігор: “чесна гра” (засада дотриман-
ня під час матчу чесної гри) – „За минуле століття саме-бо 
поняття “чесної гри” – тої, де грають не на те, аби, як у біз-
несі, будь-що-будь виграти й дописати собі до банківського 
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рахунку ще кілька нулів, а на те, щоб відкрито помірятися й 
отримати від цього процесу спільно пережиту втіху, – посту-
пово й непомітно девальвувалося […]” [1 : 65], „Може, най-
більшою інтригою Євро-2012 має стати якраз зіткнення цих 
двох виразно окреслених – далеко не тільки на українсько-
му терені! – тенденцій: “народного” футболу – з “олігархіч-
ним”, чесної гри – з аутизмом великого бізнесу” [1 : 72], „По 
суті, це той самий поєдинок, який, у масштабах цілої нашої 
цивілізації, триває вже не одне століття – і в якому прибіч-
ники “чесної гри” знай здають територію за територією” [1, 
с. 72], правила гри (футбольні правила) – „грають вони […] 
для цих-от дядьків, батьків сімейств і молодих хлопців, ко-
трі так само, як і вони, в дитинстві допізна ганяли м’яча на 
міському пустирі й добре знають, що таке чесна гра… І пиль-
нують її правил” [1 : 71–72];

назви дій футболістів: грати, виграти, отримати ре-
зультат – „На такій “війні” грають не на те, щоб грати, – а, 
за логікою всякої бізнес-корпорації, щоб виграти: не задля 
втіхи від процесу, а задля отримання результату – байдуже, 
якою ціною” [1 : 71], підбігти до трибун подякувати за 
підтримку (вияв вдячності з боку футболістів своїм уболі-
вальникам за підтримку) – „І захекані “гладіатори” ще підбі-
гають до трибун подякувати за підтримку жестом солідар-
ності: спасибі, друзі!...” [1 : 71], грати, ганяти м’яча – „[…] 
тому що грають вони, в кінцевому підсумку […] для цих-от 
дядьків, батьків сімейств і молодих хлопців, котрі так само, 
як і вони, в дитинстві допізна ганяли м�яча на міському пус-
тирі й добре знають, що таке чесна гра…” [1 : 71–72], боро-
нити ворота (основна функція футбольного воротаря) – „І 
тому я теж готова ці ворота боронити” [1 : 73];

назви ігрових моментів: забитий у ворота проти-
вника гол – „Я подумала тоді, що це й є справжня німецька 
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перемога – та, якої не виміряти кількістю забитих у ворота 
противника голів: побачити себе, як спільноту […] кращи-
ми, ніж доти про себе думали, – перемогти власний страх…” 
[1 : 70–71], пропу�ений ґол – „[…] в усіх харчевнях, за кож-
ним рогом, куди не зверни, сиділи, як школярі на уроці, не-
відривно задивлені в плазмені екрани городяни, – з кри-
ком схоплювались на ноги в мить забитого (чи пропущено-
го) ґола – і знов затихали, як у церкві, затамувавши подих…” 
[1 : 69], одинадцятиметровий (штрафний удар з 11-ти ме-
трів) – „Навіть тоді, коли нам незаконно присудять одинад-
цятиметровий” [1 : 73];

назви результатів матчу: перемога, поразка – „І трибу-
ни ще чуються співавторами кожної перемоги “своїх”, – і, по 
праву причетних, суворо шпетять їх за поразки […]” [1 : 71–72].

назви футбольних турнірів: Євро (Чемпіонат Європи з 
футболу) – „[…] в Донецьку фанам „Шахтаря” було перека-
зано від керівництва клубу на час Євро взагалі занишкнути 
і не показуватися на очі […]” [1 : 68], Євро-2012 (Чемпіонат 
Європи з футболу, спільно проведений у 2012 р. в Україні та 
Польщі) – „[…] всі політики й урядовці, причетні до Євро-
2��2, ринулися при кожній нагоді ритуально-завчено закли-
нати українців „не змішувати футбол із політикою” […]” [1 : 
68], „Може, найбільшою інтригою Євро-2��2 має стати якраз 
зіткнення цих двох виразно окреслених – далеко не тільки 
на українському терені! – тенденцій: “народного” футболу – 
з “олігархічним”, чесної гри – з аутизмом великого бізнесу” 
[1 : 72], мундіаль (Чемпіонат світу з футболу) – „Яким же, 
без перебільшення, святом визволення від історичної трав-
ми мусив стати для німців цей мундіаль, якою полегкістю – 
відкриття для себе простих людських радощів, колись при-
власнених нацизмом і на довгі десятиліття запечатаних від 
народу кривавою печаттю […]” [1 : 70], мундіаль-2006 (Чем-
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піонат світу з футболу, проведений у 2006 р. в Німеччині) – 
„У мене, натомість, схожа асоціація виникла в Німеччині під 
час мундіалю-2��6 – якраз у ті дні я прилетіла на літератур-
ний фестиваль до Ульма й утрапила в самий розпал цього, 
сказавши за Ю. Андруховичем, „Свята Воскресаючого Духа 
по-німецьки” […]” [1 : 69], чемпіонат (тут, про Чемпіонат 
світу) – „І в якусь мить, здалось мені, зрозуміла, чим цей чем-
піонат для країни особливий – звідки це розлите в повітрі 
відчуття майже дитячої радості, тої непідробної визвольної 
ейфорії, яке, слабким розчином, пригадало мені обпікаючий 
смак нашої осені 2004-го” [1 : 69], „І знаєте, як це гарно, коли 
тепер усі до нас з’їхались на чемпіонат, із цілого світу, і біль-
ше нас не бояться!” [1 : 70];

власні назви футбольних функціонерів: Суркіс, Ахме-
тов (прізвища українських олігархів Григорія Суркіса та Ри-
ната Ахметова – власників футбольних клубів „Динамо” Київ 
і „Шахтар” Донецьк), Абрамович (російський олігарх Ро-
ман Абрамович – власник лондонського футбольного клубу 
„Челсі”; видається, що в цьому переліку логічнішою та дореч-
нішою була б поява замість імені Абрамовича, прізвища ще 
одного вітчизняного олігарха – Вадима Рабіновича – власни-
ка київського „Арсенала”) – „[…] тому що грають вони, в кін-
цевому підсумку, не для Суркіса (чи Ахметова, чи Абрамови-
ча, чи як їм там іще на ім’я, цим флаґманам нового, “олігар-
хічного” футболу…), – а для цих-от дядьків […]” [1 : 71–72].

Дуже широко в текстах Оксани Забужко представлено 
лексику футбольних фанатів (приблизно третина з вико-
ристаної в проаналізованих есеях), що є свідченням доброї 
обізнаності авторки з фанатським рухом. У текстах, зокре-
ма, функціюють найважливіша лексика з уболівальниць-
кого соціолекту, шо окреслює сферу соціальної активнос-
ті фанатів:
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назви учасників фанатського руху: фан (активний 
уболівальник) – „Раз “леви”, значить – наші динамівці гра-
ють зі львівськими „Карпатами”, але сутичок не буде, �ани 
цих двох клубів не ворогують між собою […]” [1 : 67], фут-
больний фан – „[…] цей пропаґандистський шедевр (який 
безумовно ввійде в історію нашої “гібридної війни”!) пере-
конував глядача, що польські й українські �утбольні �ани – 
то найсправжнісінькі внуки Гітлера, люті фашисти-нацисти 
(“правосєків” в ужитку ще не було!), і кожен, хто вибираєть-
ся в ті краї, ризикує, як прокоментував Сол Кемпбелл, „по-
вернутись додому в труні” [1 : 199], фани „Шахтаря” – „[…] 
в Донецьку �анам „Шахтаря” було переказано від керівни-
цтва клубу на час Євро взагалі занишкнути і не показувати-
ся на очі […]” [1 : 68], фанати донецького „Шахтаря” – „Пи-
тання не пусте: конфлікт між власниками й �анатами до-
нецького „Шахтаря” вперше в Україні вивів на яв тенден-
цію, яка взагалі давно й неухильно підточує “чесну гру” зсе-
редини, помалу перетворюючи її на гігантську (і власне че-
рез свої мегамасштаби не завжди врозумливу дилетантові 
перед телевізором) “корпоративну війну”” [1 : 71], британ-
ські фани – „ВВС Panorama у скандальному репортажі Крі-Panorama у скандальному репортажі Крі- у скандальному репортажі Крі-
са Роджера обіцяла британським �анам, що з Польщі „вони 
повернуться в труні” […]” [1 : 360–361], динамівські фани 
(уболівальники київського „Динамо”) – „[…] можуть навіть, 
як бувало в динамівських �анів, перестріти в аеропорту піс-
ля повернення додому з якого-небудь “матчу-ганьби”, заго-
родити шлях і вичитати, як провинним школярам […]” [1 : 
72], харківські ультраси (фанати харківського „Металіста”, 
які організовують візуальну та звукову підтримку своєї ко-
манди під час матчу) – „І то байдуже, що самі харківські “уль-
траси” – “постфутуристи”, з найвищою правдоподібністю, 
не то Семенка, а й Жадана могли не читати [...]” [1 : 354];



339ТЕРМІНОЗНАВСТВО

назви уболівальницької активності: фанатська під-
тримка (організована підтримка команди з боку найактив-
ніших фанатів) – „[…] випадок безпрецедентний в історії, ма-
буть, не тільки українського футболу, і вже таки справді ко-
мічний – яка ж гра без �анатської підтримки?..” [1 : 68], фа-
натський рух (рух футбольних фанатів, які забезпечують 
підтримку команди під час матчів) – „[…] перекличка “друж-
ніх” фанатських трибун під час матчів національного чемпі-
онату вітанням, прийнятим в Українській повстанській армії 
часів другої світової, – найпевніший знак, за якими почуття-
ми (чи бодай його ерзацом!) пошукують ці люди, переваж-
но мужчини боєздатного віку, в “�анатському” русі, – саме 
за тим, якого в сучасному світі вже не забезпечує їм ні церк-
ва, ні держава…” [1 : 67]; „Приміром, нинішня українська вла- : 67]; „Приміром, нинішня українська вла-: 67]; „Приміром, нинішня українська вла- 67]; „Приміром, нинішня українська вла-67]; „Приміром, нинішня українська вла-
да, свідома своєї низької суспільної підтримки й знервована, 
як усі, хто страждає од нелюбови, ставиться до �анатсько-
го руху з просто-таки підлітково-хворобливою вразливістю 
[…]” [1 : 68]; фан-рух – „[…] (зі схожою місією щодо України 
– за всяку ціну знайти тут у �ан-русі расизм, неіснуючий бо-
дай із тої причини, що Україна, на відміну від сусідньої Росії 
є расово гомогенна, раніше приїздив до Львова московський 
кореспондент �eutsche �elle Маркус Реєр, який потряс укра-�eutsche �elle Маркус Реєр, який потряс укра- �elle Маркус Реєр, який потряс укра-�elle Маркус Реєр, який потряс укра- Маркус Реєр, який потряс укра-
їнських колеґ вимогою організувати йому потрібні “поста-
новочні сцени”)” [1 : 360–361]; 

назв різновидів фанатської підтримки: марш фут-
больних фанатів (хода футбольних фанатів вулицями міс-
та, зазвичай перед початком матчу) – „Пізно вночі в готельно-
му номері, не в змозі склепити очей через невгаваючий свят-
ковий гамір і дудіння (акурат того дня збірна Німеччини пе-
ремогла!), я вслухалася в вуличний лемент із професійним ін-
тересом людини, яка на своєму віку перебачила, либонь, чи 
не всі різновиди людської маси – керовану (радянські Першо-
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травневі демонстрації, нинішні проплачені партійні мітин-
ґи…), самодіяльну (київські протестно-індепендентські мі-
тинґи 1989–91 рр.), безконтрольно-стихійну (радянські чер- рр.), безконтрольно-стихійну (радянські чер-рр.), безконтрольно-стихійну (радянські чер-
ги з бійками за дефіцитним товаром, тлуми в перекритих 
аеропортах…), самоорганізовану (марші �утбольних �ана-
тів!), натхненно-одухотворену (півтора мільйона вірних на 
Папській Літургії Івана Павла ІІ в червні 2001 р., Помаранче- р., Помаранче-р., Помаранче-
вий Майдан–2004…) тощо, – старалася на слух заміряти “гра-
дус єдності”” [1 : 69], марш харківських ультрас (хода вбо-
лівальників харківського „Металіста” перед матчем з доне-
цьким „Шахтарем” 30 березня 2014 року на підтримку тери-
торіальної цілісності України, під час якої вперше прозвуча-
ла тепер уже загальновідома пісня про Путіна) – „Але впев-
нена, що йому (і всім іншим українським футуристам) напев-
но б сподобався знаменитий марш харківських “ультрас” із 
п’ятискладовою (коли рахувати з „ла-ла-ла”) приспівкою, яка 
за рік стала найпопулярнішим міжнародним хітом: по суті, це 
є втілена мрія всіх європейських футуристів, від Марінетті до 
“Михайля-короля”, – жива творчість індустріального мегапо-
ліса, пряма мова майданів і стадіонів…” [1 : 354], футбольна 
кричалка (скандування, яке вигукують футбольні фанати) – 
„Нотабене, найобразливіша з-поміж українських �утбольних 
кричалок не містить жодного непристойного слова і є стро-
го “адресною”: нею фани інших клубів дразнять уболівальни-
ків нещодавно створеного, від роду “олігархічного” київсько-
го „Арсеналу”: „Гей, кур-сан-ти, скіль-ки вам пла-тять?” […]” 
[1 : 72], скандування на трибунах – „І було ясно: не підхопи-
ли тому, що – не звикли, тут це ще в новинку, і після хорово-
го скандування вдень на трибунах повторити те саме вночі на 
вулиці просто так, від повноти почуттів, іще не виходить […]” 
[1 : 69–70]; перекличка (поперемінне скандування кричалок 
з протилежних фанатських трибун) – „[…] перекличка “друж-
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ніх” фанатських трибун під час матчів національного чемпі-
онату вітанням, прийнятим в Українській повстанській армії 
часів Другої світової, – найпевніший знак, за яким почуттям 
(чи бодай його ерзацом!) пошукують ці люди, переважно муж-
чини боєздатного віку, в “фанатському” русі[…]” [1 : 67], при-
співка (коротенька пісня) – „Але впевнена, що йому (і всім ін-
шим українським футуристам) напевно б сподобався знаме-
нитий марш харківських “ультрас” із п’ятискладовою (коли 
рахувати з „ла-ла-ла”) приспівкою, яка за рік стала найпопу-
лярнішим міжнародним хітом […]” [1 : 354]; 

назви фанатських дій: гнати команду вперед (вигука-
ми з трибун стимулювати футбольну команду до активних 
дій на полі) – „І тоді, одного непрекрасного дня, несподівано 
виявиться, що можна обійтися й без фанатської трибуни. І ні-
кому буде “погнати” команду вперед, коли вона, за п’ять хви-
лин до кінця матчу, залишиться в меншості…” [1 : 71]; скан-
дувати (вигукувати щось по складах) – „Яким же, без пере-
більшення, святом визволення від історичної травми мусив 
стати для німців цей мундіаль, якою полегкістю – відкрит-
тя для себе простих людських радощів, колись привласне-
них нацизмом і на довгі десятиліття запечатаних від народу 
кривавою печаттю: гуртом скандувати ім’я своєї країни, пи-
шатися “нашими хлопцями” і приймати від “несвоїх” щиро-
захоплені вітання, великий палець догори – салют, браво, Ні-
меччина, оце ваші сьогодні показали клас!..” [1 : 70].

У проаналізованих есеях зафіксовано також оригіналь-
ні тексти фанатського фольклору – кричалки, заряди, скан-
дування: „Оле-оле-оле!.. „Динамо-Ки�в”-о-о-го-го!..” –„Оле-
оле-оле!.. „Динамо-Київ” о-о-го-го!..” [1 : 66], „Динамо з Дні-
пра! Ки�в-Ки�в-ура!” – „Ди-на-мо” з Дніпра! Київ-Київ – ура! [1 
: 66], „�іло-си-ні – до пере-моги!” – „Біло-си-ні – до пере-моги!” 
[1 : 67], „Зе-ле-ні леви! Зе-ле-ні леви!” – „Зе-ле-ні леви! Зе-ле-
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ні леви!” [1 : 67], „Оле-оле-оле!” – „Оле-оле-оле!” [1 : 71], „Сла-
ва Укра�ні! Героям слава!” – „Раз “леви”, значить – наші дина-
мівці грають зі львівськими „Карпатами”, але сутичок не буде, 
фани цих двох клубів не ворогують між собою, салютують собі 
навзаєм через стадіон… – Слава Україні! – Героям слава! – Слава 
Україні! – Героям слава! – Слава Україні! – Героям слава!” [1 : 67].

Як показав аналіз фактичного матеріалу, зафіксовано-
го в есеїстиці Оксани Забужко, тут використано найменуван-
ня, що входять до більшості найважливіших тематичних груп 
футбольної лексики, зокрема: назви футбольної гри, фут-
больного поєдинку та його різновидів, футбольних споруд та 
їхніх частин, номінації футбольних команд та їхні прізвиська, 
назви гравців та інших людей, причетних до футболу, назви 
футбольного інвентарю, назви футбольних турнірів та ре-
гламенту ігор, назви дій футболістів, назви ігрових моментів, 
результатів матчу тощо. В аналізованих творах надзвичайно 
широко представлено соціолект футбольних фанатів, зокре-
ма назви учасників фанатського руху, різновидів підтримки, 
дій, а також подано автентичні тексти фанатського фолькло-
ру. Отже, художні твори української письменниці Оксани За-
бужко, поряд зі спеціальними футбольними працями та спор-
тивною періодикою, можуть слугувати достовірним джере-
лом відомостей про сучасний український футбольний дис-
курс. У перспективі необхідно дослідити весь спектр футболь-
ної лексики в творах сучасних українських письменників. 
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„FOOTBALL, AMONG OTHERS, IS AN HONEST GAME…” 
FOOTBALL VOCABULARY IN ESSAY WRITING BY 

OKSANA ZABUZHKO

Iryna PR�TSYK

Ukrainian football vocabulary found in essays from the latest 
collection „I znov ya vlizaiu v tank…” of Oksana Zabuzhko has 
been analyzed. Football names have been classified according to 
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У статті проаналізовано здобутки української історичної 
термінографії за останні понад сто років. Визначено місце істо-
ричних словників термінів у типологічній класифікації лекси-
кографічних джерел. Обґрунтовано структуру і подано моделі 
словникових статей до майбутнього словника української мо-
вознавчої термінолексики XVI–XVII ст.

Ключові слова: історична термінографія, мовознавча термі-
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Загальновідомо, що перші лексикографічні праці – спо-
чатку у форматі глос та вокабуляріїв, а згодом і власне слов-
ників – з’являються в певній мові практично одночасно з по-
явою її літературно-писемної форми. Навіть якщо абстрагу-
ватися від словників, створених у часи стародавніх цивілі-
зацій Шумеру, Вавилону, Індії, Єгипту тощо, то європейська 
лексикографічна практика вже має понад тисячолітню іс-
торію, а з-поміж її здобутків від кінця ХІ ст. [12 : 5] достой- ст. [12 : 5] достой-ст. [12 : 5] достой-
не місце посідає й українське словникарство. Однак мусимо 
констатувати, що теорією лексикографії європейські мовоз-
навці зацікавилися щойно в середині ХХ ст. та й досі праць 
такого змісту створено небагато [7; 24; 22; 2; 10 та ін.]. До 
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того часу питання принципів добору слів, створення дже-
рельної бази, структури словникової статті тощо вирішува-
ли в ході роботи самі лексикографи-практики й оприлюд-
нювали, головно, у планах-проспектах чи в передмовах до 
своїх видань. 

Українська термінографія як підрозділ лексикографії 
має понад 160 років. Людмила Симоненко в оглядовій стат-
ті „Українська термінографія: стан і перспективи” наводить 
рік появи перших словників термінів – 1852, коли в Галичи-
ні І. Гавришкевич та М. Петрушевич видали свої словнички 
ботанічних термінів та номенклатурних одиниць [20 : 28]. 
Дуже швидко процес укладання словників термінів різних 
галузей активізувався, і вже на початок 30-х рр. ХХ ст. таких 
лексикографічних праць налічувалося сотні з десятків галу-
зей науки і виробництва. Тоді ж було зроблено й перші тео-
ретичні узагальнення в ділянці термінографії [5]. Пізніше, 
аж до початку 80-х рр., практична термінографія в Україні 
розвивалася, але через відомі політичні причини, на жаль, 
часто ставала засобом русифікації, а не розбудови україн-
ської мови. Здобуття нашою державою незалежності спри-
чинило справжній термінографічний бум, хоча й не всі праці 
відповідають суворим фаховим вимогам [20 : 33-34].

Якщо проаналізувати термінографічний доробок україн-
ських учених у типологічному плані, то можна побачити, що 
абсолютна більшість таких словників є перекладними (від 
дво- до п’ятимовних), рідше тлумачними або ж тлумачно-
перекладними. Під час їх укладання вирішувалася низка те-
оретичних питань. Тут варто згадати, зокрема, статті Г. Хо- Хо-Хо-
лодного [21], О. Янати [23], Я. Лепченка [11], Т. Секунди [19], 
І. Кириченка [8], Г. Гнатюк [1],Т. Кияка [9], А. Д’якова [4], фун- Кириченка [8], Г. Гнатюк [1],Т. Кияка [9], А. Д’якова [4], фун-Кириченка [8], Г. Гнатюк [1],Т. Кияка [9], А. Д’якова [4], фун- Кияка [9], А. Д’якова [4], фун-Кияка [9], А. Д’якова [4], фун- Д’якова [4], фун-Д’якова [4], фун-
даментальну монографію Л. Паламарчука [17], а також ко- Паламарчука [17], а також ко-Паламарчука [17], а також ко-
лективну роботу Л. Полюги і Л. Симоненко [18] та ін. Од- Полюги і Л. Симоненко [18] та ін. Од-Полюги і Л. Симоненко [18] та ін. Од- Симоненко [18] та ін. Од-Симоненко [18] та ін. Од-
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нак усі згадані напрацювання стосуються теорії і практи-
ки термінографії сучасної української мови і поза межею їх 
зацікавлення опиняються пласти спеціальної лексики дав-
ніх періодів, тимчасом як погалузева презентація таких на-
йменувань у діахронному зрізі багато дала б для уточнення, 
з’ясування генези, закономірностей розвитку і функціюван-
ня багатьох сучасних термінів, ба навіть слушності кодифі-
каційних рекомендацій щодо тих чи тих назв.

Загалом історична термінографія як „науковий напрям, 
який виник на межі загальної термінографії, історичної лек-
сикографії та історичного термінознавства й орієнтований 
на теорію і практику укладання історичних термінологіч-
них словників” [6 : 37], має в українській лінгвістиці понад 
столітню історію. Перша спроба створити словник спеціаль-
ної лексики датується початком ХХ ст. і належить Іванові 
Огієнку. У 1908–1909 рр. на сторінках „Записок Українсько- рр. на сторінках „Записок Українсько-рр. на сторінках „Записок Українсько-
го наукового товариства в Київі”, а паралельно й окремим 
виданням, він друкує оглядову розвідку з історії української 
граматичної термінології, до якої додає словник [14; 15; 16]. 
Другою спробою, віддаленою в часі від першої на більше ніж 
сторіччя, є словник „Українські краєвиди ��I–��III ст.” львів-��I–��III ст.” львів-–��III ст.” львів-��III ст.” львів-ст.” львів-
ських науковців Ганни Дидик-Меуш та Олени Слободзяник, 
у якому зібрано українську географічну апелятивну лексику 
[3]. Названі праці відрізняються одна від одної кількома іс-
тотними параметрами:

1. У словнику І. Огієнка, за небагатьма винятками, зі- Огієнка, за небагатьма винятками, зі-Огієнка, за небагатьма винятками, зі-
брано власне терміни, зафіксовані у джерелах, що представ-
ляють науковий стиль. Натомість спеціальну географічну 
лексику, подану у словнику Г. Дидик-Меуш та О. Слободзя- Дидик-Меуш та О. Слободзя-Дидик-Меуш та О. Слободзя- Слободзя-Слободзя-
ник, дібрано з різножанрових пам’яток різних стилів, тобто 
основну масу реєстру становлять не терміни як такі, а рад-
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ше прототерміни, багато з яких одержали термінний статус 
не раніше середини ХІХ ст.

2. Словник І. Огієнка – це цікавий зразок гібридно- Огієнка – це цікавий зразок гібридно-Огієнка – це цікавий зразок гібридно-
го ідеографічно-перекладного словника; гасловими слова-
ми в ньому є сучасні авторові російські мовознавчі термі-
ни, які служать своєрідними ідентифікаторами того чи ін-
шого лінгвістичного поняття, у низці словникових статей 
вони супроводжуються ще й латинськими, грецькими та ні-
мецькими еквівалентами. А вже слідом у стовпчик розташо-
вано всі співвідносні українські терміни – від найдавніших 
до сучасних авторові-укладачеві із зазначенням джерела їх 
першої фіксації, але без повноцінних ілюстрацій. Словник 
Г. Дидик-Меуш і О. Cлободзяник побудований за традицій- Дидик-Меуш і О. Cлободзяник побудований за традицій-Дидик-Меуш і О. Cлободзяник побудований за традицій- Cлободзяник побудований за традицій-лободзяник побудований за традицій-
ним зразком тлумачно-перекладного словника, де гаслови-
ми виступають фонетичні слова, зрозуміло, тільки у тих сво-
їх ЛСВ, які дають підстави зарахувати їх до географічних на-
йменувань. Реєстрові лексеми середньоукраїнського періо-
ду перекладено, а за потреби витлумачено, сучасною україн-
ською мовою. Багатий ілюстративний матеріал, окрім відо-
мостей про синтагматичні особливості описуваних слів, ін-
формує і про час їх найдавнішої фіксації, щоправда лише в 
межах задекларованого хронологічного зрізу.

3. Судячи з хронології створення текстів, що стали 
джерельною базою словника І. Огієнка, автор через термі-
ни спробував відобразити історію української мовознавчої 
думки від перших граматик, створених в Україні, до найнові-
ших на той час лінгвістичних та лінгводидактичних праць1. 
Укладачі словника „Українські краєвиди” обмежилися часо-
вим зрізом мови середньо- та пізньосередньоукраїнського 

1 Найновішими джерелами словника І. Огієнка стали „Українська грамати- Огієнка стали „Українська грамати-Огієнка стали „Українська грамати-
ка” Є. Тимченка та „Коротка українська граматика для шкіл” Я. Шерстюка, 
що вийшли у світ 1907 р.
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періодів, тож у ньому годі шукати інформації про функцію-
вання тієї чи іншої назви у мові раніших епох, а про те, чи 
збереглося певне слово в сучасній українській мові, можемо 
дізнатися з наявності/відсутності еквівалента у тлумачно-
перекладній частині словникової статті.

4. Концептуальне бачення підстави до зарахування 
якої-небудь лексеми до реєстру словника І. Огієнко, відповід- Огієнко, відповід-Огієнко, відповід-
но до тогочасної позитивістської методології, формулював 
так: „З найдавнійших граматик – Іоана екзарха Болгарсько-
го, Αδελφ��ησ’а, Зизанія, Смотрицького ми подавали термі-
ни тілько тоді, коли вони так чи йначе впливали на терміни 
наші” [15 : 50]. Цією тезою зумовлено і те, що, за нашими під-
рахунками, у словнику відображено трохи більше ніж 20 тер-
мінолексем середньоукраїнського періоду, хоча насправді їх 
існувало понад 5502, як також і те, що у випадку відсутності 
в новітній лінгвістиці певного поняття, яким оперували мо-
вознавці доби середньовіччя, І. Огієнко автоматично вилу-
чав із реєстру свого словника і таке застаріле поняття, і всі 
його найменування. Концепція роботи з матеріалом львів-
ських лексикографів відображає лексикологічну методоло-
гію ХХІ ст. Як дещо емоційно, але в суті дуже точно зазначає 
у передмові Г. Дидик-Меуш: „Вони [реєстрові слова – Д. Я.-Ч.] 
вимагали до себе пильної уваги (те, як ми сьогодні розуміє-
мо слово, не завжди відповідає його значенню в ��I ст.), неа- ст.), неа-ст.), неа-
биякого терпіння (прочитати і перевірити все, що під силу, а 
потім перечитувати знову і знову) і, до певної міри, пожити в 
ту епоху [підкреслення наше – Д. Я.-Ч.], а для цього постійно 
занурюватися в текст – те єдине, що сучасному дослідникові 
у цьому випадку може допомогти” [3 : 6]. 

2 У нашій дисертації „Лексика на позначення наукових понять з мовознав-
ства у пам’ятках української мови XVI–��II ст.” (Львів, 2009) проаналізовано 
553 номінативні одиниці.
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Наш огляд історико-термінографічних здобутків україн-
ських учених був би неповний, якби ми не згадали ще про 
один невеличкий словник, уміщений наприкінці моногра-
фії Надії Москаленко „Нарис історії української граматичної 
термінології”. Сама авторка назвала його „Словничок грама-
тичних і фонетичних термінів з датою появи їх” і в преамбу-
лі зазначила таке: „В словничку в алфавітному порядку по-
дано найуживаніші сучасні граматичні і фонетичні термі-
ни. У словничку вказано рік, коли термін вперше з’явився в 
українській граматиці, і прізвище автора граматики або на-
зву словничка, в яких цей термін вперше з’явився” [13 : 215]. 
Реєстр названого словника становить 143 одиниці, і з-поміж 
давніх середньоукраїнських найменувань до нього увійшли 
лише ті, що практично не змінили свого звучання і тер-
мінного значення в сучасній українській мові. У результа-
ті словник містить лише 7 номінативних одиниць, насправ-
ді, засвідчених у граматиках Адельфотес, Л. Зизанія, М. Смо- Зизанія, М. Смо-Зизанія, М. Смо- Смо-Смо-
трицького. Окрім того, є ще 4 слова, щодо яких у нас вини-
кають певні застереження. Це, зокрема, термінолексеми 
мор�ологія та ор�оепія, які авторка датує ��I–��II ст., хоча 
наша джерельна база (а вона значно ширша, аніж у Н. Мос-
каленко) їх не фіксує взагалі (немає також жодних комента-
рів до цих слів і в тексті самої монографії), а також літера та 
рід, перші фіксації яких дослідниця відносить до 1833 і 1845 
років відповідно, тимчасом як лэтера засвідчена вперше 
1627 р. у Лексиконі П. Беринди, а рід у своїй природній для 
того часу фонетико-орфографічній відміні родъ уживався на 
позначення граматичної категорії іменних частин мови вже 
на сторінках Граматики спілки Адельфотес.

Отож, урахувавши досвід попередників і здійснивши у 
своїй дисертації ґрунтовний лексико-семантичний та ге-
нетичний аналіз термінолексики з мовознавства, засвідче-
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ної в різножанрових пам’ятках української мови ��I–��II ст., 
спробуємо запропонувати свою модель історичного словни-
ка назв мовознавчих понять зазначеного часового періоду.

Передовсім слід окреслити джерельну базу та принцип 
добору реєстрових слів. Аналізовані найменування були ді-
брані з двох фундаментальних картотек Словника української 
мови XVI – першої половини XVII ст. та Історичного словника 
українського язика за ред. Є. Тимченка, що зберігаються в Ін- Тимченка, що зберігаються в Ін-Тимченка, що зберігаються в Ін-
ституті українознавства НАН України імені І. Крип’якевича, 
а також методом повного розписування деяких джерел, що 
лише частково були внесені до реєстру названих картотек, 
зокрема, Грамматіки доброглаголиваго еллинославенскаго 
“зыка спілки Адельфотес, Грамматіки словєнскої Лаврен-
тія Зизанія, Грамматіки славенскиz правилноє сvнтагма Ме-
летія Смотрицького, Лексікону латинского Єпифанія Слави-
нецького та Леѯікону словенолатинского Єпифанія Слави-
нецького та Арсенія Корецького-Сатановського. Пам’ятки, 
у яких зафіксовано номінативні одиниці, як уже зазначало-
ся, належать до різних жанрів, але стилістично майже всі 
вони однорідні – репрезентують науковий стиль того часу. 
Винятки становлять кілька джерел офіційно-ділового сти-
лю (напр., листи руських діячів до польського короля з при-
воду протизаконного запровадження полонізації) та релі-
гійні тексти (напр., Пересопницьке та учительні Євангелія). 
Як засвідчив поглиблений семантичний аналіз, мовознавча 
термінолексика перебувала на другій стадії свого розвитку, 
тобто на етапі становлення, початкової систематизації і ко-
дифікації в літературній мові середньоукраїнського періоду. 
За ступенем термінізації досліджувані найменування різні – 
від власне термінів із відповідними диференційними озна-
ками (напр., етvмологїа „морфологія”) до прототермінів і 
напівтермінів, які ще не набули всіх ознак термінів, однак, 
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як засвідчують контексти, уже позначали спеціалізовані по-
няття зі сфери мовознавства (напр, мовленье „мовлення”). 
За частиномовною належністю і структурними особливос-
тями реєстрові слова є здебільшого іменниками та іменни-
ковими словосполуками, рідше прикметниками із самостій-
ним термінним значенням, дієсловами та прислівниками.

По-друге, слід визначитися з порядком подачі ре-
єстрових слів, який традиційно може бути двоякий: 
алфавітно-гніздовий та ідеографічний. Кожен із них у за-
стосуванні до термінного матеріалу має плюси і мінуси. 
Алфавітно-гніздовий вестиме читача від фонетичного сло-
ва до поняття, долучаючи паралельно картину системних 
синонімних та гіперо-гіпонімних зв’язків кожного наймену-
вання. Однак за такого порядку читач не зможе, за потреби, 
побачити наяв стан сформованості поняттєвого дерева мо-
вознавчої науки окресленого періоду, а це, насправді, дуже 
важливо для розуміння закономірностей появи і розвитку 
наукових ідей. Натомість ідеографічний порядок поведе від 
поняття до назви. Синоніміка при цьому також буде належ-
но відображена. Читач, який знайомий із сучасними понят-
тями лінгвістики, легко зможе віднайти середньоукраїнські 
відповідники до них, як також і побачити, наскільки видо-
змінилося поняття впродовж подальших історичних епох. 
Для того, аби зробити процес користування словником мак-
симально простим та ефективним, вважаємо, що ця термі-
нографічна праця повинна складатися з двох частин: 

1) алфавітно-гніздової, де всі зафіксовані назви будуть 
подані в єдиному реєстрі, причому фонетико-орфографічні 
варіанти матимуть відсилачі до форми, яка є найчастіше 
вживаною або ж яка має зовнішній вигляд, що є найбільш по-
дібним до сучасного терміна-відповідника. Терміносполуки 
з однаковим стрижневим словом слід розміщувати гніздом 
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у єдиній словниковій статті, де реєстровим словом висту-
патиме саме стрижневе, бо в абсолютній більшості випад-
ків власне воно є гіперонімом щодо терміносполук із одно-
йменним компонентом. Тут виникає питання про спосіб по-
дачі омонімних найменувань, якщо обидва є членами одно-
го гнізда (таких, щоправда, небагато – у двох-трьох статтях, 
але це принципово не знімає проблеми). Назви-синоніми 
варто подавати окремими словниковими статтями, позаяк 
долучення їх до статей з гіперо-гіпонімними гніздами надто 
переобтяжить ці статті та утруднить їхнє сприйняття;

2) ідеографічної, де заголовними словами виступати-
муть сучасні українські терміни-репрезентанти відповід-
них понять, а словникова стаття складатиметься із назви-
еквівалента в мові ��I–��II ст. або ж переліку синонімних 
назв-еквівалентів з обов’язковим зазначенням дати і місця 
першої фіксації кожної терміноодиниці. Задля того, щоб до-
триматися чистоти ідеографічного членування матеріалу і 
зручності в користуванні, пропонуємо об’єднувати терміни-
репрезентанти понять у тематичні групи, підгрупи, мікро-
групи, бо механічний алфавітний спосіб подачі гаслових слів 
затемнить панораму поняттєвого дерева, та й узагалі може 
виявитися непридатним у випадку відсутності в сучасному 
лінгвістичному інструментарії певних понять, актуальних 
для мовознавців ��I– ��II ст., а отже, необхідності окреслю-
вати такі поняття описово.

По-третє, належить сформувати модель словникової 
статті. Гаслові слова, як це традиційно робиться в історич-
них словниках, треба перекладати сучасною українською 
мовою, а у випадку неточного збігу понять – подавати опи-
сове тлумачення. Щодо етимологічного коментаря, то його, 
за рекомендацією такого авторитетного лексикографа, як 
Х. Касарес, слід мінімізувати, тобто „не йти далі за безпосе-
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реднє джерело слова і подавати у словнику лише остаточно 
встановлені етимології” [7 : 58]. У випадку непохідних пито-
мих слів це будуть власне етимологічні відомості з посилан-
ням на Етимологічний словник української мови, у випад-
ку запозичення з готовим термінним значенням – вказівка 
на мову-джерело, у випадку калькування – вказівка на чужо-
мовну назву-модель і на спосіб її перекладу, у випадку вну-
трішньомовної термінної деривації – вказівка на спосіб тво-
рення. Фінальною частиною статті повинна бути ілюстра-
ція, яка по змозі мала б найбільш повно відобразити і лінг-
вістичну семантику, і синтагматичний потенціал наймену-
вання. Відкритим залишається питання про доцільність та 
обсяг граматичної інформації про слово.

Приклади словникових статей майбутнього словника:
А) вокабулярна частина
просwдіz (з гр. �ρ�σωδ�� 1) �акцент, наголос’; 2) �орфогра-

фічний знак (придиху, кількості, наголосу’) 
1) власне просодія, тобто вчення про систему фонетич-

них засобів (довготи, наголосу), що характеризують склади 
мови: просwдіz естъ протzженіе wт писменнаго гласа, или 
оудареніе со нимъ же поемъ (1591 Адельф., 178 зв); 

2) акцентологія: Просwдіz естъ оудареніе гласа 
писменънаго (1596 Зиз. Гр., 17)

*просwдіz орθоґрафійнаz власне мовна просодія: ест же 
просодіz орθоґрафійнаz, возношеніz или оутисненіz гла-
са писменнагw в писаній или во гланіи хранимое измэненіе 
(1619 См. Гр., Б2 зв.)

* просwдіz стіхотворнаz поетична просодія: Первым 
оубо образом прыzто припэтіе, ко просwдіи стіхотворной 
належит (1619 См. Гр, Б2 зв.)

часть слова (з серб. часть слова �частина мови’)
частина мови, те таме, що видъ слова: Части слова 
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суть осмъ: Имѧ; Мэстоименїе; Глаголъ; Причастїе; Нарэчїе; 
Предлогъ; Союзъ; Междометїе (1619 См. Гр., В.)

видъ слова (авторський новотвір) 
частина мови, те таме, що часть слова: Виды слова. Раз-

личїе; Имѧ; Мэстоимz; Глаголъ … (1596 Зиз. Гр., 37)
Б) ідеографічна частина:
„просодія як учення про систему фонетичних засобів, 

що характеризують склад мови”: 
просwдіz (1591 Адельф., 178 зв.)

„акцентологія”:
просwдіz (1596 Зиз. Гр., 17)

„частина мови”
1) часть слова (1591 Адельф., 9)
2) видъ слова (1596 Зиз. Гр., 37)
Підсумовуючи сказане вище, можемо констатувати, що 

українська історична термінографія, започаткована вже по-
над сто років тому, через низку чинників, серед яких визна-
чальними були несприятливі політико-історичні умови, що 
в них перебувала українська філологічна наука впродовж 
майже всього ХХ ст., а також недостатня опрацьованість га-
лузевих терміносистем у діахронії, розвивалася не надто ін-
тенсивно. Доба незалежності нашої країни відкрила перед 
цим підрозділом лексикографії нові перспективи і поста-
вила нові запити. Історичні словники термінів різних наук 
дадуть широкому колу зацікавлених осіб відповіді на низ-
ку питань, наприклад, про давність терміносистем загалом 
та найменувань, їх компонентів зокрема; про стан розвитку 
поняттєвого дерева тієї чи іншої галузі знань у певний пері-
од розвитку науки; про походження номінативних одиниць 
та про доцільність їх уживання в сучасному науковому узусі. 
Паралельне використання у побудові словників такого типу 
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алфавітно-гніздового та ідеографічного принципів презен-
тації матеріалу забезпечить панорамність і максимальну ін-
формативність лексикографічних джерел. Додаткового ви-
рішення потребують проблеми способів подачі омонімних 
найменувань, якщо обидва є членами одного гнізда, та опти-
мального обсягу граматичної інформації про гаслові одини-
ці. Сподіваємося найближчим часом вирішити ці питання, 
звернувшись до досвіду термінографів-істориків з інших єв-
ропейських і насамперед слов’янських країн. 
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У статті йдеться про трактування деяких понять лінгвістики 
тексту у посібнику з практичної стилістики І. Й. Ощипко, що по- Й. Ощипко, що по-Й. Ощипко, що по- Ощипко, що по-Ощипко, що по-
бачив світ у 60-х роках, саме тоді, коли ця наука лише зароджу-
валася. Вважаємо, що трактування понять „надфразова єдність” 
та „період” у ньому заслуговують на особливу увагу своєю чіт-
кістю, логічністю, науковістю. 

Лінгвістичний аналіз тексту як практична підсистема лінг-
вістики тексту, уведений до навчального циклу філологічних 
факультетів у той самий час, спричинив створення відповід-
ної програми з цього предмета, яку розробили доцент кафедри 
української мови І. Й. Ощипко спільно із проф. І. Коваликом. Ця 
програма ще до сьогодні  не повністю осмислена і достойно не 
поцінована.

Ключові слова: лінгвістика тексту, лінгвістичний аналіз тек-
сту, елементи теорії, програма, українська мова.

У середині ХХ століття на ниві мовознавчих дисциплін 
засвітилася зірка лінгвістики тексту. Цією проблемою за-
ймаються англійські, німецькі, румунські, а також радянські 
(школа Михайла Бахтіна) учені. Вони накопичують і деталь-
но опрацьовують зібраний матеріал. Актуальним стає дослі-
дження більшої, ніж речення, одиниці – складного синтак-
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сичного цілого, або надфразної єдності, а найвищим рівнем 
мови стає текст. 

На думку прибалтійського дослідника Е. Даугатса, ЛТ ви-
ділилася в окрему мовознавчу дисципліну 1964 року з вихо-
дом у світ статті П. Хартмана „Текст, тексти, класи текстів”, 
а також книги Вайнріха „Темпус”. У 60-ті рр. ХХ ст., досліджу-
вали структура і граматика тексту. Виходять праці на зра-
зок „Граматика тексту”, „Структура тексту”, „Текст”. Авто-
ри розглядають компоненти структури тексту (абзац, ССЦ, 
НЄ) його актуальне (тема-рематичне) членування. Осно-
вною структурною одиницею тексту лінгвістика тексту 
вважає надфразну єдність, утворену із сукупності речень, 
пов’язаних між собою тим чи іншим типом зв’язку (здебіль-
шого логічним і синтаксичним).

Зацікавилися цим напрямом й українські учені-
мовознавці. Зокрема завідувач кафедри української мови 
Львівського державного університету професор І. І. Кова-
лик. Він добре був обізнаний із напрацюваннями в європей-
ській науці, у тому числі й радянських учених. Так, розмови 
про текст як найвищу одиницю мови ведуться на кафедрі 
української мови Львівського університету. Про цю одини-
цю мови згадують викладачі у лінгвістичних курсах: синтак-
сису. стилістики. 1964 року з’являється посібник І. Й. Ощип-
ко „Практична стилістика сучасної української мови. Синтак-
сис”, у якому попри основні поняття стилістики, автор тор-
кнулася й тем лінгвістики тексту. Зокрема:таких як „Над-
фразна єдність” та „Період”. Ці поняття на той час тільки 
входили у науковий обіг. Перше поняття у посібнику сха-
рактеризовано як „словесний масив, зцементований єдніс-
тю змісту, структурою, ритмікою, повторенням слів та обра-
зів” [2 : 96]. Як бачимо трактування НЄ подано ширше і глиб-
ше, бо враховано структуру, ритміку, повтори слів та образів! 



361ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

І далі автор постулює: „Граматичними особливостями над-
�разних єдностей є смислові скріпи, роль яких виконують за-
йменники або прислівники, сполучники або інтонація. Над-
�разна єдність характеризується виразними зв�язками між 
її компонентами, менш відчутними паузками за межі ре-
чень, сконденсованістю структурної будови, пластичністю 
переходів між окремими частинами” [2 : 97]. Наводячи від-
повідні ілюстрації, Ірина Йосипівна наголошує на стиліс-
тичних засобах організації надфразних єдностей, до яких 
відносить: ще й порядок розташування речень: синтетично-
аналітичний; аналітико-синтетичний, кільцеве обрамлен-
ня. Синтетично-аналітичний. тип НФЄ полягає  тому, що 
перше речення виражає основну думку розповіді, яка уточ-
нюється, деталізується розгортається наступними речення-
ми. Аналітико-синтетичний тип полягає в тому, що основну 
думку передає останнє речення, яке ж є висновком, резюму-
ючим у відношенні до попередніх. НЄ з кільцевим обрам-
ленням, де перше і останнє речення збігаються за змістом і 
формою й утворюють ніби рамку всьому висловлюванню.

Усе це проілюстровано прикладами з української класич-
ної літератури.

Окрема увага у посібнику звернена на „Період”, який по-
трактовано так: „З граматичної точки зору період являє со-
бою різновидність простого ускладненого або складно-
го речення, яке має певні особливості. По-перше, період за-
вжди складається з двох частин, по-друге, порядок цих час-
тин стабільний (1 і 2 частину не можна міняти місцями, бо 
друга частина граматично й смислово залежить від першої). 
Перша частина періоду складається з однорідних елементів, 
які називаються членами періоду (поширені однорідні чле-
ни, сурядні речення, підрядні речення тощо); друга частина 
замикає першу (завершує будову періоду), це основна час-
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тина  речення при однорідних членах, головне речення при 
підрядних й ін. Іноді друга частина періоду також може бути 
поширена однорідними елементами, виступати ніби другий 
період: 

В сам час, коли неправда люта 
найвище голову здійма,
В сам час, коли народні пута 
Найдужче тиснуть і закута 
Народна мисль мовчить німа,
Навколо найтемніша тьма,
Надії й просвітку нема, - 
В той час якраз ви не теряйте
Надії й твердо теє знайте,
Що в груз розсиплеться тюрма,
Неправді й злу не потурайте, 
В зневірі рук не покладайте і
Увільняйтеся з ярма (Іван Франко)
Окрім теоретичних викладів, посібник містить практич-

ні завдання – вправи, у яких запропоновано вказати на спо-
соби організації надфразних єдностей, періодів, або реко-
мендовано дібрати власні приклади на той чи інших вид 
текстової організації. Слід віддати належне за добірку тек-
стів: М. Коцюбинський „Інтермецо”, Т. Шевченко „Зоре моя 
вечірняя…”, О. Довженко „Мати” та багато інших.

У 70-х роках ХХ століття у програми філологічних фа-
культетів педінститутів та університетів увійшла дисциплі-
на під назвою „Лінгвістичний аналіз тексту”.

З цієї нагоди проводилися наради і семінари, виходили 
інструктивні міністерські матеріали, у яких подавали робочі 
плани та тематику проведення  занять з цього курсу. Однак 
вони базувалися на текстах російської літературної класики 
і не могли сліпо переноситися у навчальні програми відді-
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лень української мови та літератури, які, до речі, такого кур-
су не передбачали.

Детально ознайомившись із вихідними даними про-
понованих матеріалів, проф. І. Ковалик разом із доцентом 
І. Й. Ощипко розробили програму практикуму „Лінгвістич-
ний аналіз тексту” для студентів українського відділення 
філологічного факультету університету. 

Цей практикум ставив перед собою досить вузьке, але 
цілком конкретне завдання: ознайомити студентів зі специ-
фікою, методикою і технікою лінгвістичного аналізу тексту 
і на цій основі розвинути і закріпити в них початкові прак-
тичні навички такого аналізу [3 : 5].

Як зазначили автори у покликаннях, „про вагомість пи-
тань лінгвістичного аналізу тексту свідчить ще й те, що 
останнім часом виділилася нова галузь науки про мову, яка 
має пряме відношення до проблематики лінгвістичного ана-
лізу тексту. Мається на увазі �ункціональну лінгвістику 
тексту,.. завданням якої є вивчення питань, як із багатьох 
незв�язаних між собою речень створюється система кореля-
тивних речень, що в своїй цілісності несе єдину спільну ін�ор-
мацію” [3 : 4].. Автори чітко визначили проблему текстолінг-
вістики – це пошуки текстотворчих факторів, які діють за 
допомогою лексичних, синтаксичних і морфологічних від-
ношень і керують ними.

На той час точилися суперечки, чи вважати лінгвістич-
ний аналіз тексту окремою лінгвістичною дисципліною, чи 
ні. В історії розвитку науки про мову мало уваги приділено 
питанням теорії і практики лінгвістичного аналізу. Однак 
окремі думки з цього приводу знаходимо у Л. А. Булахов-
ського, В. С. Ващенка. На думку професора І. Ковалика, сумні- Ващенка. На думку професора І. Ковалика, сумні-Ващенка. На думку професора І. Ковалика, сумні- Ковалика, сумні-Ковалика, сумні-
вів тут бути не може, це є окрема наукова галузь, яка вивчає 
лінгвістичні одиниці, спираючись на зв’язки або відношення 
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між ними, встановлені у рамках однієї мови в певний період 
її розвитку, тобто на певному синхронному зрізі [3 : 4]. Лінг-
вістичний аналіз твору дає нам можливість правильно зро-
зуміти зміст твору, визначити його жанрово-хронологічну 
приналежність, виявити індивідуально-художні особливос-
ті мовленнєвої практики кожного письменника.

Навчальні плани пропонували для цього курсу 40 годин, 
поділених на дві частини: 

1) методика і техніка лінгвістичного аналізу тексту;
2) лінгвістичний аналіз художніх і критично-публіцис-

тичних текстів української класичної літератури.
Проблематика першої частини цього практикуму містила 

виклад принципів методики і техніки лінгвістичного аналі-
зу та визначення основних наукових категорій, понять і тер-
мінів. Зокрема програма передбачала ознайомлення студен-
тів з такими поняттями, як українське письмо, текст, його 
види і частини, художній текст, контекст і підтекст, абзац як 
лінгвальна величина у тексті тощо. Названа проблематика 
розкривається і висвітлюється на конкретному аналізі вда-
ло підібраних і заздалегідь вивчених зв’язних текстів.

Друга частина містить комплексний лінгвістичний ана-
ліз тексту на всіх мовних рівнях.

Оскільки художні тексти можуть бути об’єктами різних 
філологічних дисциплін: літературознавства, лінгвісти-
ки, текстології (герменевтики), то особливістю цього кур-
су є дослідження віршових і прозових текстів у певній систе-
мі, починаючи від гра�ем, звуків, �онем, акцентем, лексем, 
семем, дериватем, парадигмем, синтаксем, стилістем, екс-
пресем тощо [3 : 16].

На думку укладачів програми, важливим є сегментуван-
ня тексту на абзаци, речення, словосполучення, слова тощо. 
Таке сегментування залежить від виду лінгвістичного ана-
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лізу: фонологічний аналіз вимагає меншого відрізку тексту, 
ніж синтаксичний, тому  автори пропонують оперувати  та-
кими термінами, як мікро і макротекст, тобто текст, у яко-
му є мікро- чи макрообраз.

У програмі детально описується суть того чи іншого рів-
невого аналізу, наприклад:

Гра�ічний аналіз писемного тексту характеризує писем-
ну структуру графем, вивчає графемну структуру слів у від-
ношенні до їх звукового складу, описує розділові знаки та 
характеризує види шрифтів письма.

Фонетичний аналіз тексту встановлює звукову структу-
ру слів та їх форм, виявляє моделі звукосполучень. Визначає 
частоту їх використання, поділяє слова на фонетичні склади 
та вказує на їх типи.

Фонологічний аналіз тексту встановлює фонемну струк-
туру слів та їх морфем, встановлює моделі фонемосполу-
чень у словах, фіксує частоту фонемовживання та частоту 
вживання фонемосполучень у даному тексті, складання сис-
теми фонем у тексті даної мови.

Акцентологічний аналіз тексту визначає місце наголо-
су у словотвірній будові слова, в його словозмінних формах, 
встановлює акцентуаційні парадигми у системи словоформ.

Ор�оепічний аналіз  усного тексту виявляє норматив-
ність вимови (слів, словосполучень і речень), указує на від-
ношення норм орфоепії до графемного оформлення слів.

Мор�емічний аналіз тексту визначає морфемний склад 
слів, характеризує типи морфем та встановлює їх кількість.

Дериватологічний (словотвірний) аналіз виявляє спосо-
би словотворення, подає детальну словотвірну характерис-
тику будови слів (твірної основи та інших словотворчих за-
собів), вказує на частоту вживання різних типів словотвір-
них основ та словотворчих засобів.
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Парадигматичний аналіз тексту подає характеристику 
словоформ, виявляє флексію, морфонемну структуру осно-
ви та вказує на наголос словоформ, при цьому вказується 
ще й на комплекс граматичних категорій і граматичних зна-
чень, вираженими даними словоформами.

Мор�онологічний аналіз тексту виявляє фонемні (звуко-
ві) варіанти морфем у словотвірних і словозмінних формах 
слів у тексті та подає відповідні статистичні відомості про 
наявні в тексті морфеми.

Синтаксичний аналіз тексту дає характеристику моде-
лей речень за способом висловлювання та за їх структу-
рою, виявляє типи словосполучень, встановлює відношен-
ня і зв’язки між членами речення тощо, а також подає часто-
ту використання структурних типів речень.

Лексикологічний аналіз тексту дає детальну характерис-
тику лексемного складу тексту, зважаючи на походження 
слів, на їх приналежність до активного чи пасивного складу 
мови, виявляє діалектизми, арготизми, жаргонізми, вказує 
на приналежність слів до стилістичних шарів тощо. У лек-
сикологічному аналізі необхідно також робити статистич-
ні підрахунки самостійних і несамостійних слів, їх частино-
мовної приналежності, виявляти частотність уживання слів 
у різних лексико-семантичних групах.

Лексикогра�ічний аналіз тексту полягає в укладанні 
словника даного тексту, у статтях якого подається частота 
слововживання, лексико-семантична характеристика слова, 
парадигмемна його характеристика та з’ясовується стиліс-
тична функція слова.

Семасіологічний аналіз тексту характеризує семантичну 
будову тексту, виявляє також лексико-семантичну структу-
ру слів у даному тексті, з’ясовує пряме чи переносне значен-
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ня лексем, встановлює, у яких омонімних, паронімних, анто-
німних чи гіпонімних зв’язках перебувають дані слова тощо.

Фразеологічний аналіз тексту повинен виявляти фразем-
ний склад тексту, з’ясувати значення фразем, дати класифі-
кацію фразем за структурою та значенням тощо.

Стилістичний аналіз тексту вказує на доцільність чи не-
доцільність ужитку в даному контексті відповідних мовних 
засобів (лексем, фразем, словосполучень, речень тощо) в за-
лежності від змісту тексту і стилю мовлення.

Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту повинен 
розкрити художню структуру літературного тексту, тоб-
то має виявити систему словесно-художніх засобів (експре-
сем), за допомогою яких здійснювалося художнє мислення 
письменника у створенні системи образів художнього тво-
ру, та вказати на сигнали естетичної інформації у художньо-
му тексті, тобто виявити збудники естетичних переживань, 
емоційних настроїв у читача.

Етимологічний аналіз розкриває біографію слова, тобто 
встановлює походження і первісне значення (етикон) слова 
і його зміни та структуру слова [3 : 19–21].

Особливості лінгвістичного аналізу художнього тексту 
полягають у виявленні комунікативної та естетичної функ-
ції мови у художньому тексті, у характеристиці  мовних засо-
бів, зумовлених літературним напрямом, жанром художньо-
го твору, індивідуальною авторською манерою.

Автори передбачили особливості аналізу мовних особли-
востей прозових, віршових та драматичних текстів. Зокре-
ма при аналізі прозових творів слід звертати увагу на мов-
ностилістичні засоби у мові автора і персонажів, при аналізі 
поезії – на ритміку, римування, інтонацію тощо. Аналізуючи 
драматичний твір, слід звертати увагу на монологи, діалоги, 
авторські ремарки, засоби вираження підтексту.
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Практична частина курсу містить перелік текстів, реко-
мендованих для лінгвістичного аналізу, серед яких „Енеїда” 
та „Наталка Полтавка”, І. Котляревського, „Садок вишневий 
коло хати”, „Сон” (поема), „Гайдамаки”, Т. Шевченка, „Кайда-
шева сім�я” І. Нечуя-Левицького, „Хазяїн” І. Карпенка-Карого, 
„Червона калино, чого в лузі гнешся?”, „Сідоглавому”, „Із секре-
тів поетичної творчості” І. Франка, „Швачка”, „Я не співець 
чудовної природи” П. Грабовського, „Інтермецо”, „Коні не ви-
нні” М. Коцюбинського, „Слово, чому ти не твердая криця”, 
„Дим” Лесі УкраЇнки, „Вечірня година”, „Новина” В. Стефани-
ка тощо. Список рекомендованої літератури містив понад 50 
позицій найсучасніших на той час новинок мовознавчої лі-
тератури.

Головні положення програми лягли в основу майбутньої 
книжки „Методика проведення лінгвістичного аналізу тек-
сту”, яку професор І. Ковалик у співавторстві з професорами 
Л. Мацько та М. Плющ видав у 1984 році.

Отже, можемо констатувати, що у 60–70 рр. ХХ століття 
члени кафедри української мови Львівського університе-
ту імені Івана Франка внесли свою вагому лепту у розвиток 
лінгвістики тексту та методики проведення  лінгвістичного 
аналізу тексту. Безпосередню участь у цьому взяла доцент 
кафедри української мови Львівського держаного універси-
тету імені Івана Франка Ірина Йосипівна Ощипко.

1. Ковалик І. І., Мацько Л. І., Плющ Н. Методика проведення лінгвістичного 
аналізу тексту. .– К., 1984.

2. Ощипко І. Й. Практична стилістика сучасної української мови: Синтаксис. 
(Лекції і практичні завдання для студентів філологічних факультетів та 
факультету журналістики університету). – Львів, 1964. – 142 с.

3. Рукопис програми з практикуму „Лінгвістичний аналіз тексту” для спеці-
альності українська мова і література філологічного факультету педаго-
гічних інститутів
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Умовні позначки:
НЄ – надфразна єдність
ССЦ – складне синтаксичне ціле

THE LINGUISTICS ELEMENTS OF THE TEXT IN  
THE WORKS BY I. Y. OSHCHYPKO

Iryna K�C�AN

The article deals with the interpretation of some text linguistics 
concepts in the manual on practical stylistics by I. Y. Oshchypko, that 
came out in the 1960s, exactly when this science emerged from the 
beginning. We believe that the interpretation of the concepts like 
“superfaze unity” and “period” in it, deserves attention to its clarity 
as logic, and scientific.

The text linguistic analysis  being as a practical subsystem of 
text linguistics, introduced to the educational curriculum at the 
philological faculties and at the same time, led to the creation of a rel- and at the same time, led to the creation of a rel- at the same time, led to the creation of a rel-rel-
ative program on this subject, which was developed by the associate 
professor of the Ukrainian language department I. Y. Oshchypko 
together with prof. I. Kovalyk. This program is still incompletely 
comprehended and not yet worthy deserved.

Ke� words: linguistics of the text, linguistic analysis of the text, 
elements of the theory, program, Ukrainian language.
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ФЕНОМЕН НАУКОВЦЯ-ПЕДАГОГА І. Й. ОЩИПКО 
(з нагоди 90-літнього ювілею)
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У статті запропоновано аналіз інформаційного дискурсу Ві-
кіпедії, типів дискурсу оцінки, виокремлених на основі вивчен-
ня відгуків студентів на вченого, викладача вищої школі, що 
поширені в інтернет-мережі на студентському порталі. Дослі-
дження сприяє розвитку теорії і практики лінгвоперсонології, 
оскільки розширює методику вивчення викладацьких комуні-
кативних стратегій і тактик, індивідуального стилю, професій-
ного досвіду, що знаходить схвалення в студентській свідомості 
та виражається в різних типах дискурсу оцінки, потребує опису 
для репрезентації феномену української науки й освіти.

Ключові слова: дискурс інтернетного простору, інформатив-
ний дискурс, типи дискурсу оцінки, шкала дискурсу оцінки, 
лінгвоперсонологія, дискурслінгвістика, феномен української 
науки й освіти.

Із нагоди славного ювілею унікальної людини, 
неповторного педагога й блискучого наставника молоді, 
ґрунтовного вченого, із прихильністю, глибокою шаною,  

захопленням, любов�ю та побажаннями всіх гараздів.
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Розуміння специфіки національної науково-педагогічної 
школи, зокрема й лінгвістичної, набуває актуальності у 
зв’язку зі становленням української державності. Усвідом-
люючи традиції національної науково-педагогічної шко-
ли, спираючись на її досвід, можна об’єктивно оцінити її 
стан та побачити відповідну перспективу. Однак у чинних 
підручниках й посібниках із методології наукових дослі-
джень, на жаль, відсутній матеріал про національні науково-
педагогічні традиції та відповідні школи [2; 5; 11; 12], зокре-
ма й мовознавчі.

У сучасній українській лінгвістиці чимало білих плям, 
зокрема, до них належить проблематика теорії й практи-
ки лінгвоперсонології, дискурслінгвістики, що потребує по-
дальших напрацювань, які торкаються опису мовних осо-
бистостей різних соціальних та інтелектуальних груп лю-
дей, стратегій і тактик їхньої комунікативної поведінки, 
що може своєрідно виявлятися в дискурсі оцінки. Актуаль-
ні в цій царині наукові розвідки А. Загнітка [6; 7], Ф. Баце- Баце-Баце-
вича [1], Т. Космеди [4; 9], Т. Осіпової, Н. Піддубної [10] та ін. 
Крім того, напрацювань потребує, як зауважувалося, фено-
мен української науки й освіти, вивчення специфіки методо-
логічної бази вищої школи, досвіду роботи яскравих пред-
ставників української науково-педагогічної школи, зокрема 
й лінгвістичної. 

Досягнення кожної науки значною мірою базуються на 
діяльності окремих викладачів-учених, а також характер-
них взаємин учитель – учень, що мають місце саме в уні-
верситетській діяльності. Не потребує доказу факт, що кож-
ний окремий учений обов'язково стає представником тієї чи 
тієї науково-педагогічної університетської школи й лише в 
її межах отримує певну опору для своєї точки зору й певні 
принципи підходу до розуміння методологічних засад науки 
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й педагогіки, методики викладання відповідної дисципліни, 
однак саме діяльність кожного окремого викладача й збага-
чує досвід науково-педагогічної школи загалом.

Львівська лінгвістична науково-педагогічна школа може 
пишатися діяльністю доцента кафедри української мови 
Ірини Йосипівни Ощипко, а результати її унікальної науко-
вої й педагогічної діяльності, яка ґрунтується на неповтор-
ній авторській методології та методиці, що, безперечно, ще 
буде привертати увагу не одного покоління історіографів 
кафедри української мови Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.

Мета цієї наукової розвідки – подати штрихи до портре-
та І. Й. Ощипко як людини, педагога, наставника, ученого-
мовознавця, кваліфікованого фахівця вищої школи, воло-
дарки унікального викладацького стилю, манери, досвіду, 
що повинен увійти в національну скарбницю української 
вищої школи.

ХХІ століття – століття нових високих інформаційних 
технологій, до яких відносимо насамперед Інтернет-мережу. 
Сьогодні кожний науковець, викладач може побачити себе, 
як у дзеркалі, крізь призму Інтернет-мережі, Вікіпедії, у сис-
темі розроблених інтернет-мережею оцінок, наприклад, 
h-індекса, а також на сайтах студентського оцінювання, що 
зафіксований у відповідному дискурсі оцінки, на шкалі оцін-
ки і под.

І. Й. Ощипко – надзвичайно скромна людина. Її життєве 
кредо – щоденна, скрупульозна, буденна, але якісна, наполе-
глива, сумлінна праця з любов’ю та абсолютною відданістю. 
А звідси – цілком логічно – її принциповість, вимогливість, 
прагнення підготувати висококваліфікованого філолога. 
Викладач не очікує нагород, не підраховує, скільки, хто й де 
її цитує, навіть не має власного сайту.
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Незважаючи на новітні інформаційні технології, знайти 
відомості про Ірину Йосипівну виявилося не так легко. Утім, 
Вікіпедія скупо, без емоцій та експресії відповідно до типу 
мовленнєвого дискурсу повідомляє: 

„Ощипко Ірина Йосипівна (1 березня 1928, Львів) – 
український мовознавець і педагог, кандидат філологічних 
наук (1954), доцент кафедри української мови Львівського 
університету. 

БІОГРАФІЯ. Закінчила (1950) Львівський університет. Із 
1953 року працює на кафедрі української мови. Досліджує 
питання стилістики, дериватології, лексикології, історії 
української літературної мови, мови творів класики україн-
ської літератури.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Основні праці: „Іншомовна лек-
сика в поетичних творах Т. Шевченка” (1961), „Побутова лек-
сика українських грамот XIV–�� ст.” (1962), „Молдавські по-
бутовізми в оповіданнях М. Коцюбинського” (1966), „Із спо-
стережень над побутовою лексикою української мови ��II ст. 
(на матеріалі „Лексикону…” Памва Беринди)” (1967), „Функ-
ція молдавізмів в оповіданнях М. Коцюбинського” (1967), 
„Порівняльний аналіз українських та польських відприкмет-
никових прислівників на -о / -е” (1975), „Українські відпри-
кметникові прислівники з суфіксами -ом /-ем, -цем, -ою у по- /-ем, -цем, -ою у по-/-ем, -цем, -ою у по-
рівнянні з російською та білоруською” (1976), „Порівняльна 
характеристика відприкметникових прислівників” (1977), 
„Семантико-словотвірний зв’язок між твірними прикметни-
ками і похідними прислівниками на -о в сучасній українській 
мові” (1983). 

Автор навчальних посібників для студентів: „Практич-
на стилістика української літературної мови. Синтаксис” 
(1965) і „Практична стилістика сучасної української літера-
турної мови. Лексика” (1968), співавтор словопокажчиків 
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„Художнє слово Василя Стефаника” (1972) і „Лексика пое-
тичних творів Івана Франка” (1990) та ін.”.

Справді, про І. Й. Ощипко в ній сказано небагато, утім, за 
скупими словами, стислою інформацією:

1) констатація багатолітньої, відданої й плідної праці – 
це 65 років роботи виключно на кафедрі української мови 
ЛНУ ім. І. Франка; 

2) такі важливі характеристики до портрета вченого – 
а) �аховість (знання мов, крім української, ще й молдав-

ської, білоруської, російської); 
б) послідовна, багатоаспектна, наполеглива й резуль-

тативна діяльність у царині українського мовознавства. До-
слідниці не заважали ані комуністична ідеологія, негласні 
заборони глибоко досліджувати феномен української мови, 
указуючи на її самобутність і неповторність, заборони щодо 
поширення інформації про давню історію української мови, 
особливості її поступу, об’єктивне вивчення її зв’язків з ін-
шими мовами, дослідження її словотвірного й стилістично-
го потенціалу, ідіолектів й ідіостилів українських письмен-
ників. За цим переліком – відданість улюбленій справі, лінг-
вопатріотизм, наукова сміливість; 

в) уміння працювати з видатними й вимогливими коле-
гами: класиком української лінгвістики проф. І. І. Ковали-
ком та знаним українським мовознавцем проф. Л. М. Полю-
гою (Див.: Ковалик І. І., Ощипко І. Й. Художнє слово Василя 
Стефаника : матеріали для Словопокажчика до новел В. Сте-
фаника: метод. посібник. – Львів, 1972; Ковалик І., Ощипко І., 
Полюга Л. Лексика поетичних творів Івана Франка. – Львів, 
1990);

3) акцентування уваги на здобутках навчально-
методичної роботи – підготовка актуальних до сьогодні по-
сібників з практичної стилістики. Серед науковців вищої 
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школи побутує думка, що вчений, викладач може вважати 
великим своїм досягненням факт, якщо його тексти, твори 
актуальні до 20 років. Візьмімо будь-який сучасний підруч-
ник чи то з практичного курсу ділової української мови, чи 
то із системи нормативних курсів із сучасної української лі-
тературної мови, чи то з курсу української мови для інозем-
них студентів, у кожному з них знайдемо відсилання до під-
ручників Ірини Йосипівни Ощипко з практичної стилістики 
української мови, хоч цим посібникам понад 50 років. Вони 
не перевидавалися, однак їх використовують. Це справді ви-
сока оцінка з боку колег – викладачів практичних курсів 
української мови в Україні й за її межами та з боку студен-
тів, які ці підручники використовують, хоч, напевно, їх мож-
на було перевидати з доповненнями й переробкою.

Коротку інформацію про І. Й. Ощипко подав в енциклопе-
дії „Українська мова” (2000) Д. Г. Гринчишин.

Учений-педагог І. Й. Ощипко зробила внесок і в підго-
товку кадрів вищої кваліфікації – кандидатів філологічних 
наук, розбудовуючи Львівську наукову лінгвістичну шко-
лу. Зокрема під її керівництвом підготовлено та захищено 
кандидатські дисертації з актуальних проблем українсько-
го мовознавства: І. Т. Вербовської „Словотвірна синонімія і 
словотвірна варіантність прикметників української мови” 
(2001) [3] та Д. Б. Якимович-Чапран „Лексика на позначен-
ня наукових понять з мовознавства у пам’ятках української 
мови ��I–��II ст.” (2008) [13].

І. Й. Ощипко повністю поглинає у свою свідомість розма- Й. Ощипко повністю поглинає у свою свідомість розма-Й. Ощипко повністю поглинає у свою свідомість розма- Ощипко повністю поглинає у свою свідомість розма-Ощипко повністю поглинає у свою свідомість розма-
їтий світ української мови, що є для дослідниці екзистенцій-
ною категорією її творчого життя – категорією постійного 
пізнання, пошуку, неосяжності, притягання й привабливос-
ті. Саме це, напевно, робить науковця щасливим, а його душа 
прагне до постійної креативності, вона не знає спокою, хоч 
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зовні Ірина Йосипівна завжди спокійна, виважена, урівнова-
жена, дещо іронічна, із відчуттям реальності, проте душа її 
романтична, мрійлива. Викладач відчуває й творчо реалізує 
своє покликання – давати молоді знання, що дає і їй самій 
невичерпну наснагу, енергію, силу. І це відчувають студен-
ти, відгуки й оцінки яких є справжньою нагородою для пе-
дагога. Простежуємо сплеск позитивних емоцій у вигукових 
оцінювальних конструкціях, що на шкалі оцінки посідають 
найвище місце, на зразок: „Обожнюю цю викладачку!”, „Над-
звичайна людина... обожнюю її))”, „Чудова людина!!!”, „Чудо-
вий викладач! І лекції в неї чудові!”. Ці конструкції, як бачимо, 
містять слова-оцінки, слова зі значенням сигніфікативно-
прагматичного типу, зі значенням позитивної оцінки вищо-
го ступеня її вияву. Інші оцінки конкретніші й репрезенту-
ють денотативно-сигніфікативний тип оцінювального зна-
чення, наприклад: „Вона дуже справедлива!”. Трапляються 
розгорнуті оцінки, що репрезентують мовленнєвий дискурс 
вдячності, порівн.: „Неймовірна викладачка!!!!!!!!!!!! (12 зна-
ків оклику) СТІЛЬКИ яскравих прикладів і нових знань. НИЗЬ-
КИЙ УКЛІН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” (19 знаків оклику); „Вона досить до-
бра людина, вдячна що 2 роки тому саме Вона мене підтри-
мала, хоч я через переживання забула все на світі, та й на пи-
тання по білету теж не особливо відповіла, а коли Ірина Йо-
сипівна поставила “3”, я зраділа. Добра й часто буває з по-“3”, я зраділа. Добра й часто буває з по-3”, я зраділа. Добра й часто буває з по-”, я зраділа. Добра й часто буває з по-, я зраділа. Добра й часто буває з по-
зитивним настроєм. Велике Дякую за те, що Ви нас навча-
єте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Емоції, захоплення, експресія почуттів 
вербалізовані 12-ма, 19-ма і 23-ма знаками оклику. Особо-
вий займенник, що стосується викладача, й слова на озна-
чення вдячності подані з актуалізацією прийому капіта-
лізації – велика літера як вираження прагматики поваги, 
шани, прихильності. Прийом капіталізації й підвищена кіль-
кість афективних розділових знаків простежується й у такій 
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окличній оптимістичній синтаксичній конструкції: „Із та-
кою викладачкою у �ілологів є МАЙБУТНЄ!!!”. Наведено зра-
зок репрезентації а�ективного розділового знака (термін 
Л. Булаховського), що багатократно повторюється, а це ха-
рактерна ознака для постмодерного дискурсу. 

Маємо зразки оцінки, поєднаної із самокритикою: „Дуже 
хороша викладачка, хоч і строга!!!!!! Я мала в неї три, але зна-
ла, що я її заслуговую, на відмінну від інших викладачів ДУЖЕ 
ОБ�ЄКТИВНА!!!!!”. 

Простежуємо омовлення думок, що скеровані до тих сту-
дентів, які не в захопленні від вимогливості Ірини Йосипів-
ні, репрезентовано репліку, що є відповідною реакцією на 
попередній діалог, моделюється образ негативного хроно-
топу, у якому „перебувають” горе-студенти, порівн.: „Так, ті, 
кого не влаштовує І. Й. Ощипко, ідуть лісом, полем, болота-
ми, словом, далеко й надовго. Вона геніальний викладач, я її 
курс буду до кінця життя пам�ятати, я нею просто захопле-
ний”. Подаються й розгорнуті оцінки з багатоплановою ар-
гументацією, докладною мотивацією й актуалізацією супер-
лятивних форм, наприклад: „Ірина Йосипівна – найкращий в 
світі викладач! І я кажу це не тому, що вже двічі отримала в 
неї “5”, а тому, що, по-перше, вона дійсно дає дуже глибокі зна-
ння бажаючим, по-друге, своєю строгістю стимулює до на-
вчання, і, по-третє, не любить хитрих підлабузників, які “все 
знають”, за що найбільше її поважаю. І ніяка вона не зла, на-
впаки, дуже позитивна особистість. Я щиро поважаю цю ви-
сокоосвічену людину і хотіла б колись досягти такого висо-
кого рівня, якого досягла вона...” або: „Ірина Йосипівна – одна 
з найрозумніших викладачів цілого ЛНУ!!!!!!!!! Вона дарує сво-
їм студентам неабиякі знання: сильні та міцні, живі та ві-
чно спраглі!!!!!!!!!!! ДЯКУЄМО ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.
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Оцінку виражено й у формі переважно коротких одно-
складних речень без зайвих емоцій, афективних розділових 
знаків, стримано, стисло й чітко, що нагадує викладацький 
стиль самої Ірини Йосипівни, наприклад: „Шаную”, „Шаную і 
дякую”, „Строга. Розумна. Чесна. Дуже добре пояснює матері-
ал, доступні лекції. Поважаю”. 

Мають місце синкретичні мовленнєві жанри побажання-
подяки й захоплення, порівн.: „Довгих років життя, твор-
чої наснаги!”, розгорнутої подяки – „Безмежно вдячна Іри-
ні Йосипівні за те, що вона є! �8 років тому, коли я отриму-
вала стаціонарно другу вищу освіту, вона просто віртуоз-
но провела нас у найскладніший світ Мор�ології! До сьогод-
нішнього дня користуюся її конспектами. Низький уклін Вам 
і здоров�я на довгі літа!”; „Випуск ��85 року вітає Вас, Ірино 
Йосипівно! Любили й любимо Ваші лекції, конспекти досі збе-
рігаємо. Здоров�я Вам! Молоді оцінять Вас пізніше”.  

Простежуємо різкі й категоричні оцінки-заперечення, 
спроектовані на авторів попередніх критичних реплік, на-
приклад, „Брехня те, що Вона “гроза” �іл�аку ... на лекціях я 
її боялась, а от на екзамені я мала “5”...”. 

Інколи студенти, оцінюючи І. Й. Ощипко, подають зра-
зок позитивної оцінки-узагальнення, із указівкою на важ-
ливість діяльності викладача на державному рівні, однак 
при цьому моделюють іронію, скеровуючи її на своїх одно-
літків: „Ідеал викладача! Кори�ей �іл�аку. Якби усі виклада-
чі були такі як Ірина Йосипівна, то рівень освіти в Україні був 
би набагато вищим. У Ірини Йосипівни напрочуд позитивна 
енергетика, і сама вона як людина дуже приємна. Ну має одну 
слабкість: не любить тупих і підлих, із ким не буває!”.

Студенти моделюють оцінки, залучаючи непрямі кому-
нікативні акти й надаючи рекомендації один одному: „Піс-
ля щоразового відвідування її лекцій жодні підручники вже не 
потрібні)))”. 
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В окремих випадках оцінювач намагається узагальнено 
вказати на авторство відгуку, напр.: „Лише позитив. Вдячна 
їй за знання. Низький уклін і шана. Випускниця 2��� року”. 

В оцінках використовуються й жаргонізми, що, як вида-
ється, є спробою інтимізувати вислів, зробити його ближ-
чим та зрозумілішим для молоді: „Прекрасна особистість!!!!! 
Класна й ерудована викладачка!”, „Нормальна цьоця”.

Отже, у цій статті здійснено спробу проаналізувати різ-
ні типи дискурсів оцінки, спроектованих на діяльність кон-
кретної особистості. Ідеться про інформативно-об’єктивний 
дискурс Вікіпедії, у якому подано констатацію конкретних 
фактів, що можуть стати предметом відповідної інтерпрета-
ції, оцінки, та дискурс оцінки, вербалізований у відгуках сту-
дентів, розміщених у комунікативному просторі інтернет-
мережі, на студентському порталі. Цей дискурс репрезен-
тує систему мовленнєвих оцінювальних жанрів, що пере-
важно мають синкретичний характер: оцінка-застереження, 
оцінка-рекомендація, оцінка-комплімент, оцінка-побажан-
ня, оцінка-подяка та ін. 

Студентські відгуки відображають типові риси постмо-
дерного дискурсу, що виражаються в актуалізації прагма-
тичних ефектів, атракційності, вияву емоцій, експресії, інти-
мізації, що здійснюється зокрема за допомогою маніпуляції: 

а) графічними засобами (прийом капіталізації); 
б) пунктуаційними знаками (їх багаторазове повторен- пунктуаційними знаками (їх багаторазове повторен-пунктуаційними знаками (їх багаторазове повторен-

ня), що стимулюють відтворення відповідної тональності 
мовлення, інтонації; 

в) граматичними формами та конструкціями (компара- граматичними формами та конструкціями (компара-граматичними формами та конструкціями (компара-
тивні форми, займенникові шанобливі форми, односкладні 
речення, етикетні форми); 

г) лексичними одиницями (етикетні формули, слова-
подяки, жаргонні слова, слова-оцінки).
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Показано, що викладач вищої школи Ірина Йосипівна 
Ощипко володіє високою викладацькою майстерністю, ін-
дивідуальним викладацьким стилем, що викликає в студен-
тів повагу, шану й захоплення, сприяє доброму засвоєнню 
матеріалу й формує фахову компетенцію. Очевидно, є необ-
хідність ретельно вивчити досвід викладача-науковця, опи-
сати її викладацьку манеру, методику, стиль для поширення 
й популяризації, формування національної скарбниці, „бан-
ку” відповідних даних, які можна буде використовувати на 
заняттях із методики викладання української мови у виші.

Перспектива цієї праці полягає в тому, що узагальнення 
напрацювань щодо вивчення дискурсу оцінки, скерованої 
на конкретну особистість ученого, викладача вищої школи, 
може сприяти розширенню методики вивчення мовної осо-
бистості, вдосконаленню способів опису специфіки викла-
дацького стилю української науково-педагогічної лінгвіс-
тичної школи.
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TEACHER AT HIGHER SCHOOL THROUGH  
THE PRISM OF INTERNET-DISCOURSE:  

PHENOMENON OF THE SCIENTIST-PEDAGOGUE  
I. Y. OSCHYPKO (dedicated to his 90th jubilee)

Tetiana K�S�E�A

Abstract. The article focuses on the analysis of Wikipediya in-
formative discourse, the discourse types of estimation singled out 
on the material of students remarks, their points of view on the 
pedagogical activity of a higher school teacher I. Y. Oschypko. These 
points of view are spread in the Internet at students’ portal. The re-
search helps to develop the theory and practice of linguo-personol-
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ogy, discourse linguistics as it broadens the methods of investigation 
teaching communicative strategies and tactics, an individual style, a 
professional experience. All these items are approved in students’ 
consciousness and are expressed in the different discourse types of 
estimation and need a thorough research to represent the phenom-
enon of Ukrainian science and education. 

Ke� words: internet discourse, informative discourse, discourse 
types of estimation, discourse estimation scale, linguo-personology, 
discourse linguistics, phenomenon of Ukrainian science and educa-
tion. 
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У статті досліджено вербалізацію гендеру в афористичному 
корпусі української мови. Проаналізовано афоризми, які мані-
фестують актантів чоловічої і жіночої статі, гендерно диферен-
ційовані (маскулінна / фемінна) моделі поведінки. Увагу зосе-
реджено на актуалізації у структурі афористичних висловлень 
гендерних компонентів, передовсім чоловік і жінка. Маскулін-
ність / фемінність розглянуто крізь призму тих характеристик, 
що створюють основу для формування прототипу, засвідчують 
гендерні ролі типового (нетипового) чоловіка й типової (нети-
пової) жінки. Акцентовано на афористичних висловленнях, які 
ілюструють не лише гендерні стереотипи як соціальні норми, 
нормативні гендерно марковані стратегії і тактики, а й нехту-
вання соціально-психологічними механізмами нормативного 
та інформаційного тиску, у результаті чого актанти як чолові-
чої, так і жіночої статі порушують історично сформовані моде-
лі гендерних відносин, маскулінний / фемінний поведінковий 
кодекс. 

Ключові слова: афоризм, афористичне висловлення, гендер, 
актант чоловічої / жіночої статі, гендерний стереотип, гендер-
на роль, гендерно марковані стратегії і тактики.

У результаті прискіпливої уваги лінгвістів до соціальних 
чинників, на тлі яких мову розглядали у зв’язку з суспіль-
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ством та людиною як членом цього суспільства назріли 
об’єктивні умови для становлення нових напрямів мово-
знавства, зокрема й такого, що отримав кваліфікацію лінг-
вістична гендерологія, або гендерна лінгвістика [7 : 15]. Вио-
кремленню цієї особливої царини лінгвістичних знань спри-
яв „світовий гендерний бум” і, відповідно, активізація ува-
ги з боку мовознавців, передовсім зарубіжних, до проблем 
дослідження особливостей відображення статей у мові, ви-
вчення мовних засобів вираження гендерних стереотипів, 
гендерних ролей, гендерної поведінки і т. ін. 

Нині з упевненістю можна говорити про те, що україн-
ська гендерна лінгвістика, ґрунтована на досягненнях захід-
ної лінгвістичної думки, належить до актуальних напрямів 
вітчизняної науки, має не лише позитивні здобутки, але й 
певні традиції. Як справедливо зауважує Л. Ставицька, „уві-
бравши в себе досвід західних та російських конкретних 
науково-теоретичних напрацювань, хоч із запізненням на 
добрих тридцять років від власне американсько-німецького 
виміру гендерної лінгвістики, мовознавці на терені Украї-
ни шукають відповіді на питання про те, як маніфестована в 
мові наявність людей різної статі, які якості й оцінки їм при-
писуються, у яких тематичних сферах вони поширені і як 
функціонують гендерні стереотипи. Мовознавці пропуска-
ють крізь призму гендеру наукові інтереси в галузі лексики, 
граматики, стилістики, психолінгвістики, теорії дискурсу чи 
комунікації, за допомогою нестандартних евристичних під-
ходів шукають нове у відомому, що умовно можна вважати 
відгалуженням гендерної лінгвістики” [9 : 236]. 

Протягом останнього десятиліття значно активізувалася 
поява наукових студій, у яких учені порушують питання ви-
токів, становлення і розвитку гендерної лінгвістики в Украї-
ні, осмислюють теоретичні засади дослідження лінгвістичної 
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гендерології, її методологічну базу та категорійний апарат, 
маніфестують лінгвогендерологічну дискурсивно-когнітивну 
парадигму і т. ін. (А. Архангельська, Ф. Бацевич, М. Брус, Н. Збо-
ровська, Н. Карпенко, О. Кісь, Т. Космеда, Т. Маслова, А. Нелю-
ба, О. Петренко, О. Пода, Я. Пузиренко, Н. П’яст, Л. Саліонович, 
Л. Ставицька, О. Тараненко, О. Фоменко, О. Халіман, С. Швачко та 
ін.). У коло наукових інтересів неодноразово потрапляли й ген-
дерно марковані комунікативні стратегії й тактики у вербаль-
ній і невербальній комунікації (О. Клещова. О. Левченко, О. Пе-
тренко, Т. Осіпова та ін.). Чимало українських лінгвогендеро-
логічних доробків мали за предмет дослідження одиниці різ-
них мовознавчих рівнів, зокрема й лексико-фразеологічного 
(Ю. Андрущенко, Н. Барвіна, Н. Бойко, Т. Сукаленко та ін.) [2; 
3; 4; 10]. Об’єктом зацікавлення в такому разі зазвичай висту-
пали усталені конструкції, традиційно розглядувані в межах 
фразеології (як у вузькому, так і в широкому її потрактуван-
ні). На окрему увагу дослідників заслуговували насамперед 
власне паремії, або прислів’я та приказки, що яскраво демон-
струють національну специфіку вияву гендеру в різних мо-
вах (Ю. Абрамова, В. Калько, М. Колечко, О. Куцик та ін.) [1; 5; 
8], „комунікативний кодекс гендерної поведінки” (Т. Космеда, 
Т. Осіпова) [7]. І це цілком закономірно. Адже значна частина 
власне паремій, реалістично відтворюючи панораму соціаль-
ного буття, містить досвід того чи того народу щодо „чинних 
законів, правил, стратегій, тактик, принципів, закономірнос-
тей, тенденцій і под. ведення комунікації: її планування, мо-
делювання, реалізації відповідних стратегій і тактик з ураху-
ванням конкретних мовленнєвих жанрів, ситуацій, розуміння 
вербальної і невербальної поведінки, прочитання відповідних 
комунікативних смислів та ін.” [7 : 222].

Лінгвальний спектр паремій (і власне паремій, й афо-
ризмів) як одиниць пареміологічного рівня висвітлено 
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в низці статей, дисертаційних та монографічних праць 
[див. 6]. Щоправда, лише один із різновидів (власне па-
ремії) репрезентовано в аспекті гендерної лінгвістики. 
Натомість, афористичні висловлення викликають лише 
принагідний інтерес, поки що не ставали об’єктом ґрун-
товних лінгвогендерологічних студій.

Відповідні усталені вислови, об’єднані родовим термі-
ном „паремія” з ознаками клішованості, афористичності й 
сентенційності, як відомо, мають і конкретні відмінності, що 
стосуються насамперед змісту та можливостей використан-
ня. Так, скажімо, власне паремії маніфестують стереотипні 
ситуації, фрагменти концептуальної картини світу, наявні 
як у свідомості окремого індивіда, так і народу загалом, відо-
бражають ціннісні установки, сформовані культурою колек-
тивні уявлення й переконання про те, як, наприклад, пови-
нні поводитися чоловіки й жінки; афоризми ж, зберігаючи 
„печатку авторства”, являють собою форму індивідуальної 
свідомості, засвідчують індивідуально-авторське бачення і 
суб’єктивну оцінку, яка може й не збігатися з традиційною, 
канонічною. Якщо у власне пареміях об’єктивується система 
родинних цінностей народу, стандарти поведінки в родині, 
традиційний розподіл ролей і т. ін., то афоризми подекуди 
по-особливому репрезентують способи та засоби гендерної 
концептосфери, як-от: Ідеальними чоловіки бувають лише з 
чужими жінками (Ю. Рибников); В ідеальній сім�ї дружина 
не знає, звідки беруться гроші, а чоловік не цікавиться, куди 
вони діваються (А. Корчинський); У житті багатьох жінок 
є дві головні мети – „знайти чоловіка своєї мрії” і „позбути-
ся цього ідіота” (А. Корчинський); Чоловіки, як кури: три-
дцять метрів від дому – і вже нічиї (А. Корчинський); Доля 
сучасної жінки: до 3� років доводити, що ти вже доросла, піс-
ля 3� – що ти ще молода (С. Скоробагатько); Жінка – слабка, 
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беззахисна істота, від якої іноді важко врятуватися (Р. Кри-
кун); З одним шлюбом розумним не станеш (В. Голобородь-
ко); З віком все більше розумієш, чого хоче жінка, і все менше 
розумієш її (В. Ігнатенко); З коханкою хочеться почуватися і 
красивим, і розумним, і багатим. А з дружиною вільним (В. Іг-
натенко); Кожна жінка мріє бути єдиною, але для багатьох 
чоловіків (В. Ігнатенко); Одружуватись без почуттів, спо-
діваючись, що вони прийдуть пізніше, – все одно, що йти до 
крамниці без грошей з надією, що знайдете їх на дорозі (О. Ро-
венко); Перші сорок років дитинства для чоловіка найваж-
чі (Н. Іванків); Три віки жінки: нервує батька, дратує чолові-
ка, бісить зятя (Н. Іванків) тощо. Це, зокрема, й дає нам під-
стави стверджувати, що афористичні висловлення заслуго-
вують на увагу й зацікавлення з боку лінгвогендерологів.

Мета нашої статті – дослідити вербалізацію гендеру в афо-
ристичному корпусі української мови. До аналізу залучалися 
передовсім афоризми, що маніфестують гендерний концепт 
стать, який „належить до багатовимірних, різноаспектних 
конструктів культури”, „займає центральне місце в гендерній 
мовній картині світу й забезпечує відображення фрагментів 
матеріальної і духовної дійсності через призму соціальних 
та етнокультурних стереотипів, цінностей, норм поведінки 
представників обох статей, їх відбиття в мові” [4 : 236]. 

У сучасному афористичному просторі, як і в паремійному 
корпусі загалом, задекларовані гендерно диференційовані 
(маскулінна / фемінна) моделі поведінки, спостерігається 
кількісна нерівномірність відповідних зразків із суттєвою 
перевагою останніх. Актанти (фр. actant – „діючий” – актив-
ний учасник ситуації) жіночої статі піддаються оцінюван-
ню з позиції загальнолюдських і морально-етичних норм, 
гендерних і релятивних ролей, гендерних еталонів значно 
частіше, ніж чоловічої, що, імовірно, пов’язується з давніми 
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традиціями гендерної нерівності, так би мовити, первинніс-
тю, відтак – і домінуванням, чоловіка і вторинністю жінки, 
створеної з ребра Адама, її відповідальністю за первород-
ний гріх. Усе, що стосується маскулінної поведінки, марку-
ється здебільшого позитивно, схвально, фемінної – негатив-
но, осудно. Хоч і не завжди. Пор.: У кожному чоловіковi живе 
бунт Адама з цiлими ребрами (Б. Чепурко); У жінки гріхи пер-
вородні, у чоловіка – другорядні (Ф. Боднар); Усі жінки гріш-
ниці, шкода лише, що не кожній вдається согрішити (Ф. Бод-
нар); Емансипація не дає права жінці на пограбування чоло-
віків через одруження (В. Голобородько); Жінка – як кальку-
лятор: додає проблем, забирає час, примножує витрати і ді-
лить майно (Н. Іванків); Жадоба – найліпший засіб від жі-
нок (С. Скоробагатько) і т. ін. У такому разі цілком передба-
чуваною є актуалізація у структурі афористичних вислов-
лень гендерних компонентів чоловік і жінка, рідше – дружи-
на, коханка, коханець. Наприклад: Фінансовий геній – це чо-
ловік, який заробляє грошей більше, ніж витрачає його дру-
�ина (С. Скоробагатько); Стримана �інка тримає кохан-
ця в руках, а чоловіка – на відстані (Ю. Рибников); Чоловік, 
який себе поважає, повинен знати дві �рази: „Дай поїсти!” і 
„Дай поїсти спокійно!” (А. Корчинський); Дру�ину потріб-
но носити на руках, а вже на шию вона сама сяде (А. Корчин-
ський); Коли дру�ина сідає на дієту, чоловік сідає за стіл 
сусідки (Ю. Рибников); Любов – це таємниця доти, доки про 
неї не довідається ваша дру�ина (В. Ігнатенко); Ми моли-
мося на чужих богинь, залишаючись атеїстами зі своїми дру-
�инами (Ф. Боднар); В обіймах коханця �інка починає ці-
нувати свободу (Ю. Рибников). Значна кількість ілюстрацій 
містить також відповідні атрибутивні компоненти чолові-
чий / жіночий, а саме: Гарна жінка радує чоловічий погляд, 
негарна – �іночий (Р. Крикун); Жіноча дружба – це коли дві 
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жінки заздрять одна одній мовчки (С. Скоробагатько); Від-
сутність чоловічо� логіки у жінки і �іночо� – у чоловіка – 
головні причини розлучення (Ю. Рибников); Засунувши чоло-
віка під каблук, дружина зазвичай галасує про �іночу еман-
сипацію (В. Голобородько); Жіноча мрія: хоча б раз у жит-
ті вийти з повною сумкою не з продуктового, а з ювелірного 
магазину (Р. Крикун); Набагато була б більшою чоловіча ау-
диторія, якби замість телепередачі „Міняю жінку” була „Мі-
няю тещу” (В. Титечко); Пельмені – це не тільки смачна, здо-
рова і корисна їжа, а й один із головних атрибутів чоловічо� 
незалежності від �іночого ярма (С. Скоробагатько). Причо-
му частина таких субстантивно-атрибутивних конструкцій 
стабілізувалася мовленнєвим узусом (жіноча дружба, жіно-
ча мрія, жіноча логіка і т. ін.). В окремих афоризмах наявний 
перифрастичний зворот на зразок слабка стать, що вступає 
в синонімічні відношення з лексемою жінка, яка, своєю чер-
гою, співвідноситься як родове поняття з видовим дружи-
на: Жінки вважаються слабко� статт� лише доти, доки 
не стають дру�инами. Проте чоловіки вірять у це й після 
одруження (В. Куровський).

Переважна частина так званих гендерно маркованих 
афоризмів побудована на дихотомії маскулітив / феміні-
тив, як-от: Коли �інка дозволяє, чоловік �антазує (Ю. Риб-
ников); Коли в дру�ини падає виделка, то прийде мама, а 
коли в чоловіка – не звідти руки ростуть (Р. Крикун); Кон-
ституція �інці права гарантує, а чоловік їх надає (В. Ігна-
тенко); Ніщо так не прикрашає �інку, як зарплата чолові-
ка (О. Перлюк); Ніщо так не прикрашає �інку, як тимчасо-
ва відсутність її чоловіка (Н. Іванків); Сила �інки в слаб-
кості чоловіка (Б. Ревчун); Сорочка чоловіка – лице дру-
�ини, шуба дру�ини – лице чоловіка (А. Корчинський); 
Сильна �інка доб�ється того, від чого чоловік відбиваєть-
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ся (Ф. Боднар); Лише тоді в чоловіка виростають крила, 
коли його �інка – ангел (Ф. Боднар); Критичний вік у �ін-
ки настає тоді, коли всі чоловіки видаються привабливими 
(В. Краснюк) тощо. Маскулінність / фемінність асоціюється 
з тими чи тими рисами, що створюють основу для форму-
вання прототипу, засвідчують гендерні ролі типового (не-
типового) чоловіка й типової (нетипової) жінки. 

Афористичні висловлення, репрезентуючи лінгвокре-
ативну діяльність того чи того афориста, ілюструють не 
лише гендерні стереотипи як соціальні норми, норматив-
ні гендерно марковані стратегії і тактики, а й нехтування 
соціально-психологічними механізмами нормативного та 
інформаційного тиску, у результаті чого актанти як чолові-
чої, так і жіночої статі порушують історично сформовані мо-
делі гендерних відносин, маскулінний / фемінний поведін-
ковий кодекс. Афоризми, відбиваючи сучасні реалії, почас-
ти спростовують твердження про те, що чоловік лідирує як 
у соціумі, так і в сім’ї, а жінка є залежною, виконує соціальну 
роль домогосподарки. Пор.: З роботою, як з жінкою: можна 
до неї ставитися по-різному, але прожити без неї неможли-
во (Ю. Рибников); Якщо чоловік – не глава сім�ї, то він – при-
живала (Ю. Рибников); Ніде немає стільки переваг у жінок, 
як у домашньому господарстві (Ю. Рибников); Перепробував 
багато засобів для миття посуду, але вибрав найкращий... 
дружину. (Н. Іванків);Чоловік має бути в домі хазяїном, а все 
інше зробить жінка (А. Корчинський); Сучасна жінка не бо-
їться одного – свого чоловіка (В. Голобородько); Легко сте-
жити за кожним кроком жінки, якщо ви у неї під каблуком 
(Ф. Боднар); Якщо чоловік у домі – для меблів, то йому сіда-
ють на голову (В. Ігнатенко); Не всяка куховарка керує дер-
жавою, а та, в якої чоловік президент (В. Ігнатенко); Тре-
ба в Україні ввести багатошлюбність, бо одна жінка чоло-
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віка не прогодує (М. Сльозко); Шлюб – це такий стан відно-
син, за якого одна сторона завжди має рацію, а друга – чо-
ловік (А. Корчинський) тощо. Образ жінки-домогосподарки, 
повністю підпорядкованої чоловікові, поступово витісня-
ється образом незалежної жінки, а сконструйовані в той 
чи той спосіб афоризми утверджують гендерний стерео-
тип емансипованої жінки, у якої чоловік знаходиться в під-
порядкуванні (підкаблучник) і для якої подружнє життя у 
традиційному потрактуванні відходить на задній план. На-
приклад: Найміцніша сім�я – це коли чоловік піклується про 
дружину, а вона про нього зовсім не дбає (В. Голобородько); 
Не обов�язково, щоб покінчити з самотністю – одружувати-
ся (В. Момотюк); Якщо жінка галасує про емансипацію, зна-
чить, її чоловік – під каблуком! (В. Голобородько); Якщо дру-
жина розбила чашку – це на щастя, якщо чоловік – руки не 
з того місця ростуть (Р. Крикун); Закоханому чоловікові і 
під каблуком затишно (М. Сльозко); Від коханої жінки чо-
ловік спочатку сліпне, а потім глухне (А. Корчинський); Се-
ред жінок трапляються й хороші дружини, але здебільшого 
в когось (О. Домницький). Так звана гендерна рівність до-
волі часто піддається ущипливості з боку актантів чолові-
чої статі, як-от: Жінки легко добиваються рівності, особли-
во при укладанні шпал (В. Голобородько); Жінки живуть до-
вше від чоловіків – отже, рівності ще не домоглися (В. Голо-
бородько).

На відміну від власне паремій, де маніфестовано процес 
створення сім’ї, зумовлений ціннісно-нормативними регу-
ляторами (залицяння, вибір партнера, сексуальні стандарти 
поведінки, норми, якими керуються чоловік / жінка і т. ін.), 
афористичні зразки ілюструють відхилення від норми. На-
приклад: Жінка виходить заміж, щоб звинуватити чолові-
ка в усіх смертних гріхах (Ю. Рибников); Жінка мучить чо-
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ловіка, а без жінки він мучиться сам (Ф. Боднар); Жінка про-
щає чоловікові гріхи, вона не прощає йому святості (Ф. Бод-
нар); Жінки не прощають чоловікам помилок, відразу ж ви-
ходять за них заміж (В. Момотюк); У світі є лише одна жін-
ка, призначена тобі долею, і якщо її не зустрів – ти врятова-
ний (С. Скоробагатько); Спочатку жінки з нетерпінням ви-
глядають червоні вітрила, а дочекавшись, багато хто з них 
жалкує, що вони не пропливли повз (О. Домницький); Якщо 
чоловіка позбавили прав, значить, він оженився (В. Ігнатен-
ко); Досвідчена жінка не хвалиться перед чоловіком своїм до-
свідом (Ю. Рибников); �об поважати чоловіка, потрібна по-
важна причина (М. Пасько) тощо. 

Як свідчить фактичний матеріал, життя чоловіка без 
офіційної (постійної) дружини (дружини без офіційного 
(постійного) чоловіка) загалом не оцінюється негативно, не 
сприймається як необхідність: Більшість чоловіків знають 
свою половину, і мало хто з них – цілу (Ф. Боднар); Спритна 
жінка в одному ліжку довго не залежується (Ф. Боднар); Чим 
менше любимо дружину, тим більше любимо жінок (Л. Су-
хоруков); �о для жінки – зрада, для чоловіка – дегустація 
(Ю. Рибников); �об чоловік не пішов до іншої, треба стати 
іншою (Ф. Боднар); Не всі жінки крутять хвостом – спритні 
крутять чоловіками (Ф. Боднар); Як часто чоловіки не ціну-
ють те, що їм легко дається! (В. Ігнатенко); Легковажність 
чоловіка негативно впливає на сімейний бюджет (Ю. Риб-
ников). Культурна традиція українського народу не схва-
лює порушення морально-етичних норм, до якого споконві-
ків зараховували й подружню зраду. Натомість афористич-
ні висловлення репрезентують ситуації, що стосуються не-
нормативної поведінки актантів обох статей: �о б там не 
думали чоловіки про повій, ті думають про чоловіків ще гір-
ше (С. Скоробагатько); Якщо дружина наставила вам роги, 
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це ще не означає, що потрібно відкидати копита (М. Кащук); 
Якщо чоловік не бачить далі свого носа, значить, роги зату-
лили огляд (В. Ігнатенко); Якщо дружина знає про зраду чо-
ловіка й мовчить, отже, він іще не відчув, що в нього вирос-
ли роги (В. Куровський). Жінка асоціюється з сексуальним 
об’єктом, смислом життя якої стає прагнення подобатися як 
особам чоловічої статі, так і самій собі. Модель її поведінки 
ґрунтована на гедонізмі, споживацтві, конкуренції, у резуль-
таті чого чимало життєвих ресурсів вкладається в „симво-
лічний капітал жіночої привабливості”, „соціальний капітал 
затребуваності”, „економічний капітал високооплачуванос-
ті”. Наприклад: Жінок приваблює все модне, чоловіків – усе за-
боронене (Ю. Рибников); Гарна жінка – це рай для очей, пе-
кло для розуму і чистилище для кишені (А. Корчинський); Все 
гарно в міру. Але гарна жінка – гарна без міри (В. Ігнатенко); 
Любов робить прекрасною будь-яку жінку, косметика – лише 
деяких (В. Краснюк); Жінка не старіє: поліпшується якість 
косметики (Ю. Рибников); Жінка заохочує скупість чолові-
ка тільки у визначенні своїх літ (Ю. Рибников); Жінка, коли 
бачить грошовитого чоловіка, почуває себе повією (В. Голо-
бородько); Коли дружина замовляє шубу з натурального ху-
тра, чоловікові доводиться займатися шкурними питання-
ми (Ю. Рибников); Почуття до жінки, як вино: молодого б�є 
по голові, старого – по кишені (Ф. Боднар). 

Звідси, відповідно, афоризми ілюструють й образ сучас-
ного чоловіка, сформований на основі позастереотипно-
го сприйняття: з одного боку, це підкорювач жіночих сер-
дець, серцеїд (Переможці пахнуть дорогими жінками (А. Ко-
валь); Для жінки двадцять п�ять років – похилий вік: перед 
нею стільки чоловіків схиляється (В. Ігнатенко); Для того, 
щоб мати успіх у жінок, треба до всіх встигати (В. Ігнатен-
ко); До жінки доступитися важко, тому за нею треба бігати 
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(Ф. Боднар); Якщо ви з жінками легко встановлюєте зв�язок, 
значить, маєте крутий мобільник (В. Ігнатенко), з іншого, – 
пригнічена особистість, якій бракує рішучості й упевненос-
ті, аби суперечити, протистояти особі жіночої статі (дружи-
ні, коханці): Вставити своє слово в розмові з жінкою можуть 
або невиховані, або надто сміливі (В. Ігнатенко); Досягти з 
жінкою компромісу в суперечці – це означає прийняти її умо-
ви своєї капітуляції (О. Домницький); Жінки називають коз-
лом того, кого їм не вдалося зробити бараном (С. Скороба-
гатько); На руках носити жінку небезпечно, адже звідти їй 
набагато легше вилізти на шию (В. Титечко); Одні жінки ро-
блять із чоловіків лицарів, інші – загнаних коней (Ф. Боднар); 
Чоловікові потрібно від жінки лише одне, жінці від чолові-
ка – все (Ф. Боднар). Наразі руйнується гендерний стереотип 
справжнього (ідеального) чоловіка й дружини як ідеальної 
жінки. Пор.: Справ�ній чоловік, з точки зору жінки, пови-
нен заробляти більше, ніж вона встигає витратити (О. До-
мницький); Справ�ня �інка все життя свого коханого 
тисне (В. Ігнатенко); Ідеальний чоловік для одеситки: слі-
поглухонімий капітан далекого плавання (А. Корчинський); 
Жінки загадкові доти, доки мовчать, ідеальних �інок мож-
на знайти тільки в оголошеннях (Ю. Рибников); Хто сказав, 
що ідеальних �інок не буває? Буває! Наприклад, у мого чоло-
віка жінка навіть дуже ідеальна (Н. Іванків). Такі споконвіч-
ні жіночі характеристики, як скромність, слабкість, загадко-
вість, краса, хазяйновитість і т. ін., що в основному прива-
блюють чоловіків, зазнають модифікації й викликають не-
однозначні, зазвичай негативні реакції: Скромність при-
крашає дівчину, нахабство – жінку (Ю. Рибников); Жінка по-
винна бути загадкою, а не кросвордом (В. Титечко); Краси-
ві жінки приємні, поки не виявляють свого норову (Ю. Риб-
ников); Народна прикмета: жінка вийшла з хати – буде роз-
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трата (А. Корчинський); Хвилинна слабкість у жінки – 6� 
разів на годину (Ф. Боднар); �об до кінця зрозуміти жінку, 
треба ще до кінця дожити (Ф. Боднар); Холод у подружніх 
стосунках починається з пустого холодильника (Ю. Рибни-
ков) тощо.

Деякі з афористичних висловлень, особливо ті, які спро-
дуковані афористами-чоловіками, оформлені у вигляді по-
ведінкових настанов, імпліцитних чи експліцитних дирек-
тив, що сприймаються як обов’язкові до виконання вказів-
ки, як-от: Цінувати варто не тих жінок, які зводять з розу-
му, а тих, що приводять до тями (О. Домницький); Чоловік 
повинен вміти все, жінка повинна вміти довести чоловікові, 
що той до пуття не вміє нічого (О. Перлюк); Чоловікові дай 
волю – сяде на шию. Жінці дай волю – із шиї не злізе (В. Ігна-
тенко); Якби вона не пускала бісиків чоловікам, він би не да-
вав їй чортів (Ф. Боднар); Якщо від вас іде дружина, найкра-
щим подарунком для неї буде компас (Ф. Боднар).

Актанти обох статей постають як такі, що або не виріз-
няються особливими розумовими здібностями, або прики-
даються, демонструючи „невеликий розум”, прагнуть (за-
звичай жінки) привернути увагу, або через ті чи ті причи-
ни зумисне „наділяються” відповідними характеристика-
ми. А відтак у межах афористичних висловлень доволі час-
то актуалізуються лексеми на зразок дурень, дурість, дурний 
і т. ін. Наприклад: Жіночий розум – річ, безперечно, корисна. 
Але жіноча дурість має значно більший попит (С. Скороба-
гатько); Жінки не роблять із чоловіків дурнів, вони працю-
ють з уже готовим матеріалом (А. Корчинський); Жінка ви-
ходить заміж тоді, коли зустріне підходящого дурня (В. Го-
лобородько); Одруження робить жінку розумною. Бо ж тіль-
ки воно дає їй підстави визнати перед чоловіком: якою дур-
но� була, що вийшла за нього заміж (В. Титечко); Розумна 
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жінка знає, коли прикинутись дурненько� (Ю. Рибников); 
За дурно� головою і жінка розумна (В. Ігнатенко) тощо. У 
мовній системі узуалізувалися атрибутивні словосполучен-
ня чоловіча / жіноча мудрість, а про жіночу дурість (Жіно-
чий розум – річ, безперечно, корисна. Але �іноча дурість має 
значно більший попит), тим паче чоловічу, говорити не при-
йнято. До того ж жінка, спроможна закривати очі на все, аби 
тільки утримати чоловіка і зберегти сім’ю, споконвіків вва-
жалася мудрою. Така жінка вміє хитрувати, імітувати, при-
кидатися, лестити і захоплюватися, інакше кажучи, уміло 
маніпулювати чоловіком (Розумна жінка знає, коли прики-
нутись дурненько�). Частина афоризмів, навпаки, апелює 
до лексеми розумна (розумний), використовуваної у пря-
мому значенні: Розумна жінка свої недоліки подає як заслу-
ги (Ю. Рибников); Розумною жінка стає тоді, коли вже нічо-
го не лишається (Ф. Боднар). У функції подібних атрибутив-
них поширювачів подекуди використовуються й синоніміч-
ні відповідники, як-от: Передбачлива жінка знає, де солом-
ку підстелити (В. Голобородько) або непрямі засоби верба-
лізації аналізованих концептів: Розумний павук із каракур-
том – чорною вдовою не одружиться (В. Голобородько). Екс-
пресивну об’єктивацію гендерних концептів почасти забез-
печують і метафоризовані одиниці, що потребує концентра-
ції уваги задля декодування представленої інформації. На-
приклад: Стріляючи очима, жінки не шкодують патронів, 
особливо холостих (Ф. Боднар) – засвідчена подвійна акту-
алізація, де лексему патрон варто розуміти як особу чоло-
вічої статі, яка виступає безпосереднім начальником (пор.: 
Стріляючи очима, жінки залицяються до своїх безпосередніх 
начальників, особливо неодружених); Тільки в руках віртуо-
за жінка може звучати як скрипка (Ю. Рибников), де вірту-
оз – чоловік, який досяг у мистецтві кохання найвищої май-
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стерності (пор.: віртуоз (італ. virtuoso – від лат. virtus – до-
блесть, талант) – виконавець (частіше музикант), який май-
стерно володіє технікою мистецтва); У кожному чоловікові 
живе Карась, у кожній жінці – дві Одарки (В. Голобородько), 
де простежується алюзія на оперу С. Гулака-Артемовського 
„Запорожець за Дунаєм”, згідно з сюжетом якої „добряче під-
хмелений Карась” не без підстав побоюється зустрічі зі сво-
єю сварливою дружиною Одаркою, удається до різних вига-
док, однак проговорюється і призводить до того, що сварка 
набуває загрозливого обороту. Актуалізується система „за-
гальноприйнятих асоціацій допоміжного суб’єкта метафо-
ри й накладання її на систему асоціацій головного суб’єкта, 
як наслідок, – властивості головного суб’єкта розглядаємо 
крізь властивості допоміжного. Такий зв’язок мотивує наяв-
ність єдності двох понять про один суб’єкт” [7 : 121–122]. 

Представлена вище комунікативна ситуація „з’ясування 
стосунків” між чоловіком і дружиною має найрізноманітні-
ші засоби об’єктивації в афористичному корпусі. Пор.: У кож-
ному чоловікові сидить Штірліц. У кожній жінці криється 
Мюллер (В. Ігнатенко); Ніщо так не розвиває �антазію, як 
допити дружини (В. Ігнатенко); Наймайстернішим брехуном 
вважається той чоловік, який каже правду дружині (В. Тан-
цюра); Чоловіки, пам�ятайте: розмовляючи з жінкою, ліп-
ше мовчати, бо все, що ви скажете, може бути використа-
но проти вас (С. Скоробагатько); Якщо жінка стала в позу 
– готуй позицію (Ф. Боднар); Жінка не вірить – отже, мис-
лить (В. Голобородько) тощо. Такі афоризми маніфестують 
як буквальні, так і небуквальні аспекти змісту, які не визна-
чаються безпосередньо конвенційною структурою мовних 
виразів (мовним кодом), наприклад, те, на що натякають.

Певна кількість афоризмів слугує зразком деяких чо-
ловічих і жіночих вербальних і невербальних тактик між-
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гендерного спілкування. Сучасні афористи сфокусовують 
свою увагу передовсім на жіночій самовпевненості (Людям 
властиво помилятися. Жінкам – ні (Н. Іванків), що зазви-
чай відштовхує, на невмінні жінки, зокрема дружини, слу-
хати. У спілкуванні з чоловіками жінки не дотримуються 
„стилю співробітництва”, чоловіки ж намагаються уника-
ти „з’ясування стосунків”, здебільшого не підтримують без-
змістовних розмов. Пор.: Ніщо так не заохочує жінку гово-
рити, як небажання чоловіка її слухати (Ф. Боднар); Навіть 
вирішальне слово жінки ніколи не стане останнім (В. Крас-
нюк); Поки чоловік один раз відміряє, жінка йому сім разів 
відріже (Ф. Боднар); У принципі жінка може і промовчати, 
але справа в тім, що у жінок немає такого принципу (А. Кор-
чинський); Тихий чоловік – значить, задумався. Тиха жінка 
– вже щось придумала (Н. Іванків); Якщо дружина мовчить, 
значить, щось замишляє (В. Голобородько); Якщо мовчання 
золото, то жінкам його ніколи не бачити (Л. Куліш-Зіньків); 
Якщо жінка слухає вас мовчки і не перебиває, не слід її будити 
(А. Корчинський). Проілюстровані афористичні зразки ма-
ніфестують гендерні уявлення про таку негативно оцінну 
жіночу рису, як балакучість, створюють образ жінки, яка го-
ворить без упину, емоційно, не по суті, доводить свою пра-
воту (Останнє слово в суперечці завжди лишається за жін-
кою, бо все, що ти скажеш потім, буде вже початком нової 
суперечки (С. Скоробагатько). Лексеми на зразок слово, го-
ворити, відрізати, промовчати і т. ін. є засобами репрезен-
тації так званого голосового параметра, що в межах тієї чи 
тієї ситуації визначає емоційний і психологічний стан ак-
тантів чоловічої та жіночої статі. До того ж підтверджуєть-
ся усталена думка: адекватні чоловіки намагаються не ви-
являти, не виказувати тих чи тих емоцій, що відповідає їх-
ньому гендерному статусу.
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У межах афористичного корпусу вирізняються одини-
ці, які ілюструють гендерні маніпулятивні стратегії, зокре-
ма демонструють, як жінка реагує на знаки уваги чоловіка 
(компліменти, подарунки, фінансове забезпечення і т. ін.). 
Наприклад: Комплімент для жінки – хтивий погляд чолові-
ка (Ю. Рибников); Самих компліментів дружині не досить: 
їй потрібна ще й зарплата (В. Голобородько); Жінку мож-
на приємно здивувати, тільки зробивши їй приємне (В. Іг-
натенко); Нахаба: навіть поглядом роздягає жінок (Ю. Риб-
ников); Те, чого жінка хоче від чоловіка, набагато смішні-
ше від того, що у нього є (Ф. Боднар); Коли ви носите жін-
ку на руках, відпадає потреба стежити за кожним її кро-
ком (Ф. Боднар); Найчастіше жінки гримлять тоді, коли 
нема за що наносити грим (В. Ігнатенко). Удаючись до пев-
них маніпулятивних дій, актанти і чоловічої, і жіночої ста-
ті засвідчують традиційні гендерні ролі, які за необхіднос-
ті можуть корегуватися. Пор.: Жінка прощає чоловікові все, 
крім власних помилок (Ф. Боднар); Жінка прощає чоловікові 
все, крім своєї любові до нього (Ф. Боднар); Мрія одружено-
го: щоб у жінки не було жодних мрій (Ф. Боднар). У відповід-
них комунікаціях реалізується чинник непередбачуванос-
ті, використані мовні засоби дають змогу по-новому змо-
делювати образ сучасного чоловіка й сучасної жінки, пове-
дінка яких є певним чином регламентованою і які викону-
ють конкретні гендерні ролі.

Отже, гендерний аспект лінгвокреативної діяльності су-
часних афористів незаслужено обділено увагою науковців. 
Натомість, афористичні висловлення заслуговують на те, 
аби стати об’єктом комплексних, ґрунтовних лінгвогенде-
рологічних досліджень, їх серйозне вивчення однозначно 
сприятиме розбудові української лінгвогендерології. Адже 
саме в афоризмах гендерні концепції, гендерні стереотипи, 
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гендерні ролі відтворені по-особливому. В афористичних 
висловленнях специфічно відображені гендерно марковані 
комунікативні стратегії й тактики.

Перспективним уважаємо студіювання так званого ген-
дерного афористичного корпусу щодо репрезентації гумору, 
мовних засобів вираження гумористичного ефекту.
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MODERN APHORISTIC STUDIES AS THE SUBJECT OF  
LINGUISTIC AND GENDER STUDIES

Zhanna K�L�IZ

The article investigates gender verbalization in Ukrainian 
aphoristic word-stock. It focuses on aphorisms manifesting male 
and female actants and gender differential (masculine / feminine) 
behavior patterns. This article studies the structure of aphoristic 
expressions and gender components, a male and a female in 
particular. Masculinity / femininity is considered through the prism 
of those characteristics that form the basis for the formation of the 
prototype, confirming the gender roles of a typical (non-typical) 
man and a typical (non-typical) woman. This paper analyzes 
aphoristic statements that represent not only gender stereotypes as 
social norms, normative gender-marked strategies and tactics, but 
also emphasizes neglecting of social and psychological mechanisms 
of normative and informational pressure. This violation leads to the 
result that both male and female actants break historically formed 
gender relation models and masculine / feminine behavior code.

Ke� words: aphorism, aphoristic expression, gender, male / 
female actant, gender stereotype, gender role, gender-marked 
strategies and tactics.
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Проаналізовано розуміння патріотизму на основі системи 
власних назв у працях Дмитра Донцова. З’ясовано, що науково-
публіцистичний та публіцистичні тексти є інформаційним ру-
пором епохи, відтак увиразнюють авторську позицію та є чіль-
ним засобом характеристики мовної картини світу.

Ключові слова: власні назви, лінгвостилістичний аналіз, нау-
ково-публіцистичний та публіцистичні тексти, Дмитро Донцов.

У сучасному культурно-національному просторі реабі-
літовано чимало імен публіцистів, трибунів, письменників, 
політиків міжвоєнного часу, досліджено їхню спадщину в ас-
пекті літератури, критики, філософії, культурології тощо. 
Відтак актуальним є мовознавчий розгляд твору „Дух нашої 
давнини” та публіцистики Дмитра Донцова, завдяки яким 
було створено нове сильне покоління борців, діагностовано 
причини відсутності української держави, показано джере-
ла наших поразок, що сягають проблем колоніального ми-
нулого. Крім того, складним є „так зване мовне самоствер-
дження для тих народів, які внаслідок довготривалої асимі-
ляції втратили власну національну еліту, що була мовно аси-
мільована й денаціоналізована” [18 : 321].
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Чільне місце у відтворенні історико-політичного тла 
будь-якої епохи належить власним назвам (ВН), які перед-
бачають розуміння авторської позиції, є стрижневим еле-
ментом індивідуального стилю, сприяють формуванню в 
читача певних світоглядових цінностей, відтворюють оцін-
ну інформацію та „виступають найбільш репрезентативним 
ідентифікатором часу” [5 : 20].

Власні назви є об’єктом розгляду лінгвістики тексту [6; 
10; 12; 14; 17 : 329–334], етнолінгвістики [2; 8; 11], лінгво-
націології [16], прагматики [4; 13], комунікативної лінгвіс-
тики [3] тощо. Низку праць присвячено аналізові ВН у ху-
дожніх творах [5; 7; 9; 15 та ін.]. Проте відсутні досліджен-
ня, присвячені розглядові ВН науково-публіцистичного чи 
публіцистичного тексту, що є важливим інформаційним ре-
сурсом. 

Метою статті є: на основі системи ВН з’ясувати розумін-
ня патріотизму за твором „Дух нашої давнини” та публіцис-
тикою Дмитра Донцова.

Поставлена мета передбачає розв’язок таких завдань:
• показати протиставлення власних назв в аналізованих 

текстах;
• виявити маркери-назви для увиразнення певної історико-

культурної та політико-ідеологічної ситуації;
• з’ясувати, як уживання певних власних назв відтворює 

мовну картину світу.
Дмитро Донцов вважає, що лише сильна воля керівни-

ків здатна змінити позицію України у світі. Націє- та держа-
вотвірні орієнтири мислителя, його непримиренність до лі-
беральної ідеології, обстоювання сильної політичної волі 
ілюструють численні ВН. Автор переконує читача в тому, 
що ідеї та віра демократичної України кардинально відмін-
на від ідей та віри світу нашої давнини. Автор констатує: 
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між ними „лежить провалля”, бо „все в них було різне: по-
няття Бога, отчизни, суспільности, їх філософія історії, філо-
софія життя, ідеї про значення й ролю в історії творчої осо-
бистости й маси” (ДД, с. 140). На думку мислителя, до „пред-
ставників героїчної України” (ДД, с. 140) належить Котля-
ревський, Шевченко, Стороженко, �оголів і Максимович; та-
кож „однаковий світ понять” є в автора „Слова о полку Іго-
ревім”, у Данила Заточника, Мономаха, Михайла Литви-
на, Величка, Граб�янки, Сковороди, автора „Історії Русів”, Ви-
шенського, Прокоповича й ін. (ДД, с. 140). Наприклад, у Та-
раса Шевченка правда „не пасивно-несхопна просто-правда, 
лише активно-заперечуюча „правда-мста” (Пвв, с. 141), бо 
його світогляд „не міг миритися з світоглядом „положітєль-
них людей” (Пвв, с. 144). „Лесю Українку „любов ненависти 
навчила”, і вона з запалом віддається останній, але немов у 
трансі, немов „одержима” (Пвв, с. 143). У творі „Марко Про-
клятий” О. Стороженка так зображено представників двох 
таборів, що стали напроти себе на Україні 1648 року. Один 
– ренегат кн. Ярема Вишневецький, другий – один з хмельни-
чан (ДД, с. 110), знову ж таки – зрадник і борець-завойовник.

Публіцист пояснює, що провалля між „духом давнини” та 
демократичним табором є непримиренним, бо такий анта-
гонізм „викопав вік мас, вік юрби”, або, за Фридрихом Ніц-
ше, вік „європейського нігілізму”, та демократія як „історич-
на форма занепаду держави” (ДД, с. 140). Отже, по один бік 
стоять: Данило Заточник, Мономах, Михайло Литвин, Велич-
ко, Граб�янка, Вишенський, Прокопович, Сковорода, Котлярев-
ський, Шевченко, Стороженко, �оголів, Максимович, по ін-
ший – Грушевський, Сумцов, Драгоманів (подаю за написан-
ням автора – О. М.), Куліш, Ярема Вишневецький (з їхніми від-
мінними засадами). 
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Оскільки твори Дмитра Донцова – це ідеологія творен-
ня сильної української держави, то засадничим аналізова-
ним поняттям є патріотизм, який автор розглядає на осно-
ві: 1) почутті своєї національної окремішності, 2) гордості за 
славу предків та 3) готовності великих „діл” в майбутньому.

1. Національна окремішність. Цей суспільно-політич-
ний чинник мислитель ілюструє низкою ВН. Авторську пози-
цію засвідчено номенами Шевченко, Котляревський, Хмель-
ницький, Мазепа, Лазар Баранович. Наприклад, ідея патріо-
тизму „присвічувала Шевченкові”, „світиться у Котлярев-
ського”, „горить в Мазепи”, про „предковічну отчизну” та її ці-
лість „говорить Хмельницький”. Лазар Баранович перекона-
ний, що великою метою нашого народу була постійна готов-
ність „обновлять древнеє своє мужество” (ДД, с. 120). Зре-(ДД, с. 120). Зре-ДД, с. 120). Зре-). Зре-. Зре-
штою, Дмитро Донцов констатує, що потреба окремої наці-
ональної індивідуальності висвітлена в „Історії Русів”, „Раз-
говорі Малоросії з Великоросією” та князівських літописах.

Іншими є погляди Драгоманова, який „закидав Шевченко-
ві, що був більше патріотом, аніж речником кріпаків.., картав 
поета за те, що так високо ставляв Шевченко поняття отчиз-
ни, почуття патріотизму, а не щастя й добробут складових 
частин” (ДД, с. 122). Як висновок Дмитро Донцов зазначає: 
„Тим так разячо різнився Драгоманів як репрезентант „зви-
чайного чоловіка” з юрби від репрезентанта героїчного ко-
зацтва Шевченка” (ДД, с. 122). Отже, антиавторську позицію 
найчастіше передають українські історико-політичні дія-
чі Драгоманів та Костомаров. Мовно-ідеологічний портрет 
Драгоманова йде червоною ниткою крізь увесь твір. При-
міром, українська нація в ліберала, прибічника російсько-
го революційного руху не зовсім ідентична з керівною, про-
те вона „творила лише окрему галузку, окреме плем’я пану-
ючої нації” (ДД, с. 121). Драгоманів був також проти „при-
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мусової національности” та обстоював право на національ-
не самовизначення „галицьких москвофілів”, таким чином, 
цілість вітчизни була загроженою. Під вплив Драгомано-
ва (професора, що не розумів духовних пріоритетів) потра-
пив і молодий Франко, і „лише після смерті лжеапостола (ця 
моторошна залежність від пієтету!) він доглибинно зрозу-
мів, що той був все-таки Азазель – злий дух спокуси і люд-
ської гордині” [1 : 7]. Ще однин представник ліберально-
го спрямування – Костомаров „писав до „Колокола” Герци-
на, що „Україна хоче свобідного селянства і рідної школи, а 
в решті не бажає собі нічого власного, крім спільного з Росі-
єю”, ніяких окремих політичних цілей, які становлять про те, 
чи якесь плем’я окрема національна індивідуальність чи ні” 
(ДД, с. 121). Отже, публіцист показує, яким „аморфним”, „роз-
пливчастим”, „нескристалізованим” було розуміння вітчиз-
ни в тодішньої провідної касти, а саме, в Драгоманова, Кос-
томарова, які були ідеологічно роздвоєні, служили україн-
ській та російській справі. 

Таким чином, на думку Дмитра Донцова, для демокра-
тів ідеал патріотизму – це не національна окремішність, а 
сім’я (Ю. Липа), хутір (Куліш), громада (Драгоманів), „рідна 
сторононька”, „рідний український Прованс”. На протилеж-
ному боці автор возвеличує вищу касту – „патріа козако-
рум”, для якої головною є „власна отчизна, відрубана від чу-
жих спільнот, стоячи понад окремими частинами організму” 
(ДД, с. 122).

2. Слава предків. Тексти мислителя доводять, що вели-
ка мета – це справа всіх поколінь, відтак аби бути нацією, 
потрібно продовжувати справу дідів та батьків. Ця ідея під-
кріплена протиставленням двох постатей: це Куліш (що від-
творює в свідомості сучасників постійну непослідовність 
вчинків; приміром, пише твори російською мовою, проте 
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його принцип письма – „кулішівка” – позитивне явище для 
тогочасного життя) та Шевченко (уособлює безкомпроміс-
ність, силу, непохитну волю). Куліш, якого Д. Донцов вважає 
демократичною інтелігенцією, „прагне „відпочити духом 
від нашого козацько-українського фанатизму”, від предків-
ських традицій” (ДД, с. 123). А в Шевченка все навпаки: він 
„задихався в цвинтарнім сопусі мертвих душ своєї сучаснос-
ти”, „розривав орлиним оком предківські могили”, прагнучи 
відшукати те, що там заховано, його творчість присвячена 
„культові предків” (ДД, с. 123). 

3. Готовність до великих „діл” в майбутньому. Автор 
твору „Дух нащої давнини” та численної публіцистики пере-
конує, що ідеологія голоти – це пристосовуватися до кожної 
сучасної сили, у них нема іншої мети, як „вольний власний 
лан знов орати” (Франко) (ДД, с. 123). Антагонізм поглядів 
відтворено через ВН Хмельницький та Барабаш, бо це проти-
ставлення сильної волі до ницого зрадництва, що пронизує 
всю українську історію. Ідея Хмельницького – це боротьба за 
землю, за волю, „за віру християнську”, натомість для Бара-
баша важливо „з мостивими панами хліб-сіль з упокоєм ві-
чний час вживати” (ДД, с. 123).

Таким чином, історичний, культурний та політичний 
текст твору переконує, що цілісність „національного орга-
нізму” та його сили полягає в „культі отчизни, предків і сла-
ви, великої місії” (ДД, с. 120).

Зрештою, пояснюючи своє бачення майбутнього, Дми-
тро Донцов усю українську класичну літературу поділяє на 
героїчну та ідилічну. Щодо героїчної, то її представниками, 
передусім, є Шевченко, Котляревський, Леся Українка. На-
приклад, „Єретик” у Шевченка „прийшов розпалити іскру 
вогню великого”, Жіжка потребував „рук твердих та смілих”, 
щоб здійснити задум Гуса (ДД, с. 94), уся „Енеїда” побудова-(ДД, с. 94), уся „Енеїда” побудова-ДД, с. 94), уся „Енеїда” побудова-), уся „Енеїда” побудова-, уся „Енеїда” побудова-
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на на авторитеті предків (ДД, с. 123). Про твори Лесі Укра-(ДД, с. 123). Про твори Лесі Укра-ДД, с. 123). Про твори Лесі Укра-). Про твори Лесі Укра-. Про твори Лесі Укра-
їнки Дмитро Донцов пише, що „в неї вперше стрічаємо рит-
ми, що ясніли, як „зброї полиск”, слова, що „шипіли, неначе 
свист гадючий” (ЛУ, с. 38). Автор щоразу наводить імена лі-
тературних персонажів, що мали непохитну думку, не під-
леглу жодним „нашептам” (ДД, с. 89). До прикладу, Уліс, го- (ДД, с. 89). До прикладу, Уліс, го-ДД, с. 89). До прикладу, Уліс, го-). До прикладу, Уліс, го-. До прикладу, Уліс, го-
товий собі вуха ватою заткнути, чи Еней, що не зважав на 
Дідону та „гонив своїх троянців” (ДД, с. 89), щоб збудува-(ДД, с. 89), щоб збудува-ДД, с. 89), щоб збудува-), щоб збудува-, щоб збудува-
ти сильне царство. Ця сильна література має своє джерело 
у давніх часах, „коли культурі вищої касти не протиставля-
ли ще культури гречкосія і голодранця, Квітчиних „Марусь” 
і Винниченкових „Інараків” (ДД, с. 149), коли „твори нашого 
старого письменства не плямувалися як „жалюгідне ісчадіє 
Києво-Могилянської Академії” (ДД, с. 149). 

Отже, будь-яка власна назва є носієм історичної, полі-
тичної, філософської, національно-культурної інформації, 
тому твори мислителя якнайповніше показують ідеологіч-
ні виміри щодо розуміння патріотизму, ілюструють сказа-
не численними прикладами з української і світової літера-
тури та, таким чином, відтворюють авторську картину сві-
ту. ВН маркери, що відтворюють героїчне розуміння літера-
тури, – це Шевченко, Котляревський, Леся Українка. В опози-
ції до цих поглядів є ідеї Драгоманова, Квітки, Мирного, Ви-
нниченка. Приміром, маємо Квітчину і Мирного ідилію (ДД, 
с. 136) та, звичайно, позицію Драгоманова, який „відкинув 
всю нашу стару письменність княжих часів” (ДД, с. 29), „не-
добачив національно-шкідливих впливів російської літера-
тури” (Дрм, с. 124) та „якого „ні наука, ні практика…не пере-
свідчили…, – що Росія і Русь зовсім два окремі народні тіла” 
(Дрм, с. 129).

Усі вживані ВН Дмитро Донцов ставить в антагоністич-
ні відношення, що показує протиставлення чільної історич-
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ної традиції до ницого пристосуванства, демонструє основ-
ний постулат автора – силу: силу інтелекту, силу в бороть-
бі з ворогом, силу в постійній праці („Щастя – це бути силь-
ним” (ДД, с. 136)) та відтворює його непримиренність до 
слабкості. Система ВН, що номінує діячів українського по-
літично та культурного простору, показує енциклопедизм 
знань автора, є чинником ідеологічної побудови твору, за-
собом емоційно-оцінного впливу на читача, національно-
культурним ідентифікатором та текстотвірним елементом 
стилю Дмитра Донцова.

Перспективою дослідження є: показати тенденції 
вживання ВН на основі різних творів автора; простежи-
ти функцію власних назв у творенні мовної картини світу 
письменників-вісниківців; за допомогою власних назв від-
творити ідеологічні настанови письменників і політиків.
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THE UNDERSTANDING OF PATRIOTISM  
BY DMYTRO DONTSOV 

(through the prism of the proper names)

�ksana �YKYTYUK

The article analyzes the understanding of patriotism based on the 
system of proper names in the texts of Dmytro Dontsov. It has been 
found out that scientific-journalistic and journalistic texts are an 
information spokesman of the era, because they are revealing the 
author’s position and being the main means of characterizing of the 
linguistic world view.
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У статті проаналізовано специфіку експромтного окреслю-
вання образу Тараса Шевченка у занотованих думках і вражен-
нях відвідувачів могили і музейного комплексу на Чернечій 
горі в аспекті філософії культури пам’яті, культури мовомис-
лення та концептів сучасної інформаційно-комунікативної 
епохи. У полі зору дослідника – проблема необхідності мен-
тального катарсису, очищення етносвідомості українців від 
ідеологічного інфікування сфальшованою інформацією, ра-
дянськими світоглядно-мисленнєвими стереотипами, клі-
шованими фразеологемами, латентними страхами та псев-
доконцептами сфабрикованої реальності. Повчальним екс-
периментом став аналіз “слідів” і наслідків інфікування ра-
дянською пропагандою мовомислення відвідувачів у добірці 
тенденційно “відсортованих” принагідних записів тримовно-
го (українсько-російсько-англійського) видання „Із книги на-
родної шани”, де сотні людей, представників різних країн і ет-
носів, артикулюють думки однаковим соціалістичним жарго-
ном. Автора бентежить фатальна духовна недуга, яка прояв-
ляється у тотальному спекулятивно-оманному єдиномислії, 
що призводить до розмивання етнонаціональної, мовної, ре-
лігійної та інших ідентичностей і створює вдячний ґрунт для 
спекулятивних маніпуляцій образами, ідеями, концептами та 
долями стосовно окремих людей і цілих націй.



413ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Ключові слова: Т. Шевченко, нотатки, Чернеча гора, пам’ять, 
культура, ментальність, інформація, псевдоінформація, соціа-
лістичний жаргон, славослові є, концепт, мислення, очищення, 
ідеологічна пропаганда, фальш, інфікованість, спекуляції, мані-
пуляція.

Ніколи не буває документа культури,  
який водночас би не був документом варварства.  
І подібно до того, як саме те надбання  
не вільне від варварства, 

не вільний від нього і процес переказу, 
в якому воно перейшло з рук у руки… 
(Вальтер Беньямін. Про поняття історії).

Публіцистичне дослідження М. Драгоманова „Шевчен-
ко, українофіли і соціалізм”, в якому учений осмислює чис-
ленні культурологічні та політичні спекуляції “обожателів” 
довкола постаті та творчості Т. Шевченка, що були, за його 
словами, наче „із одної печі, та не одні речі”, коли „один Шев-один Шев-
ченко вийшов для посвячених, другий – для про�анів” [6 : 341], 
наштовхнуло на думку поміркувати над особливостями ре-
презентування образу українського геніального поета та 
живописця в умовах радянського тоталітаризму. У пошуках 
об’єкта аналізу і роздумах над проблемою спало на думку 
зосередити увагу на особливостях рецепції образу Т. Шев- Шев-Шев-
ченка та його репрезентування засобами спонтанного, спо-
радичного слова у занотованих думках і враженнях відві- 
дувачів могили і музейного комплексу на Чернечій горі в ас-
пекті філософії культури пам’яті, культури мовомислення 
та концептів сучасної інформаційно-комунікативної епохи. 
Адже і за нашого часу, на жаль, маємо незчисленні випад-
ки довільного, фальсифікованого інтерпретування Шев-
ченкового генія. Чи не тому академік НАН України І. Дзю- Дзю-Дзю-
ба закликає у фундаментальній монограмі про Т. Шевчен-
ка не впускати у свій духовний світ його сфальшовані іпос-
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тасі. „Шевченко, – зазначає учений, – як явище велике й вічно 
живе – невичерпний, нескінченний і незупинний. Волею істо-
рії його ототожнено з Україною, і разом з її буттям триває 
Шевченкове, вбираючи в себе нові дні й новий досвід народу, 
озиваючись до нових болів і дум, стаючи до нових скрижалей 
долі, приймаючи на себе наші провини та злостиві рахунки 
недругів. Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо 
себе – свій час і Україну в нім. І наша доба, як і кожна попере-
дня, прагне наблизитися до розуміння Шевченка. Та, щоб кра-
ще збагнути його як нашого сучасника, треба повніше збагну-
ти його як сучасника людей, проблем, суспільства середини 
ХІХ ст. Шевченко сам приходить у наш час. Але й ми повинні 
йти в його час. Тільки так між нами й ним глибшатиме взає-
морозуміння” [5 : 5]. 

Не таємниця, що навіть після чвертьстолітнього “констру-
ювання” суверенної Української держави більша частина на-
селення (передусім літнього та середнього поколінь) іще не 
пережила справжнього інформаційного катарсису, очищен-
ня від ідеологічного інфікування радянськими світоглядно-
мисленнєвими стереотипами, клішованими фразеологема-
ми та концептами. Чи не поскрізь у пострадянській Украї-
ні можна зустріти людей, які живуть і думають, просіюючи, 
фільтруючи реальність нав’язливими страхами та псевдо-
концептами сфабрикованої реальності радянського тоталі-
таризму. Виразним прикладом такого тотально інфіковано-
го сфальшованою інформацією, скрупульозно процензуро-
ваного мислення можна сприймати експромтні окреслюван-
ня постаті Т. Шевченка у записах на Чернечій горі. Не може 
не жахати, наскільки глибинно за тоталітарного режиму ма-
триці людського духу, смислово-понятійний реквізит мис-
лення було інфіковано непоборним страхом, усеохопною від-
чуженістю, примхувато-недоумкуватою оптимістичністю за-
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камуфльованого у формульні шати “гомо совєтікуса”, зашо-
реного шовіністичними концептами вкрай жорстокого вір-
туального ворога. Словом, начебто розбудовуємо українську 
державність, а складається враження, що, либонь, ніхто й не 
ставив за мету очищення від вірусів ментального тезаурусу 
пострадянського українця і не запропонував нових націєт-
ворчих моделей мислення.

З огляду на потребу очищення національної пам’яті укра-
їнців від засилля радянського псевдоінформаційного балас-
ту, що був одним із головних засобів тотальної денаціоналі-
зації, а також у контексті сучасних інформаційних атак і пер-
манентної інформаційної та реальної війни Росії супроти 
України й українців, осмислення “відсортованих” на радян-
ський лад канівських нотаток в аспекті культури пам’яті, 
культури мислення та стильової специфіки є актуальним і 
повчальним експериментом. 

Концепти культурної пам’яті, соціальної пам’яті, пам’яті 
та забуття, ландшафтів пам’яті, співвідношення історії та 
пам’яті, травматичної пам’яті про трагічні події, формуван-
ня історико-культурологічного канону, культурної пам’яті 
та національної ідентичності, способи використання пам’яті 
у політиці та інформаційних війнах тощо в останні десяти-
ліття стали важливою і досить-таки модною проблемати-
кою світової та української гуманітаристики [див. про це 
докладніше: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19]. Інтенсивне заці-
кавлення проблемами інформаційного простору, специфі-
ки ритуалізованого пошанування минувшини та страте-
гій конструювання прийдешнього зумовили здебільшого 
глобальний інформаційний бум, стрімкий розвиток новіт-
ніх інформаційних ресурсів – Інтернету, соціальних мереж, 
інформаційно-комунікативних технічних засобів, а також і 
знані в сучасному інтелектуальному просторі України та сві-
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ту праці Теодора Адорно, Яна Ассманна, Юрія Лотмана, П’єра 
Нора, Моріса Хальбвакса, Георгія Почепцова та ін. Бо ж ін-
формація та пам’ять, фіксування пам’яті на письмі мають ве-
ликий потенціал для стратегій формування сучасних і май-
бутніх ідентичностей не лише окремих індивідуумів, а й на-
віть великих колективів – цілих суспільств, націй, держав чи 
транснаціональних утворень. 

Однією із найактуальніших проблем сучасності є, зо-
крема, питання: що і як суспільства пам’ятають, які приму-
си та механізми конструюють ментальну пам’ять того чи ін-
шого народу? Що виформовує етноментальну ідентичність 
особистості та нації? Як пише П’єр Нора, „прискорення іс-
торії… ставить усе минуле на віддаль” – і „ми більше не на 
одній хвилі з минулим”. „Пам�ять”, – наголошує французь-
кий історик, – набула такого широкого і всеохопного сенсу, 
що загрожує у деяких випадках, які нам треба ще з�ясувати, 
замінити слово “історія” й упідлеглити практику історії 
повелінням пам�яті”. Прискорення історії має „два е�екти 
пам�яті: з одного боку, е�ект накопичення, пов�язаний з від-ті: з одного боку, е�ект накопичення, пов�язаний з від-�язаний з від-язаний з від-
чуттям втрати, і який відповідальний за надмірне роздут-
тя �ункції пам�яті, гіпертро�ії пам�яттєвих інституцій 
та інструментів, музеї, архіви, бібліотеки, колекції, оци�ру-
вання, банки даних, хронології тощо; з іншого боку, між пе-
редбаченим майбутнім і зануреним у темряву минулим від-
бувається автономізація теперішнього як категорії розум-
ності нас самих; але вже історичного теперішнього, подво-
єного свідомістю себе та своєю істиною…”. Другою причи-Другою причи-
ною пам’яттєвого тиску на людину, на переконання фран-’яттєвого тиску на людину, на переконання фран-яттєвого тиску на людину, на переконання фран-ину, на переконання фран-
цузького вченого, є процес “деколонізації” історії, що пере-ізації” історії, що пере-” історії, що пере- історії, що пере-
творився у надпотужні хвилі емансипації народів, груп, ін-
дивідів, реактуалізації, очищення історичної самосвідомос-
ті та утвердження самобутньої національної ідентичності, 
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зокрема, через ментальну, “внутрішню деколонізацію”. Бо 
„знати, в якому режимі історичності ми працюємо, розумі-знати, в якому режимі історичності ми працюємо, розумі-, в якому режимі історичності ми працюємо, розумі- в якому режимі історичності ми працюємо, розумі- якому режимі історичності ми працюємо, розумі-якому режимі історичності ми працюємо, розумі-
ти її механізми, аналізувати примуси – це найперший спосіб 
не потрапити до неї в рабство” [14]. Усвідомлення вихідних 
передумов феноменів і процесів – важливий крок до позбав-
лення від дитинної наївності у сприйнятті та інтерпретації 
інформаційних потоків. У контексті філософії пам’яті зна-
ковим є промовисте обурення Поля Рікера з приводу все-промовисте обурення Поля Рікера з приводу все-обурення Поля Рікера з приводу все-все-
державного захоплення “меморіальним поминанням”, які, 
як зауважує П. Нора, „не обмежується повторювальними 
церемоніями, стогонами чи вимогами окремих спільнот, 
замкнених на своїй власній трагедії”… „Поминання захопило 
саму роботу історика, цілком підпорядкувало його собі, – ак-
центує науковець. – Воно стимулює цікавість, часто диктує 
робочий календар, залежно від днів народжень, столітніх 
роковин або ювілеїв. Задає ритм музейних, бібліотечних, ви-
ставкових програм, захаращує архіви. Поминання породило 
ідеологію “всюдисущої пам�яті” та тотальної консервації. 
Воно перетворилося на обов�язкове ставлення до минулого. 
Гірше, поминальне зараження дало розвій гіперпоминальній 
історії й помножило плем�я спонтанних істориків, що відда-
лися служінню суто політизованої пам�яті” [14]. 

Многота давнопроминулих феноменів, подій, концептів, 
штучно сконструйованих латентно-маніпулятивних мен-
тальних систем залишається нелегким тягарем над свідо-
містю сучасних людей, які здебільшого не відчувають, що 
їхні ментальні карти всуціль інфіковані некритично засвоє-
ними поняттями, смислами, фактами, вторинними, почасти 
ідеологічно завірушеними, інтерпретаціями. Через кілька-
сотлітнє колонізаційне становище українського народу ма-
триці національної духовності засмічено непотребом розма-
їтих страхів, комплексами неповноцінності, культурної не-



418
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

повноти, ідеологічними фальшивками панівних (росіян, по-
ляків, румунів та ін.) етносів. Завдання сучасної української 
науки, філософії, освітніх і культурних інституцій, держав-
них структур здійснити своєрідне перепрограмування сві-
домості української нації, яке частково розпочали Помаран-
чева революція та Революція гідності.

Тож, ще раз наголосимо, осмислення принагідних нота-
ток відвідувачів Чернечої гори у “книгах пам’яті” в аспекті 
культури мислення та специфіки репрезентування образу 
Т. Шевченка за умов сфальсифікованих інформаційних по-
токів російсько-імперської та радянської тоталітарної дій-
сності дає вдячний матеріал для численних спостережень і 
висновків.

Як засвідчує Зінаїда Тарахан-Береза, заступник директо-
ра Канівського музею-заповідника Тараса Шевченка і співу-
порядник добірки занотованих принагідних міркувань па-
ломників на Чернечу гору, першу книгу вражень замовив ще 
в 1893 р. Василь Гнилосиров (1836–1900, псевдонім А. Гав-
риш), канівський педагог, письменник і журналіст. Щоправ-
да, додає авторка післямови, у „Тарасовій світлиці” (пер-
шій хатині-музеї) ця книга, найвірогідніше, появилася аж 
у 1897 р. (мабуть, через цензурні застереження та обереж-
ність місцевої влади?), адже саме тим роком датовано пер-
ші записи. До речі, символічно, що перший запис у „Книзі 
пам’яті” зробив класик української музичної культури, ав-
тор цілого циклу „Музика до „Кобзаря” Т. Г. Шевченка” М. Ли-
сенко, який ледь чи не кожного року організовував поїздки 
до Шевченкової могили і „не раз схилявся над книгами вра-
жень” [8 : 100; надалі цитати з „Із книг народної шани” пода-
ємо курсивом, а ідеологічно промовисті фрагменти чи сло-
ва виокремлюємо підкресленням, зазначаючи лише сторін-
ку видання. – Ю. Г.]. 
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У перших чотирьох (дореволюційних) “книгах вражень” 
можна побачити, зокрема, автографи Марка Кропивницько-
го, акторів театру корифеїв, Михайла Коцюбинського, Ольги 
Кобилянської, Василя Стефаника, Лесі Українки, Дениса Лу-
кіяновича та інших знакових постатей культури українсько-
го та інших народів кінця ХІХ–початку ХХ ст. У пореволюцій- ст. У пореволюцій-ст. У пореволюцій-
ний час і до кінця 1980-х років, як зазначають упорядники, 
відвідувачі змережили своїми відгуками близько сімдеся- близько сімдеся-близько сімдеся-
ти таких „Книг пам’яті”. Отже, у тримовній книзі вибраних 
нотаток за 1989 р. поміщено лише незначний масив відгу- р. поміщено лише незначний масив відгу-р. поміщено лише незначний масив відгу-
ків паломників до могили Т. Шевченка на Чернечій горі, про-
те ці вибрані записані думки чимало можуть розповісти про 
“формулу” відбору та укладання цих принагідних імпресій. 

„Ці книги особливі, в повному розумінні народні, – переко-
нує читача у післямові до видання З. Тарахан-Береза. – За-
писи до них уносили найчастіше натруджені, незвичні до пи-
сання руки малограмотних, а інколи й зовсім неписьменних 
селян та робітників. Вони гаряче любили поета, але не мог-
ли і не вміли виразити красномовно свої почуття і часто за-
лишали тільки свій незграбний підпис, а в ньому – свою лю-– свою лю-свою лю-
бов і шану” [8 : 100–101]. Але якщо дещо уважніше прочи-іше прочи- прочи-
тати післямову, яка всуціль змонтована на радянський 
ідеологічно-маніпулятивний лад, то зауважимо, що вже тут 
читача рясно частують промовисто-недвозначними, скру-
пульозно процідженими крізь радянське пропагандив-радянське пропагандив-
не сито фокусно-акцентованими ідеологемними словами-
штампами та формульними зворотами, починаючи вже 
у вступних акордах: „Тарас Шевченко увійшов в історію 
світової культури як один із найбільших народних поетів. 
І все ж таємниця його народності продовжує лишатися 
до кінця не розгаданою і в наш час. Однак той, хто хоче по-
справжньому збагнути її (народність – Ю. Г.), повинен хоч 
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раз прийти на Тарасову гору і влитися в широкий людський 
потік, який безперервно рухається вгору, до вершини, яка свя-, який безперервно рухається вгору, до вершини, яка свя-
то береже серце великого гуманіста світу. Сьогодні трудя-
щі всієї планети простують до Шевченкової могили…” (і т. д.) 
[8 : 98]. Як бачимо, тут, як, до речі, і у вступному слові Олеся 
Гончара, маємо добре заздалегідь продуманий, ідеологічно 
коректний радянський вектор рецепції постаті Т. Шевчен- Шевчен-Шевчен-
ка. Зрештою, відібрані спорадичні нотатки із „Книг пам’яті” 
майже всі без винятку укладаються у наперед задану, сугес-
тійовану тоталітарною радянською ідеологією, а отже – на-
тоді єдино правильну (!) призму сприйняття та репрезента-
ції українського генія. 

Не може не дивувати й не насторожити, як так склалося, 
що десятки-сотні-тисячі людей, які робили записи у “кни-кни-
гах”, думали однаковими словами, “витлумачували” й ар-”, думали однаковими словами, “витлумачували” й ар-витлумачували” й ар-” й ар-
тикулювали світ єдиним соціалістичним жаргоном. Постає 
логічне питання, як, якими засобами радянській пропаганді 
вдалося за нетривалий час імплантувати в ментальні карти 
більшості громадян CРCР універсальний мисленнєвий “жар-CРCР універсальний мисленнєвий “жар-РCР універсальний мисленнєвий “жар-CР універсальний мисленнєвий “жар-Р універсальний мисленнєвий “жар- універсальний мисленнєвий “жар-
гон” комуністичної риторики із лейтмотивно-наскрізним 
образом віртуального чи фактичного ворога? 

Передусім у вибірці нотаткових імпресій упадає в очі 
жанрова специфікація, формально-генологічне розмаїття 
канівських нотаток гостей із різних країв та окраїн: записи-
зізнання; обітниці-клятви щодо поточних і майбутніх звер-
шень; прокляття на адресу віртуального чи реального 
ворога або ворогів; прощальні слова літніх людей, які не-
одноразово провідували могилу генія, зокрема перед відхо-
дом у засвіти; поетичні присвяти-медитації (Максима Риль-аксима Риль-Риль-
ського, Олекси Ющенка, Тамари Коломієць, Любові Заба-лекси Ющенка, Тамари Коломієць, Любові Заба-Ющенка, Тамари Коломієць, Любові Заба-амари Коломієць, Любові Заба-Коломієць, Любові Заба-юбові Заба-Заба-
шти та ін.); актуальні звіряння на злобу дня; формалістичні, 
ідеологічно-заангажовані фрази та жести; поклони і подя-
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ки прахові та могилі “батькові”-наставникові, “страдникові 
знівеченої землі української” тощо. Звісно, не маю наміру 
піддавати сумніву, що записи у книги люди робили здебіль-
шого щиро, але ж викликає подив те, що і з-поміж дорево-
люційних, і з пізніших нотаток укладачі відбирають якомога 
коректніші, нейтральніші, а, вочевидь, і сприйнятніші для 
радянської ідеологічної цензури. Щоправда, серед кількох, 
відібраних майже за двадцятилітній період дореволюцій-
них записів (усього близько двадцяти) є й контроверсійно-
смислові несподіванки, як скажімо: „Виповняймо заповіт на-
шого великого народного Кобзаря. І хай заспокоїмося ми тоді 
тільки, коли вмиємо кров�ю ворогів шаблі наші” (�3 червня 
���� року) [8 : 9]; „�асливий, що був на Тарасовій могилі. Він 
навчив мене любити свою рідну мову, свій край, дорогу мою 
Україну” (Артист-співак Олександр Мишуга. 2� травня ���6 
року) [8 : 9]. Але таких націонал-патріотичних одкровень у 
книзі поміщено не рясно. Майже з кожної сторінки поруч із 
поклонами могилі та праху “дорогому нашому батькові Та-
расові”, занотовано обіцянки, запевнення, клятви, як-от: „З 
далекої Бессарабщини з безкрайнім почуттям великої по-
шани і любові приїздили вклонитися твоєму прахові, доро-
гий наш батьку Тарасе, брати всім нам дорогої покривдженої 
неньки-України” (�3 червня ���� року) [8 : 10]; „Прощай, про-
щай, рідний батьку Тарасе, великий співець і страдник зніве-
ченої землі української… Ми йдемо боронити свою країну від 
лютих ворогів, добуваючи щастя або нещастя на наші без-
таланні голови” (Майбутній вояк, твій щирий поклонник, 
2� червня ���7 року) [8 : 10]; „Вклоняюсь тобі, високошанов-
ний Шевченку, не як богові, а як кращому із людей, яким пови-
нен бути і кожен із нас, усвідомлюючи свою людську гідність” 
(Новоселова-Юркова, Казань, 2� червня ���7 року) [8 : 12]. 
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Починаючи з років Першої світової війни, у записах 
щораз гучніше вчуваються відгомони лихоліття воєнно-
го часу, а згодом, десь від 1917 р. – повінь майже унісон-
них, ідеологічно витриманих нотаток, причому засобами 
соціалістично-комуністичної понятійно-стилістичної рито-
рики та програмових, клішованих формул-окреслень. По-
руч із фразами на кшталт: „Твоя слава вічно житиме в на-
ших серцях” [8 : 12], із кожною сторінкою все частішає 
пролетарсько-соціалістських, інколи й глибоко інтимізо-
ваних, голосів простолюду, інтелігенції, учнівської та сту-
дентської молоді на зразок: „Рідний Тарасе! Поки сонечко сяє, 
буде віра в наших душах на краще життя знедоленого наро-
ду і на смерть наших лютих ворогів. Поки сила буде в нас, бу-
дем боротися за волю і правду” (Робітник з Катеринослав-” (Робітник з Катеринослав-з Катеринослав-
щини Петро Шевченко, �8 травня ���8 року) [8 : 13]; „Бать-
ку Тарасе! Ти живеш поміж нас, ти запалюєш у наших душах 
той святий вогонь правди, який палив тебе усе твоє жит-
тя. Ніколи не забудем тебе, славний поете і пророку. Ось і 
сьогодні, у день великого свята пролетаріату, ми прийшли 
одвідати тебе, поборника правди і оборонця усього бідного 
покривдженого люду” (Учні громадської гімназії м. Канева, 
� травня ����року) [8 :  3]. І таких ідеологічно витриманих 
пасажів, поклонів, подяк, клятв, інтимних звірянь, пафосних 
зобов’язань-обітниць над могилою Шевченка чи не найбіль-язань-обітниць над могилою Шевченка чи не найбіль--обітниць над могилою Шевченка чи не найбіль-чи не найбіль-
ше у “книгах народної шани”: „… Батьку Тарасе! Після покло-
ну твоїй могилі я почуваю себе до самої смерті готовим за-
взято боротися за волю рідного краю. В цім перед твоїм хре-
стом, в твоїй хаті клянусь!” (Вчитель із Лубенщини) [8 : 14]; 
„… Спи мирно, великий Тарасе, на своїй кручі, твою Україну 
милу перебудовує і перебудує незабаром державний хазяїн її 
– робітник і селянин-колгоспник – у майбутню квітучу краї-
ну щастя і радості трудящих” (О. Шліхтер. �� вересня ��35 
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року) [8 : 16]; „… Разом з групою мінських студентів дивився 
на все те, що збудовано радянською владою великому Кобза-
рю Т. Г. Шевченку тут, у Каневі. Чудово, зворушливо, прекрас-
но! Тільки партія більшовиків і Радянський уряд разом з усім 
народом оцінили велику заслугу великого українського наро-
ду” (�7 серпня ��3� року) [8 : 18]; „… Його пам�ять буде вічно 
жити в серцях народу не тільки Радянського Союзу, але й в 
серцях робітників і селян прогресивного людства усього сві-
ту” (2� серпня ��3� року) [8 : 19]. 

Цікаво, що під час Другої світової війни та в повоєнні роки 
у нотатках відвідувачів Чернечої гори поруч із поклонними 
жестами радянському режимові та комуністичній партії, па-та комуністичній партії, па- комуністичній партії, па-
фосом радянського голосного патріотизму поскрізь запану-
вала антигітлерівська, антифашистська стилістична матри-
ця із політкоректними пасажами-зобов’язаннями перед по-
етом щодо помсти німецьким зайдам. „…Гнівом сповнюєть-
ся серце, – скажімо, записує журналіст Г. Лінчевський у пер-
ший день нападу фашистів на Радянський Союз 22 червня 
1941 р., – коли згадаєш, що там, на заході нашої землі, грим-
лять гармати, що знахабнілий ворог насмілився порушити 
священні кордони і піддав бомбардуванню мирні міста… �о 
ж, нехай знають ті, які підняли на нас зброю, що наш воле-
любний народ, народ-богатир, народ, що виплекав і зростив 
таких полум�яних борців за свободу і щастя всього людства, 
як Т. Шевченко, цей народ нікому і ніколи не поступиться і 
п�яддю своєї землі, він зітре на порох кожного, хто порушив 
мирну працю щасливих народів великої соціалістичної Бать-
ківщини…” [8 : 20]; „Ідучи до призову робітничо-селянського 
уряду на захист нашої Батьківщини-Вітчизни від німець-
ких загарбників-варварів, ми, мобілізовані бійці Червоної ар-
мії, відвідали музей великого українського поета Т. Г. Шевчен- Шевчен-Шевчен-
ка. Ми зобов�язуємося до останньої краплі крові і останнього 
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дихання захищати нашу Батьківщину від �ашистських вар-
варів. Не володіти Гітлеру Україною!” (За дорученням Н-ської 
частини Балицький, 25 червня ��4� року) [8 : 20]; „Велика 
Україна і її славний народ жити будуть вічно, незважаючи 
на зазіхання ворогів. Будемо, батьку, робити так, як ти учив 
нас, щоб ворожа кров потекла аж у синє море. Не бачити під-
лим �ашистам Дніпра, не ступати їм по твоїй, Тарасе, рідній 
землі!” (7 липня ��4� року) [8 : 21]. 

Прокляття фашистським зайдам тисячовусто сиплються 
і в роки війни, і в повоєння. Наснажені енергетикою помсти 
“німецькій орді” клятви-обітниці над могилою українського 
генія і подосі, у контексті сучасних подій в Україні, звучать 
актуально, звісно, віддаючи тенденційним, ідеологічно від-
коригованим способом артикуляції гніву: „… В походах, в боях 
ми завжди носили в серцях твоє ім�я. Сьогодні ми повернули-
ся з ворожого тилу – з Станіславщини, Львівщини і Гуцуль-
щини – і, кладучи вінок на твою могилу, клянемося тобі, наш 
рідний Тарасе, що ніколи не забудемо того лиха і горя, якого 
завдали �ашистські загарбники Батьківщині. До останньо-
го подиху, до останньої краплини крові будемо мстити кля-
тому ворогові за руїни, за кров і сльози нашого народу, за роз-
грабовану і сплюндровану святиню нашу – твій пам�ятник 
у Каневі” (2� травня ��44 року) [8 : 24]. Тут і там звучать 
заклики, сповіщення, зізнання та обіцянки геніальному 
українцеві: „Смерть вандалам ХХ століття!” (� червня ��44 
року) [8 : 25]; „Кари ворогам, кари!” (Євген Кирилюк, 2 липня 
��44 року) [8 : 26]; „Дорогий Тарасе! Сьогодні, � травня, в день 
остаточної перемоги над німецько-�ашистськими загарб-
никами, я вирішила прийти вклонитися і сповістити тобі, 
батьку Тарасе, про День Великої Перемоги. Фашист ським за-
гарбникам уже більше ніколи не топтати своїми ковани-
ми чобітьми нашу рідну українську землю. Радянський народ 
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ніколи не забуде те горе, яке було нанесено проклятими оку-
пантами” (Левицька, � травня ��45 року) [8 : 29]. 

Як бачимо, записи майже всуціль насичені ідеологемни-
ми поняттями та фразеологією, якими представників різних 
народів досита частували (наче “прищеплюючи” словесно-
мисленнєві віруси) комуністичною ерзац-правдою через 
книгопотоки, газети, радіо, соціалістичні лекторії тощо. І як 
наслідок, регістр громадянсько-патріотичного пафосу жи-
телів Радянського Союзу може посперечатися із будь-якою 
одично-риторичною традицією придворного сервілістич-
ного славословія на адресу князів, королів, імператорів всіх 
часів і народів. Це підтверджують численні словесні покло-
ни та жести у канівських записах на адресу комуністичній 
партії, її вождям, “мудрому” (?) радянському керівництву, 
Радянському Союзові. Однак, повторюся, чи не найбільше 
вражає те, що отака пафосна інтимізовано-ритуалізована 
бесіда, а точніше односторонній діалог політкоректними 
прокомуніс тичними пасажами – із “вічноживим” прахом і 
персоніфікованим музейним комплексом, розбудованим на 
честь Т. Шевченка, є лейтмотивним в усій добірці відвіду-
вацьких нотаток. Люди сповіщають праху генія новини, зві-
ряються у своїх індивідуальних здобутках і “могутніх”, ре-
волюційних змінах у Радянському Союзі, дякують за щасли-
ве життя в “соціалістичному раї”, шукають розради, просять 
поради тощо. Зацитую лише кілька промовистих записів: 
“„и, колгоспниці ланки Яременко Ганни Докіївни колгоспу іме-
ні Мічуріна Лубенського району Полтавської області, сьогод-
ні вклонилися могилі вірного сина українського народу, вели-
кому Кобзареві Т. Г. Шевченку. Твої мрії, Тарасе, здійснилися в 
нашому сьогоденні. Ми щасливі радянські Катерини. Наші ро-
ботящі руки творять красу на щасливій колгоспній ниві, про 
яку ти мріяв, великий Тарасе. Спасибі тобі, ти і сьогодні, і за-
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втра, і вічно будеш трударем землі радянської – великої сім�ї 
народів” (2� липня ��8� року) [8 : 82]; „Дорогий Тарасе Гри-
горовичу! У великій сім�ї радянській ти разом з нами будуєш 
комунізм” (24 липня ��54 року) [8 : 41]. А ось як висловлю-[8 : 41]. А ось як висловлю-8 : 41]. А ось як висловлю-]. А ось як висловлю-. А ось як висловлю-
ється справжня Шевченкова родичка: „�е раз через �6 ро-
ків мені випала щаслива нагода побувати на Тарасовій горі 
і вклонитися священній могилі дідуся Тараса. Я надзвичай-
но зворушена побаченим. Хочу висловити щиру подяку Радян-
ській владі, нашій рідній Комуністичні партії, всьому радян-
ському народові, працівникам музею за повсякденну турботу 
про місце вічного спочинку великого українського Кобзаря. Я 
надзвичайно вражена красою цих місць, створеною руками 
шанувальників творчості геніального сина українського на-
роду. Я дуже рада, що здійснилися мрії Т. Г. Шевченка і наш ра-
дянський народ став вільним і щасливим. За що й віддав усе 
своє життя великий син України” (А. В. Красицька, правну- (А. В. Красицька, правну- В. Красицька, правну-В. Красицька, правну- Красицька, правну-Красицька, правну-
ка Т. Г. Шевченка по сестрі поета Катерині, м. Знам�янка на 
Кіровоградщині. 25 серпня ��8� року) [8 : 83–84]. Тож чи не 
логічно – у контексті часу – звучать і слова генерала запа-
су І. Семененка від 26 липня 1971 р.: „Був на могилі велико-
го Кобзаря 43 роки тому. Важко навіть порівняти, що було 
раніше і тепер. Не можна словами виразити подяку нашій 
дорогій Комуністичній партії Радянського Союзу і Радянсько-
му уряду за їх практичне здійснення ленінської національної 
політики і турботу про пам�ятник великому революціонеру-
демократу, ім�я якого в народі безсмертне” [8 : 69]; „Ми дякує-
мо партії і уряду за те, що увічнили ім�я великого українського 
поета” [8 : 43], – записують “мешканці Москви” 26 червня 
1955 р. і наче підсумовують чолобитні поклони радянсько- р. і наче підсумовують чолобитні поклони радянсько-р. і наче підсумовують чолобитні поклони радянсько-
му тоталітаризмові за увічнення та пошанівок пам’яті про 
українського генія. І нарешті, справжній апофеоз радянської 
одичної риторики: „Те, що створено, за Радянської влади 
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для народу, – це краще всіх казок, які складали наймудріші 
люди в усіх віках. Це – велич, це – краса, це – справжній рай 
на землі, якого шукала людська �антазія в минулому…” (�7 
липня ��5� року) [8 : 37]. Але ставимо собі логічне питання, 
чи люди при здоровому глузді адресували кривавому радян-
ському комуністичному режимові пієтетно-подячні слова, 
яким могли би позаздрили єгипетські фараони, китайські 
імператори та найвеличніші принцепси європейського кон-
тиненту. 

„Він для нас є прикладом людини-борця в боротьбі за сво-
боду, єдність і соціалізм”, – записали арабські студенти, і ці 
слова також можуть стати своєрідним резюме більшості 
відібраних враженнєвих нотаток із Чернечої гори, не важ-
ливо, чи слова занотував громадянин СРСР, чи гість із 
різновіддалених іноземних країв і держав. До речі, голоси 
закордонних гостей, переважно представників світового ін-, переважно представників світового ін- переважно представників світового ін-
тернаціоналу, “усього прогресивного людства”, – у найкра-“усього прогресивного людства”, – у найкра-усього прогресивного людства”, – у найкра-”, – у найкра- – у найкра-
щих оманно-маніпулятивних ідеологічних традиціях Радян-
ського Союзу – формують чималий корпус у вибірці із “книг 
народної шани”. А проте, наче з якоюсь надокучливою галю-”. А проте, наче з якоюсь надокучливою галю-. А проте, наче з якоюсь надокучливою галю-
цинацією, знову і знову натрапляємо на аналогічне словес-
не оформленням думок, пафосні жести на адресу радянської 
влади, комуністичної партії, її вождів, соціалізму тощо, а та-
кож із розмаїтими клятвами, зобов’язаннями, обіцянками. 
„Сьогодні, – записали албанці Фадей Спахія, Джалін Муго та 
Леонідо Цура 8червня 1958 р., – ми віддвідали музей Тараса 
Шевченка, де ознайомились з життям поета-революціонера 
і художника. Перед нами розкрилось значення його бороть-
би для майбутнього народів Радянського Союзу. Ми дуже за-
доволені, що могли ознайомитися з його творами. Всі ці вра-
ження ми збережемо назавжди і розповімо про них нашому 
народові. Хай живе пам�ять про безсмертного великого пись-
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менника, твори якого служать не тільки народам СРСР, а й 
народам усього світу, які борються проти капіталізму і хи-
жацтва” [8 : 48–49]. Це майже ідеологічний міні-трактат… І 
таких промовистих реплік репрезентантів інтернаціональ-
ної дружби у “книгах пам’яті” дібрано чимало, в яких скрізь 
майже в унісон вичитуємо ледь не тисячократ повторюва-
ні політкоректні клішовані фразеологеми соціалістичного 
способу думання, як-от: „… Всі ми схиляємо голови і свято 
шануємо пам�ять про нього. Ім�я і діла великого Кобзаря жи-
вуть у серці народному. Все, про що мріяв Т. Г. Шевченко, дала 
нам Жовтнева революція під керівництвом великого В. І. Ле-
ніна. Світле й радісне життя, про яке мріяв любий Кобзар, 
будуємо ми, радянські люди, під мудрим керівництвом нашої 
рідної партії”, – записав “від імені групи туристів” Віктор 
Гридасов 7 вересня 1960 р. [8 : 55]. А от “група китайських 
студентів” 30 липня 1956 р. після подяки працівникам му-” 30 липня 1956 р. після подяки працівникам му- 30 липня 1956 р. після подяки працівникам му- р. після подяки працівникам му-р. після подяки працівникам му- після подяки працівникам му-після подяки працівникам му-
зейного комплексу за цікаву екскурсію записує: „… Ми дуже 
любимо великого українського поета Шевченка й хочемо по-
більше знати про його життя і творчість. Ми навчаємось у 
вас побудові соціалізму, щоб в нашій країні створити таке ж 
чудове життя” [8 : 45]. 

Характерно, що й українські еміграційні культурні діячі, 
які мали за душею гріх співпраці із радянськими спецслуж-
бами (Петро Кравчук, Юрій Косач та ін.), записують влас- (Петро Кравчук, Юрій Косач та ін.), записують влас-Петро Кравчук, Юрій Косач та ін.), записують влас-), записують влас-, записують влас-
ні імпресії від візиту на могилу Т. Шевченка виразно прора-
дянською, просоціалістичною риторикою. „Як радісно і яким 
захопленням сповнюється серце кожного шанувальника ве-
ликого Кобзаря, – нотує 23 серпня 1980 року гість зі США 
Ю. Косач, – коли проходимо залами музею, коли доземний по-
клін складаємо пам�ятникові-могилі поета, а з Чернечої гори 
вклоняємося і тій прекрасній країні, сином якої був і є Тарас 
Шевченко. Як радісно бачити нескінченний похід представни-
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ків усіх народів світу, що приходять до Шевченкового заповід-
ника віддати пошану всім світом прославленому борцеві за 
правду і соціальну справедливість, за свободу і щастя всіх на-
родів планети. Прибувши з-за Атлантики, висловлюю глибо-
ку подяку керівництву заповідника, невтомним трудом яко-
го став Канів символом дедалі зростаючої слави великого 
поета і любові до нього. Тільки в Радянському Союзі і тільки 
в умовах ладу здійсненого соціалізму зміг український народ 
дочекатися такого небувалого ніде вшанування свого Кобза-
ря. Тільки за Радянського ладу змогла здійснитися мрія Тара-
са Шевченка – залишитись вічно живим в серці не лише зем-
ляків, а всього людства” [8 : 83]. Знову-таки викликає подив, 
чому навіть з уст (чи точніше – з голови) вільного громадя-
нина демократичного американського суспільства вилився 
такий панегірик соціалізмові та радянському режимові. 

Що ж усе-таки призводило до тотального спекулятив-
ного мисленнєво-однодумного варварства на могилі Тара- на могилі Тара-
са Шевченка? На думку українського філософа Анатолія Ка-На думку українського філософа Анатолія Ка-натолія Ка- Ка-
рася, до знищення оригінальної смислотворчої мисленнєвої 
діяльності особистості чи й цілого народу можуть призвес-
ти “національний нігілізм”, який „виказує когнітивну неадек-
ватність і сигналізує про себе в мисленні де�іцитом смислу 
щодо певних наявних культурних реалій, утворюючи штуч-
ний бар�єр для соціалізації та персоналізації” [10 : 229]. „Не-
повнота соціокультурного контексту діяльності, заміна ді-
яльності етнопанівної на чужорідну за духом і мовою, – до-
дає науковець, – є експортом ентропійних �акторів у соці-
альне середовище традиційної культури”, що, зрештою, „по-
значається на суспільній свідомості та стилі мислення па-
нівним чуттєво емоційним духом “псевдомор�ної” культу-
ри”. Тож, як наслідок, „cтворюється відповідний псевдомо-cтворюється відповідний псевдомо-творюється відповідний псевдомо-
ро�ний менталітет, смислотворчі орієнтири котрого “за-



430
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

вузлені” нетерпимістю, догматизмом або й страхом. Форму-
ється соціально-культурне замовлення не стільки на істи-влення не стільки на істи-лення не стільки на істи-
ну, скільки на “правильні переконання”. Дух “правильних пере- Дух “правильних пере-Дух “правильних пере-
конань”, пронизуючи свідомість і мислення, продукує, з одно-
го боку, зарозумілість і нетерпимість, а з другого – сіє підо- а з другого – сіє підо-а з другого – сіє підо-
зру та догідливість. Так “псевдомор�не” мислення множить 
�альш як свій основний продукт у будь-якій вибраній с�ері ді-
яльності… <…> Безсвідома недовіра до самого себе породжує 
інтенцію до “єдиномислія” і до нетерпимості. Соціальним 
продуктом мислення буде ворожість до індивідуального, до 
всього, що є не таким, як ти сам. Тоді складаються менталь-менталь-
ні умови на заборону висловлювання, на табу для щирих, осо-
бистих думок, �ормуються підстави для накопичення ір-
раціональних часток душі… Культура, – слушно підсумовує 
український філософ, – потрапляє під дію сил спрощення” 
[10 : 229–230]. 

Що зумовлювало “фатальну недугу” єдиномислія 
(однодумності) у Радянському Союзі періоду “культу особи” 
і пізніше – частково розкриває І. Абашидзе у своїх спогадах 
„Подзвін із тридцятих років”. „Якщо ворога не було, його виду-
мували… – пише мемуарист. – У цій справі не останню роль 
відігравала хвороблива підозріливість вищих керівників і по-
роджений нею страх зради, продажності. Поскрізь владі при-
марювалися шпики, змови. Ніхто нікому не довіряв, навіть 
найближчим людям. <…> Засоби ін�ормації – преса, радіо 
(телебачення тоді ще не було), – події у світі висвітлювали 
однобічно, із урядової точки зору. Народ знав лише те, про 
що йому повідомляли. Про можливість іншого погляду, іншої 
оцінки подій і �актів ніхто не допускав думки…” [1 : 92–93]. 

Для глибшого розуміння специфіки мовомислення авто-
рів спорадичних нотаток із Чернечої гори продуктивними 
є міркування Михайла Бахтіна про висловлювання як оди-
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ницю мовленнєвого спілкування. Видатний російський уче-
ний і філософ �� ст. наполягає на тому, що треба, мовляв, 
завжди усвідомлювати: абсолютно нейтральних вислов-
лювань не буває. „Слова мови нічиї, – підкреслює він, – але 
у той же час ми чуємо їх у певних індивідуальних висловлю-
ваннях, читаємо у певних індивідуальних творах, і тут сло-
ва мають уже не тільки типову, але й більш-менш яскраво 
виражену (залежно від жанру) індивідуальну експресію, яка 
визначається індивідуальним контекстом висловлювання. 
Нейтральні словникові значення слів мови забезпечують її 
спільність та взаєморозуміння всіх, хто говорить цією мо-
вою, але використання слів у живому мовленнєвому спілку-
ванні індивідуально-контекстуальне (підкреслення наше. 
– Ю. Г.)”. Тому, продовжує він, „будь-яке слово існує для мов-
ця у трьох аспектах: як нейтральне і нікому не належне сло-
во мови, як чуже слово інших людей, повне відзвуків чужих ви-
словлювань, і, нарешті, як моє слово <…>, яке, народжується 
у точці того контакту слова з дійсністю в умовах реальної 
ситуації” [2 : 410]. На думку М. Бахтіна, у кожну епоху, у кож- Бахтіна, у кожну епоху, у кож-Бахтіна, у кожну епоху, у кож-
ному соціальному колі, у кожному маленькому світі, у яко-
му виростає, живе людина, завжди є висловлювання автори-
тетні, такі, що визначають тон, художні, наукові, публіцис-
тичні твори, на які спираються і посилаються, які цитують, 
які наслідують, за якими йдуть. Висловлювання, переконує 
вчений, наповнене діалогічними обертонами, без урахуван-
ня яких не можна до кінця зрозуміти стиль висловлювання. 
Адже сама наша думка – і філософська, і наукова, і художня 
– народжується, формується у процесі взаємодії та бороть-
би з чужими думками, а це не може не відбитися й у формах 
словесного вираження нашої думки. Украй важливо також 
ураховувати адресата висловлювання, адже, “аперцептив-
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ний �он” майбутнього сприйняття висловлювання (і, звіс-
но, інформаційно-подієвий контекст часу. – Ю. Г.) визначає 
„і вибір жанру висловлювання, і вибір композиційних засобів, 
і, нарешті, вибір мовних засобів, тобто стиль висловлюван-
ня” [2 : 412–413]. Відштовхнувшись від концептів “мовленнє-
вого задуму” та “мовленнєвої волі” мовця (або автора. – Ю. Г.) 
М. Бахтін висновує: „Ми говоримо тільки визначеними мов-
леннєвими жанрами, тобто всі наші висловлювання воло-
діють визначеними та відносно стійкими типовими �ор-
мами побудови цілого. Ми володіємо багатим репертуаром 
усних ( і писемних) мовленнєвих жанрів. Практично ми впев-
нено та вміло користуємося ними, але теоретично можемо 
зовсім не знати про їхнє існування. Навіть у найдовільнішій і 
невимушеній розмові ми відливаємо нашу мову у певних жан-
рових �ормах, іноді штампованих і шаблонних, іноді гнучкі-
ших, пластичних і творчих (усі підкреслення наші. – Ю. Г.) 
< . . . >  Форми мови ми засвоюємо у �ормі висловлювань і ра-
зом із тими �ормами” [2 : 409]. Як бачимо, у фрагментар-
них розмірковуваннях про природу висловлювання росій-
ський учений загострив увагу на посутніх рисах суспільно-
го та індивідуального мовомислення, специфіку їхньої взає-
модії, контакту. Мислення кожної індивідуальності, як пере-
конує нас російський філософ-гуманітарій, переважно від-
лунює розмаїттям відгомонів чужих голосів і смислів. Ана-
логічним феноменом є, зокрема, і принагідні враженнєві но-
татки з Чернечої гори як показовий приклад завірушеного 
ідеологемно-пропагандивним баластом соціального мово-
мислення. 

Отже, дух застережливої обережності, уніфікованос-
ті, тривіалізації способу думання, стандартизованого ре-
продуктивного використання панівних у суспільному кон-
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тексті слів, понять, думок, словом, ідеологічно політкорек-
тних, дозволених у державно-суспільному житті фразео-
логізованих кліше, риторики із чітко окресленими “прави-
лами гри” у, так би мовити, новітній словесній меморіаль-
ній іконографії, адресованій українському генієві, зумовлю-
вала не лише інфікованість страхом, а й узвичаєні, тривіа-
лізовані інфомаційні маніпулятивно-пропагандистські по-
токи, які й форматували діапазон і репертуар мисленнєвих 
можливостей і ординарної, пересічної, і неординарної, об-
дарованої творчої особистості. Так, без сумніву, було і в го-
резвісному тоталітарному Радянському Союзі, про що про-
мовисто засвідчує книга “вибраних” відвідувацьких нотаток 
із Чернечої гори. Як ми продемонстрували численними ци-
таціями, книжка майже всуціль тенденційно змонтована із 
фіксацій скаліченої, завірушеної, ураженої страхом і радян-
ською риторикою, думки, фальшивками понівеченої ідеоло-
гічним пресом тоталітарного режиму свідомості. У своїй су-
купності люди не винні, що фіксували свої враження, при-
нагідні міркування та розмисли стандартизованими політ-
коректними словами, клішованими ідеологемами, латент-
ними вторинними цитатами, словом із фальшивими відлун-
нями чужих голосів. Матрицю їхніх інтелектуальних і духо-
вних запитів поскрізь і щодня гігантська пропагандивна ма-
шина насичувала прокомуністично облудними нісенітниця-
ми, виформовуючи із людей спільноту своєрідних ідеологіч-
них зомбі, homo sovieticus-ів, так би мовити, ментальних ін-
валідів, які втрачали здатність до безпосереднього індиві-
дуального розмислу, аналітики, до власного погляду на фе-
номени повсякденної суспільно-політичної та культурної 
дійсності. Інерція залежності від утрадиційнених недоо-
смислених загототовок-кліше, формульних фразеологізова-
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них зворотів, ідеологічно сфокусованої риторики, від заві-
рушених фальшю, недоправдою інформаційних потоків, що 
нагадують тотальний епідемічний психоз, тяжіє над Украї-
ною й сьогодні.

Ідеологемно акцентоване використання сфальшованих 
соціально-культурних концептів і своєрідне завірушення 
матриць мислення особистості й усього суспільства зумов-
люють загрозу некоректного та неадекватного детерміну-
вання, нечіткого ідентифікування свого – чужого, істинно- – чужого, істинно-– чужого, істинно- чужого, істинно-чужого, істинно-
го – сфальшованого знання чи будь-якої інформації. А це 
призводить до розмивання етнонаціональної, мовної, релі-
гійної та іншої ідентичностей і створює вдячний ґрунт для 
зловживань – спекулятивних маніпуляцій образами, ідея-
ми, концептами, долями окремих людей і цілих націй. Тож 
і неосмислене надмірне засудження, і надмірна глорифіка-
ція, ритуалізовані ушанувальницькі дійства, надмірний пі-
єтет до “славної минувшини” та видатних постатей можуть 
бути однаково небезпечними. (Принагідна заувага. Загаль-
новідомо, що зазвичай люди сприймають та інтерпрету-
ють світ і все в ньому через згущену млу стереотипів, упе-
реджень, застережень, почасти некоректно засвоєних пси-
хокомплексів, які прищеплюють нам через мову, а тому кож-
на особистість, щоб почати мислити, змушена очищувати 
своє мовлення від незчисленних стереотипних відгомонів 
чужих думок, смислів, конотацій. У контексті проблеми на-
шої статті цікавим, отже, є концепт лінгвістичної філософії 
ХХ ст. (Едмунда Гуссерля, Мартіна Гайдеґґера, Моріса Мерло-
Понті та ін.) щодо вірогідних параметрів чистоти та можли-
вого очищення людської свідомості й мислення в аналітич-
ному викладі польського філософа Лешека Колаковського у 
статті „Смерть утопії, наново переосмислена”. „Вони, – наго-
лошує польський філософ, – не вірили, що ми можемо коли-
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небудь виступити в ролі чистих суб�єктів пізнання, які позбу-
лися всіх історично зумовлених і суспільно засвоєних осадів 
свідомості, щоб почати наново – ніби з нульової точки. Не-
залежно від того, в який момент ми розпочнемо наші роз-
мірковування, ми вже “закинуті” у світ, с�ормовані досві-
дом і змушені виражати себе в мові, яку ми самі не придума-
ли. Незалежно від того, як далеко ми дійдемо (або ж уяви-
мо собі, що дійшли) у наших пошуках ідеально вільного від за-
бобонів, “безпередумовного” початку знання, ми завжди пере-“безпередумовного” початку знання, ми завжди пере-
буватимемо на середині шляху. Не існує абсолютно прозорої 
відстані між нами і світом (не кажучи вже про подолання 
відстані); не існує пізнавальної порожнечі, через яку світ – у 
своїй власній, незде�ормованій іпостасі – міг би дістатися 
на наш forum internum” [11 : 211]. Мабуть, через надмір, 
пересичення наших інтелектуально-духовних матриць 
змістом чужого досвіду та некритично засвоєною (також чу-
жою) мовою людина не завжди здатна адекватно сприйма-
ти та інтерпретувати реальність, шукаючи своїх неповтор-
них смислів у її феноменах. Мова – то відпрактикована звич-
ка, а тому не завжди найкращий інструмент осмислення та 
опису будь-чого). Це, зокрема, і засвідчує цинічне, надикто- Це, зокрема, і засвідчує цинічне, надикто-
ване радянською суспільною атмосферою репрезентування 
образу Т. Шевченка у “відібраних” принагідних нотатках на 
Чернечій горі, мета яких – творити тривкі мисленнєві слово-
комплекси, які здатні заполонювати духовно-ментальні ма-
триці людей і за потреби згодом навіть контролювати їхні 
думки та вчинки. (До речі, мабуть, усвідомлюючи фіаско із 
експериментальним тримовним виданням “книг пам’яті” з 
Чернечої гори, упорядниця З. Тарахан-Береза майже через 
десять років, уже після проголошення державної незалеж-
ності України, у 1998 р., видає „науково-історичний літопис 
Тарасової Гори” „Святиня” [див.: 21], де кардинально змінює 
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акценти та спосіб представлення документальних, історич-
них, літературних, мемуарних, фольклорних джерел і влас-
них спостережень із історії розбудови “національної святи-
ні” – Шевченкової могили. Тут на кожній сторінці просте-
жуємо націоцетричний погляд на історію становлення цьо-
го меморіального комплексу, адже цілковито переінакше-
но призму репрезентування українського генія. Саме тому 
„Святиня” привернула до себе увагу не лише шевченкознав-” привернула до себе увагу не лише шевченкознав-увагу не лише шевченкознав-
ців, любителів української культури, представників різних 
галузей сучасної гуманітаристики, а й масового читача). 

Хочемо ми це враховувати чи ні, але слова в людському 
мовленні виконують, так би мовити, функцію агентів духо-
вних та історико-політичних змін у державі. Це мало би на-
сторожити будівничих майбутньої України, тому їм у полі 
зору всяк час доцільно мати проникливі профетичні сло-
ва Вінстона Черчілля: „Імперії майбутнього будуть імпері-
ями розуму” [цит. за: 9 : 19]. Україна навряд чи зуміє стати 
такою інтелектуальною імперією за умов цілковито сфаль-
шованого розуміння світу та свого місця у ньому. (Прина-
гідна заувага. У контексті лейтмотивної проблеми завіру-
шеної людської свідомості незвичний “експеримент” запро-
понував той же польський філософ Л. Колаковський у стат- Колаковський у стат-Колаковський у стат-
ті „Від істини до істини”. Цікаво було б, із іронією пропонує 
філософ, заснувати агентство послуг (до яких, мовляв, ніх-
то раніше не додумався), яке можна б назвати “бюро навер-
нень” або “агенством індоктринації”, рекламним лозунгом 
якого були би слова: „навертаємо з будь-чого у будь-що; ким 
би ти не хотів стати – побожним євреєм, маоїстом чи ад-
вентистом, ми допоможемо, – звичайно, за відповідну пла-
ту”. Розмір оплати, звісно, залежав би від складності “навер-
нення”: найдорожчі, скажімо, в албанський комунізм чи іс-
лам Хомейні, найдешевші – „в системі переконань, які є від-
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носно вигідними й багато від віруючих не вимагають” – ан-
гліканство чи ліберальний реформований іудаїзм; сатанізм 
у ціннику був би десь посередині. „Важко заздалегідь оці-
нити, – іронічно розмірковує польський філософ, – наскіль-
ки великий попит мали б послуги цього агентства. Оскільки 
всюди навколо так багато людей шукають інтелектуаль-
ної і духовної певності, оскільки в усьому світі з�являється 
так багато релігійних та ідеологічних сект – серед яких не 
бракує сект навдивовижу абсурдних і гротескних, – можна 
було б, як мені здається, розраховувати на успіх…” У демо-
кратичних країнах агентство працювало б цілком легально, 
платило б податки з прибутків, а от в ідеологічних держа-
вах діяльність агентства визнали б антидержавною, підрив-
ною, а тому працівникам агентства загрожувала б смертна 
кара, ув’язнення чи концтабір [див.: 11 : 56–57]. Чи можна уя-’язнення чи концтабір [див.: 11 : 56–57]. Чи можна уя- 11 : 56–57]. Чи можна уя-]. Чи можна уя-
вити собі реальність такого агентства? – запитує Л. Кола- Кола-Кола-
ковський. Це цілком не важливо, адже фахівці, а, зрештою, 
системні технології індоктринації давно існують у світі, і 
люди, посвячені в їхні методики, звіддавна успішно їх засто-
совують). 

Українцям належить докласти чимало зусиль, щоб очис-
тити пам’ять нації, дефальсифікувати її глибинні основи від 
ідеологемного засмічення, яким нас із подостатком надару-
вали сусідні держави й культури упродовж останніх кількох 
століть. Інакше наслідки великодержавних шовіністичних 
експериментів із українською етноментальною ідентичніс-
тю можуть у майбутньому стати фатальними для україн-
ської нації та Української держави. 
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THE IMAGE OF TARAS SHEVCHENKO IN THE NOTES  
OF CHERNECHA HORA VISITORS AND THE ISSUE  

OF NATIONAL MEMORY PURIFICATION 

Yurii ��R�LIANSKYI

The article analyses specifics of impromptu outline of the im-
age of the hero of Ukrainian nation and the whole humanity – Taras 
Shevchenko – in the recorded thoughts of the visitors of the grave 
and museum complex on Chernecha Hora in terms of philosophy of 
cultural memory, culture of lingual thinking, and concepts of mod-
ern informational and communicative epoch. The researcher views 
the need to mental catharsis, purification of Ukrainian ethnic con-
sciousness from ideological infection by false information, Soviet 
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ideological and mental stereotypes, cliché idioms, latent fears and 
pseudo-concepts of fabricated reality. The analysis of “traces” and 
consequences of the infection by Soviet propaganda of visitors’ lin- of the infection by Soviet propaganda of visitors’ lin-of the infection by Soviet propaganda of visitors’ lin- the infection by Soviet propaganda of visitors’ lin-the infection by Soviet propaganda of visitors’ lin- infection by Soviet propaganda of visitors’ lin-infection by Soviet propaganda of visitors’ lin- by Soviet propaganda of visitors’ lin-by Soviet propaganda of visitors’ lin- Soviet propaganda of visitors’ lin-Soviet propaganda of visitors’ lin- propaganda of visitors’ lin-propaganda of visitors’ lin- of visitors’ lin-of visitors’ lin- visitors’ lin-visitors’ lin-’ lin-lin-
gual thinking became an instructive experiment in the collection of 
“sorted” occasional records in the trilingual (Ukrainian – Russian – 
English) edition Iz knyhy narodnoi shany (“Із книги народної шани”), 
where hundreds of people, representatives of various nationalities 
and ethnic groups articulate their thoughts with the same social jar-
gon. The author is puzzled by the spiritual fatal disease, manifested 
in total speculative and misleading single way of thinking, which 
leads to blurring of ethnic and national, lingual, religious and other 
identities, and creates the basis for speculative manipulations of im-
ages, ideas, concepts and fates of individuals and nations.

Key words: T. Shevchenko, notes, Chernecha Hora, memory, cul-T. Shevchenko, notes, Chernecha Hora, memory, cul-. Shevchenko, notes, Chernecha Hora, memory, cul-Shevchenko, notes, Chernecha Hora, memory, cul-, notes, Chernecha Hora, memory, cul-notes, Chernecha Hora, memory, cul-, Chernecha Hora, memory, cul-Chernecha Hora, memory, cul- Hora, memory, cul-Hora, memory, cul-, memory, cul-memory, cul-, cul-cul-
ture, mentality, information, pseudo-information, social jargon, 
praising, concept, thinking, purification, ideological propaganda, 
falsehood, infection, speculation, manipulation.



441ФРАНКОЗНАВСТВО

УДК 81367:821.161.2Франко

Зеновій ТЕРЛАК

„МОВ ЛОПОТОВА ТА ВІЙНА У БАЙЦІ” 
(до проблеми коментування Франкових текстів)

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
ка�едра української мови імені про�есора Івана Ковалика, 

вул. Університетська, �/234, Львів Україна, 7����, 
тел.: (�32) 23� 47 �7, 

e-mai�: zter�ak@gmai�.com

Прокоментовано з опорою на зміст українських казок зна-
чення висловів „Лопотова війна”, „Лопотове військо” в контексті 
„Тюремних сонетів” Івана Франка. Письменник переосмислює 
фольклорний вислів „лопотова війна” і співвідносить казкову 
ситуацію з поведінкою тюремної сторожі у в’язничних камерах, 
а її реальні дії змальовує як своєрідну „війну” під проводом пер-
соніфікованого Лопота. 

Ключові слова: збірка „З вершин і низин”, цикл „Тюремні соне-
ти”, бойківські казки, закарпатські казки, „Лопотова війна”, „Ло-
потове військо”.

У художніх творах Івана Франка є чимало застарілих і рід-
ковживаних слів та висловів, які потребують сьогодні спеці-
ального коментування, бо зміст їх для сучасного читача за-
лишається вже незрозумілим. При перевиданні як поетич-
ної, так і прозової Франкової спадщини упорядники нама-
гаються у спеціальних коментарях до певної міри заповни-
ти ці „білі плями” й полегшити читачеві процес повноцінно-
го сприймання змісту художнього тексту, проте чимало ре-
алій так і залишається в ньому непоясненими. До таких на-
лежать, зокрема, вислови „Лопотова війна” і „Лопотове вій-
сько”, які поет вживає в „Тюремних сонетах”. На них свого 
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часу звернув увагу ще Василь Сімович, який, уже працюючи 
у Львівському університеті, редагував до ювілейного видан-
ня творів Івана Франка збірку „З вершин і низин”.

У листі до А. Кримського від 9. 01. 1941 р. [7] Василь Сімо-[7] Василь Сімо-Василь Сімо-
вич просить його уточнити  деякі текстуальні моменти збір-
ки, зокрема ті, що стосуються „Тюремних сонетів”, бо в тому 
примірнику, що його І. Франко переслав А. Кримському, поет, 
за спогадами Кримського, „часами робив на полях деякі свої 
зазначки” [4 : 409]. А в листі від 13. 02. 1941 р. В. Сімович про- [4 : 409]. А в листі від 13. 02. 1941 р. В. Сімович про-. А в листі від 13. 02. 1941 р. В. Сімович про- А в листі від 13. 02. 1941 р. В. Сімович про-А в листі від 13. 02. 1941 р. В. Сімович про-
сить Кримського передивитися його примірник „З вершин і 
низин”, „чи нема в ньому ще яких поправок”. В. Сімович, зо-
крема, запитує А. Кримського: „Що таке „Лопотове військо”, 
„Лопотова війна”, про які є згадки в �ІІІ і ІХ сонеті (тюремно-�ІІІ і ІХ сонеті (тюремно-ІІІ і ІХ сонеті (тюремно-
му) на с. 164 Франкового видання „З вершин і низин” 1893 р. 
Здається, про ту війну є згадка в „Абу-Касимових капцях”? У 
нас тут ніхто не знає, навіть Колесса, і як Ви нам не поможе-
те, то не поможе ніхто!” [6]. 

Не відомо, чи одержав В. Сімович якісь роз’яснення від 
А. Кримського, якого 20 липня 1941 р. було заарештовано й 
вислано в Казахстан, а 25 січня 1942 р. він помер у лазареті 
Кустанайської тюрми. Через воєнні події збірка „З вершин і 
низин” із планованого тоді 25-томного видання художньої 
спадщини Івана Франка так і не побачила світу. У післяво-
єнних перевиданнях творів письменника вислови „Лопото-
ва війна”, „Лопотове військо” залишалися поза увагою упо-
рядників, і коментування їх немає ні в двадцятитомному, ні 
в п’ятдесятитомному зібранні творів митця.

Поштовхом для створення „Тюремних сонетів” став тре-
тій арешт І. Франка в 1899 р. Австрійська влада звинува-
чувала письменника в проведенні напередодні виборів 
до галицького сейму небезпечної для держави соціально-
революційної агітації. Перебуваючи протягом серпня – жов-
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тня у львівській тюрмі „Бригідки”, поет записував свої вра-
ження у формі віршів на обкладинках Біблії, бо в’язням за-
бороняли мати з собою чистий папір. „Се дім плачу́, і смут-
ку, і зітхання, гніздо грижі́, і зопсуття, і муки”, – так харак-
теризує Франко місце свого ув’язнення і змальовує вража-
ючі картини тюремного побуту. В’язничні камери поет іро-
нічно називає „державними апартаментами”, у яких „салон, 
їдальня, спальня й с… – все вкупі”, де „всяку видно на́голо осо-
бу”, ніби кожен тут не тільки скинув фрак і „мундур урядо-
вий”, але всі разом „вони і лю́дську скинули подобу”. 

Іван Франко описує, як в’язням „в тій казематі прохо-
дить час”, як їх „дозорці, як собаки, пильнують”, як „шельвах 
(вартовий) ходить під вікном”. У VІІІ сонеті йдеться про те, 
як посеред ночі „гримить кори́тар, колоддя́ скрегоче”, як тю-
ремна сторожа з грюкотом відчиняє камеру і перевіряє „кра-
ти, чи здорові та міцні”, як „знов колодки скрегочуть, а но-
гайці Казню за казнею пліндрують далі, Мов Лопотова та 
війна у байці” [11 : 155].

Тюремних наглядачів поет образно називає „ногайцями” 
(кочові нащадки Золотої Орди), що, очевидно, й дало під-
ставу Василеві Сімовичу припускати, що про лопотову вій-
ну, здається, є згадка в поемі Івана Франка „Абу-Касимові 
капці”. Проте сьогодні можна вже точніше сказати, що при-
кметник лопотовий ужито в поезії Івана Франка всього два 
рази і лише в поетичному циклі „Тюремні сонети”, що ввій-
шов до збірки „З вершин і низин” [5 : 116]. Використовую-
чи вислів „Лопотова війна”, поет одночасно вказує й на сфе-
ру його функціонування – „у байці”. Ця підказка підтверджує 
спостереження О. Дея, що народні казки часто надихали Іва-
на Франка „на створення нових оригінальних художніх об-
разів і картин, даючи йому для них […] перші контури” [цит. 
за: 8 – 331].
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Як показують спостереження, фольклоризм „лопотова 
війна” виступає сюжетним компонентом у бойківських та 
закарпатських казках. У бойківських казках „Як чоловік жін-
ку зробив дурною” [13], „Про нерозумну жінку і хитрого чо-
ловіка” [9] розповідається, як чоловік орав із жінкою поле і 
виорав скарб (баняк грошей, куфер грошей). Він вирішив за-
брати ті гроші собі й заховати так, щоб жінка не побачила, 
бо вона могла розказати про цю знахідку іншим. А в закар-
патських казках „Як чоловік жону випробовував” [12], „Жоні 
правду не казати” [3] чоловік перевіряє жінку, чи можна їй 
довіряти таємниці.

Казку „Як чоловік жінку зробив дурною” записав Осип 
Роздольський у селі Завадові Стрийського повіту і опубліку-
вав у восьмому томі Етнографічного збірника [12 : 151–153], 
передмову до якого написав Іван Франко. Три інші фольклор-
ні твори знаходимо в пізніших збірках українських казок. 

В усіх казках чоловік вигадує різні ситуації, розповідає 
жінці всілякі неправдоподібні історії, а вона всьому вірить: 
кропить жінку юшкою з вареного гарбуза і каже, що то є та-
кий „варений” дощ; йде вночі з жінкою ловити в ріці куріп-
ки, а з верби знімати „струги” (рибу); розвішує на плоті ков-
баси та булки і каже жінці, що це такий „колачевий” дощ па-
дав; переконує її, що лошата іржуть, бо паню до огиря ве-
дуть; що чорт панською матір’ю оре лан; що пан суддя вкрав 
сало, а тепер його зловили і б’ють та ін. небилиці. Нарешті 
він лякає жінку, що вночі буде „лопотова війна”, яка прине-
се їй смерть.

Перелякана жінка просить чоловіка кудись заховати її 
від смерті. Чоловік ховає жінку або під кадуб [13] , або за-
микає в „сусік”, куди зсипали зерно [3], а зверху закриває до-
шками, насипає на них різного зерна, засвічує світло і запус-
кає курей, гусей, качок, які дуже бубнять дзьобами по до-
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шках, клюючи зерно; в іншому варіанті казки чоловік за-
криває жінку в склепі (пивниці) [9], зверху так само закри-
ває дошками, але приводить овець, які цілу ніч ходять і ло-
потять по підлозі. Бідна жінка всю ніч тремтить від велико-
го страху, що то „ґвавт во ́йна”, а чоловік тим часом ховає гро-
ші, щоб жінка не бачила.

Але коли одного разу чоловік за щось дуже розсердився 
на жінку і побив її, то вона побігла до пана і розказала йому, 
що чоловік знайшов гроші, а тепер п’є і її б’є. Викликали чо-
ловіка до суду, але той почав переконувати суддю, щоб не ві-
рив його жінці, бо вона здуріла. Покликали жінку, але як та 
почала розказувати, коли саме чоловік знайшов гроші (як 
падав варений чи колачевий дощ, як у неї на плоті були по-
розвішувані ковбаси і булки, як вона з чоловіком ходила ло-
вити в ріці куріпки, а з верби знімати рибу, як чорт панею 
орав лан, як паню вели до огиря, як суддя вкрав сало і т. ін.), 
то пан дуже розсердився, звелів покарати жінку за брехню 
буками і вигнав  її геть, а чоловіка відпустив додому.

Отже, казковий вислів „лопотова війна” є умовною на-
звою голосного, безладного шуму, стукоту, грюкоту, а в кін-
цевому підсумку позначає нісенітницю, у яку ніхто не хоче 
вірити. Прикметник лопотова співвідноситься з дієсловом 
лопотіти – �ударяти, ударятися чим-небудь по поверхні, ви-
даючи глухі звуки’ [10 : 547]. У прямому значенні лексеми 
злупотіти, лопіт Іван Франко вживає, наприклад, у неза-
вершеній повісті з тюремного життя „Івась Новітній” при 
змалюванні невідрадної картини, що відкрилася перед но-
воприбулими в’язнями: „Арештанти забрали своє госпо-
дарство і ввійшли до казні, немов до темної студні. Важко 
дзоркнули за ними двері, страшно злупотіла колодка, ко-
трою ключник замикав казню, загримали ступні поліціян-
тів, чимраз то віддаляючись горі коритаром – і все стихло, 
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все змовкло, замертвіло. І в казні було тихо, темно, страш-
но. Арештанти переводили дух, стояли кілька хвиль неру-
хомо, немов ті засуджені на голодну смерть, котрих шо що 
вкинено до глибокого підземного льоху. В ухах їх ще дрижали 
тони дзоркання ржавілого заліза, скрип ключа, лопіт колод-
ки, – дрижали всі ті тони, що означали для них неволю, розлу-
ку з цілим світом, – а серця бились голосно, тривожно, немов 
шептали якусь вість про нове горе” [11 : 460–461]. 

Як фольклоризм І. Франко фіксує сполуку „Лопотова 
вій на” у другому томі „Галицько-руських народних припові-
док”. Письменник наводить записану в Нагуєвичах приказ-
ку „надійшли, як Лопотова війна” і пояснює її як „злопоті-
ли надходячи” [11 : 360], але перше слово у складі цієї фоль-
клорної сполуки поет пише з великої літери, а саму приказ-
ку подає під реєстровим гаслом Лопіт. 

У контексті „Тюремних сонетів” спостерігаємо перео-
смислення казкової ситуації. Використовуючи стилістич-
ний прийом алюзії, поет порівнює з казковою „лопотовою 
війною” той раптовий шум, який зчиняє тюремна сторожа, 
коли перевіряє камери в’язниці. „�о сон із змучених повік 
украли, Грижі́ неситій не дали заспати – Байдуже їм, коб лиш 
здорові крати ”– робить висновок поет. Ця „війна”, яку спо-
стерігає в’язень, має і своїх реальних учасників – Іван Фран-
ко сприймає їх як татарську орду і називає іронічно „Лопо-
товим славним військом”, що „рано, поки час ще виб�є п�ятий”, 
з грюкотом виносить із в’язничних камер киблі (парашу). 

У „Тюремних сонетах” вислови „Лопотова війна”, „Лопо-
тове військо” функціонують як складені власні назви, у яких 
прикметник співвідноситься з реальним суб’єктом дії – пер-
соніфікованим Лопотом, під проводом якого ведеться ця 
умовна „війна”. Поет творить яскраві мікрообрази, які сим-
волізують „тюремні порядки” у „щасливій Австрії” і виступа-



447ФРАНКОЗНАВСТВО

ють влучним засобом характеристики тих суспільних явищ, 
які принижують людську гідність, які „основу усіх основ – 
людського серця мову, і волю ,й мисль зневажують, як дран-
тя”. Цикл „Тюремні сонети” став гнівним оскарженням судо-
вих, державних і поліційних органів Австро-Угорської імпе-
рії, яку І. Франко трактує як „багно гнилеє між країн Європи, 
покрите цвіллю, зеленню густою”, звідки „повзе облуда, здир-
ство, плач народу”. Поет розвінчує прогнилу державну сис-
тему, яка „лиш серце й душу дусить”, а „свобідний дух або ті-
кати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі”. 

Переосмислений фольклорний вислів „лопотова вій на” 
виступає, таким чином, яскравим зображально-виражальним 
засобом в ідейно-художній тканині „Тюремних сонетів” Іва-
на Франка і засвідчує мовну майстерність митця у творенні 
влучних поетичних мікрообразів. 
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„MOV LOPOTOVA TA VIJNA U BAJCI” 
(to the problem of commenting on the texts 

of Ivan Franko)

Zenovij TERLAK

The article contains an explanation of the expressions „Lopotova 
vijna”, „Lopotove vijs’ko”, which Ivan Franko used in the cycle 
„Prison sonnets”, included in the poetic collections „Z Vershyn i 
Nyzyn” (From Heights and Depths).

The writer reinterpreted the folkloric expression „war of Lopot” 
and related the fairy-tale situation to the realities of prison life, 
depicting the actions of the prison guards as a kind of military battle 
led by a personified Lopot.

Ke� words: Ivan Franko, collection „From Heights and Depths” 
(„Z Vershyn i Nyzyn”), cycle „Prison sonnets”, Boykiv fairy tales, 
Transcarpathian fairy tales, „war of Lopot”, „ troop of Lopot”.



449ФРАНКОЗНАВСТВО

УДК 811.161.2’367.335 + 821.161.2 І. Франко

Олена ТРУШ

ДОВЖИНА ТА ГЛИБИНА СКЛАДНИХ  
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬ  

ІЗ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ 
І ПІДРЯДНІСТЮ  

В НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ ІВАНА ФРАНКА

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
ка�едра української мови імені про�есора Івана Ковалика, 

вул. Університетська, �/234, 7���� Львів, Україна, 
тел.: (�322) 23� 47 �7

У статті розглянуто особливості функціонування складних 
багатокомпонентних речень із безсполучниковим зв’язком і 
підрядністю в наукових статтях І. Франка: охарактеризовано 
основні типи складних речень, виділено моделі аналізованих 
конструкцій та їх модифікації в тексті, встановлено значеннє-
ві зв’язки між предикативними частинами структур на зовніш-
ньому і внутрішньому рівнях членування, визначено довжину 
та глибину складних конструкцій, виявлено найуживаніші в на-
уковому мовленні Івана Франка. У складних багатокомпонент-
них реченнях із безсполучниковим зв’язком і звичайною під-
рядністю охарактеризовано структурні схеми та їх модифікації 
залежно від довжини та глибини аналізованої конструкції, про-
стежено їх структурно-семантичні особливості та функціону-
вання у Франковому науковому тексті. Довжина речень колива-
ється від трьох до дев’яти компонентів, глибина становить два 
рівні членування.

Ключові слова: наукове мовлення, складне багатокомпонент-
не речення з безсполучниковим зв’язком і підрядністю, довжи-
на складного речення, глибина складної конструкції.
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Наукові та науково-популярні тексти І. Франка засвідчу-
ють, що неелементарні конструкції з різними типами зв’язку 
становлять 47,5 % з усіх багатокомпонентних речень. Це зу-
мовлено специфікою наукового мовлення, у якому логіч-
ні форми доказовості проектуються у структури з різними 
способами поєднання предикативних частин.

Складні багатокомпонентні речення досліджували укра-
їнські мовознавці Г. Горяна [1], О. Козіцька [2], І. Кучеренко 
[3], К. Шульжук [11]. Неелементарні конструкції з різними 
видами зв’язку в наукових текстах Івана Франка залиши-
лися все ж поза увагою дослідників. Складнопідрядні кон-
струкції з кількома підрядними, складні безсполучникові 
багатокомпонентні речення, окремі моделі складних речень 
із безсполучниковим і сполучниковим підрядним зв’язком у 
науковому мовленні письменника були предметом аналізу 
попередніх наших розвідок [див. детальніше: 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

При аналізі моделей складних багатокомпонентних ре-
чень із різними видами зв’язку, які вживає І. Франко, вра-
ховуємо спосіб підпорядкування предикативних частин, 
вид значеннєвих зв’язків між компонентами складних син-
таксичних конструкцій, характер формального зв’язку між 
предикативними частинами на зовнішньому та внутріш-
ньому рівнях членування, довжину й глибину речень, у яких 
реалізуються складні форми пізнавальної й мисленнєвої ді-
яльності людини. Довжина складних речень визначається 
кількістю її складових частин. Глибина конструкцій науко-
вого тексту І. Франка зумовлена наявністю кількох рівнів 
членування. 

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим 
підрядним зв’язком (21 %), виявлені в науковому мовленні 
Івана Франка, мають багатоступеневу структуру: на зовніш-
ньому рівні членування домінує безсполучниковий зв’язок, 
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на внутрішньому рівні – підрядний. Ця модель складних 
конструкцій реалізується в таких варіантах (до уваги бере-
мо характер синтаксичного зв’язку між предикативними 
частинами): 1) із безсполучниковим зв’язком і звичайною 
підрядністю; 2) із безсполучниковим зв’язком і однорідною 
супід рядністю; 3) із безсполучниковим зв’язком і неодно-
рідною супідрядністю; 4) із безсполучниковим зв’язком і по-
слідовною підрядністю; 5) із безсполучниковим зв’язком і 
подвійною супідрядністю; 6) із безсполучниковим зв’язком, 
послідовною підрядністю й однорідною супідрядністю; 7) 
із безсполучниковим зв’язком, однорідною супідрядністю й 
послідовною підрядністю; 8) із безсполучниковим зв’язком, 
послідовною підрядністю й неоднорідною супідрядністю; 
9) із безсполучниковим зв’язком, неоднорідною супідряд-
ністю й послідовною підрядністю; 10) із безсполучниковим 
зв’язком, подвійною супідрядністю й послідовною підряд-
ністю.

Предметом аналізу цієї статті стали складні конструкції 
із безсполучниковим зв’язком і звичайною підрядністю. 

У науковому мовленні І. Франко уживає, як правило, три-
шестикомпонентні структури. Семи-дев’ятикомпонентні 
речення трапляються зрідка. В Німеччині се було зроблено ще 
в середніх віках, у XII—XIII в.; у нас перші проби такого пись-
менного їх закріплення бачимо тільки в другій половині XVI 
віку, коли ще перед заключенням Люблінської унії Польща взя-
лася господарювати у нашій землі по-свойому [10, 36 : 394] – 
трикомпонентне. В першім рядку він показує нам рої якихсь 
невловимих істот, що летять в далечінь; у другім рядку він 
торкає наш дотик, у третім ми чуємо тихий плач і т. д. [10, 
31 : 92] – чотирикомпонентне. Вийшовши перед 3�� роками 
з Європи, вони таким явним розбоєм прочистили собі місце 
при Розі Доброї Надії; коли там потім надійшли англічани і 



452
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

забрали край, часть бурів, не хотячи підлягати їх власті, по-
далася трохи на північ і знов вигубила пару муринських пле-
мен і осіла на їх землі, назвавши її Наталь; коли й сю країну 
загорнули англічани, бури пішли ще далі на північ і знов розбо-
єм прочистили собі просторі країни „за горами” (Трансваль) 
та над джерелом Помаранчевої ріки (по-англійськи Орендж) 
[10, 45 : 314] – п’ятикомпонентне. Сама природа сеї штуки 
жадає того, що все, зображене нею, мусить бути недвижне і 
незмінне; світло і тінь держиться все на однім місці, люди і 
звірі стоять чи лежать все в одній позиції, з одним виразом 
лиця, кольори лишаються все однакові, хоч у дійсній природі 
все те підлягає ненастанним змінам, рухові та обміну мате-
рії [10, 31 : 102] – шестикомпонентне.

Залежно від кількості компонентів для конструкцій цьо-
го різновиду моделі характерні свої структурні схеми.

Трикомпонентні речення реалізуються в таких варіан-
тах: 
— просте речення + двокомпонентне складнопідрядне: Опо-

відання чи то, пак, „Ескізи” Кримського, навіяні гарячою, 
подекуди аж неначе хоробливою любов�ю до України, ар-
тистично стоять невисоко; найцінніше в них – се, влас-
не, виливи чуття і поглядів самого автора, той ліричний 
елемент, що виявляє нам його чисту, як сльоза, незвичай-
но чутливу і гарячу душу [10, 41 : 515]. Але наш організм 
не є самим тільки рецептивим апаратом: обік змислів, що 
приносять нам враження зверхнього світу, у нас є орга-
ни власної внутрішньої діяльності, не зовсім залежні від 
змислових імпульсів, хоча нерозривно зв�язані з самою при-
родою нашого організму [10, 31 : 77];

— двокомпонентне складнопідрядне речення + просте: �е 
більше згустив краски Гулак-Артемовський, малюючи 
українське тло в свойому „Панові та собаці”, хоча для гу-„Панові та собаці”, хоча для гу-Панові та собаці”, хоча для гу-”, хоча для гу-, хоча для гу-
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мористичного контрасту тут не було місця; гумористич-
ний е�ект приходилося викликати шаржуванням у дета-
лях малюнку, пластичними іноді до пересади грубими зво-
ротами (на землю злізла ніч – те саме й у Бод[янського], 
к[азка] 2, р[ядок] �6, опис ночі, опис гавкання, а потім спан-[азка] 2, р[ядок] �6, опис ночі, опис гавкання, а потім спан-азка] 2, р[ядок] �6, опис ночі, опис гавкання, а потім спан-[ядок] �6, опис ночі, опис гавкання, а потім спан-ядок] �6, опис ночі, опис гавкання, а потім спан-
ня Рябка і т. ін.) [10, 34 : 453]. Яке місце займає Т. Шевченко 
в розвої укр[аїнської] літератури, про те не пора тут го-[аїнської] літератури, про те не пора тут го-аїнської] літератури, про те не пора тут го-
ворити, се по-майстерськи освічено, між іншим, в статті 
М. Драгоманова „Шевченко, україно�іли й соціалізм” („Гро-„Шевченко, україно�іли й соціалізм” („Гро-Шевченко, україно�іли й соціалізм” („Гро-” („Гро- („Гро-„Гро-Гро-
мада”, IV), а также у Петрова і Дашкевича [10, 27 : 287].
Чотирикомпонентні конструкції побудовані за такими 

схемами:
— два прості речення + двокомпонентне складнопідряд-

не (при цьому підрядне речення стосується будь-якого з 
простих): А при тім же сама річ тут надзвичайно ціка-
ва; пересказати ті подорожі в скороченні для народу ви-
магає дуже невеликої популяризаторської спосібності, – 
треба тільки вмілою рукою добирати уступи, спостере-
ження і �акти, котрі могли б давати основу для дальших 
книжечок [10, 45 : 194] – складнопідрядне речення розмі-
щене в постпозиції до простих; Він причинився багато до 
розворушення думок у Галичині, призвичаїв публіку до лі-
тератури хапаної, так сказати, по гарячим слідам жит-
тя; навіть його хиби тим були добрі, що їх добачував кож-
дий; вони будили бажання чогось ліпшого, охоту до емула-
ції [10, 41 : 500] – складнопідрядне речення перебуває в 
оточенні простих; Ось Варка Луценкова (в оповіданні „Ли-
хий попутав”), весела, здорова, роботяща замолоду дівчи-
на, кінчить тим, що дістається до в�язниці, підозрена за 
вбивство своєї дитини; дочка Лимерихи вмирає, невдат-
но віддана п�яною матір�ю за нелюбого їй чоловіка; гине 
морально й Марина (в повісті „Лихо давнє”) в деморалізу-
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ючім окруженні панського двора в часи кріпосного права 
[10, 35 : 96-97] – складнопідрядне речення передує про-
стим;

— два двокомпонентні складнопідрядні речення: Він збирає 
для себе жниво не тільки в майстерних ділах поезії, тих 
пишно оправлених і майстерно шлі�ованих зеркалах, що 
відбивають у собі більше або менше обширний шмат сві-
ту, не тільки в пам�ятниках творчості вибраних, геніаль-
них натур; він з подякою і пієтизмом розбирає й скромні, 
забуті писання дрібних талантів та щиросердечних ди-
летантів, що від іншого ремесла случайно і моменталь-
но попали в писателі [10, 41 : 37]. Соціалістична крити-
ка суспільного ладу давала їм вказівки, де шукати в тім 
житті контрастів і кон�ліктів, потрібних для твору 
штуки; в світлі тої теорії набирали глибшого значення 
тисячні дрібні �акти, яких самі письменники були свідка-
ми [10, 41 : 497];

— безсполучникове + складнопідрядне: Се діється не силою, 
не примусом, се в значній часті виросло з довгого, тися-
чолітнього розвою; так, як величезний дуб, що своїм тя-
гарем давить землю, а своєю тінню приглушує дрібні рос-
тинки коло свойого коріння, не чинить сього зі злої волі, 
але силою свойого росту і розвою [10, 45 : 331]. Заміт по-
двійно невірний: вірш сей і далеко менше художествен-
ний (бо менше правдивий), і знайомий мені та цитований 
мною на стор. 5�, 53; от ш. рецензент, очевидно, не знав, 
що вірш сей має заголовок „Поэт” і написаний був �827 р. 
[10, 27 : 310];

— складнопідрядне + безсполучникове: Кождий акт чи 
то панської самоволі, чи урядницького надужиття, чи 
хрунівства свого власного земляка не падав у тупу, нечут-
ливу масу, мов сливка в рідке болото, але будив гомін по 
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всім краю, викликав обурення, дискусії, реакцію, – одним 
словом, грунт починав робитися еластичний, маса ожи-
вала [10, 41 : 509].
П’ятикомпонентні речення укладаються у такі структур-

ні схеми:
— три прості + двокомпонентне складнопідрядне: при цьо-

му складнопідрядне речення розміщується й у препози-
ції стосовно простих: Не маючи опори в економічно неза-
лежних, національне свідомих масах народних, інтеліген-
ція мусила хитатися, як тростина на вітрі: одні ждали 
собі підмоги з Московщини, другі від міжнародної, соціаль-
ної революції, вкінці треті почали шукати помочі у поля-
ків [10, 41 : 508]; і в інтерпозиції: В його душі докопуєть-
ся страшний переворот; уся радість життя, все значен-
ня його пропадає; він, що не знав уперед ані смаку горілки, 
тепер не виходить із шинку; розмах сильної натури знахо-
дить задоволення лише в розбою [10, 35 : 97-98];

— просте + два складнопідрядні (розташування простого 
речення вільне): Серед селян появилися прекрасні бесідни-
ки, що поривали маси до ентузіазму; назви „радикал”, „ра-
дикальна партія”, хоч осміювані москво�ілами і народо-
вцями, приймалися серед народу; рівночасно з тим при-
ймалася й назва „русько-українська”, що стояла в титу-
лі нової партії [10, 41 : 507] – просте речення перебуває 
в оточенні складнопідрядних; Її слово було святе; кожда 
громада, де було хоч кілька людей живішої вдачі, вважа-
ла собі пунктом амбіції описати в „Батьківщині” свої гро-
мадські порядки чи злидні; з якого повіту, з якого кута не 
було звісток у „Батьківщині”, і то звісток, майже виключ-
но писаних селянами, там люди ходили мов осоромлені на 
ціле сусідство, на весь край [10, 41 : 487–488] – просте зна-
ходиться у препозиції до складнопідрядних; Чи знав Шев-
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ченко сю поему, про се виразного свідоцтва не маємо; зда-
ється, однако ж, що знав її, – на се вказують, хоч посеред-
ньо, численні паралельні місця в „Zamku” і „Гайдамаках”, зі-Zamku” і „Гайдамаках”, зі-” і „Гайдамаках”, зі-
брані д-ром О. Огоновським в розборі Шевченкової поеми 
[10, 27 : 300] – просте речення розміщується після склад-
нопідрядних.
Конструкції, які нараховують шість предикативних час-

тин, мають таку структуру:
— чотири прості + двокомпонентне складнопідрядне: Оба 

ті герої захапують королівський престол, допустившися 
вбійства правовитих королів; оба вони тирани, що бро-
дять у крові; обох навідують привиди і духи, оба гинуть 
у бою; у обох трагічна катастро�а є випливом їх злочи-
нів [10, 32 : 190]. Тут автор рушається свобідно; бібліо�іл 
і компілятор являється тут в повнім блиску, виписки си-
пляться, мов з міха, друкуються архівні документи іn e�-n e�- e�-ex-
tenso /повністю (лат.)/, появляються навіть проби кри- /повністю (лат.)/, появляються навіть проби кри-
тики матеріалу, але тільки тоді, коли він в чім-небудь не 
відповідає улюбленим ідеям автора [10, 46 (ІІ) : 169–170];

— просте + безсполучникове + двокомпонентне складнопі-
дрядне: Але, переходячи з уст до уст, твір той підлягає 
тисячним дрібним змінам річевим і �ормальним: сей до-
кине невеличкий рисок психологічний, той умотивує ліп-
ше якийсь поступок, ліпше виразить якесь чуття, тре-
тій вигладить �орму, одним словом, твір шлі�ується, 
тратить і ті немногі ціхи індивідуальні, які первісно міг 
мати, стається народним, традиційним в повнім значен-
ні того слова [10, 28 : 76];

— два прості + два складнопідрядні: Порушено всі пружини, 
щоб убити справу в зароді: підношено голоси на вічах і в ча-
сописах, виведено до бою митрополита і єпископів з грім-
кими протестами, ухвалено навіть вислати депутацію 
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до самого цісаря, щоб витолкувати йому важність Ъ, Ь і 
Ы для розвою руської нації [10, 29 : 151];

— три складнопідрядні: В марті писав до Я. Головацько-
го Іполит Криницький із Відня, що Дідицький друкує свою 
брошуру; вже прилагодив другий аркуш, але видатки по-
криває сам, бо д. сов. Качковський не прислав обіцяних 
грошей (там же, ст. 434), д[ня] �8 марта сам Дідицький 
обертається до Я. Гол[овацького] просторим листом, у 
якім між іншим читаємо... [10, 47 : 643]. Тож не диво, що 
„Батьківщина” робила всюди велике враження; її дожида-
ли люди цілими гуртами геть за селом, визираючи післан-
ця, що мав принести номер із пошти; її відчитували пись-
менні на цвинтарях під церквою по неділях перед цілою зі-
браною громадою, що, слухаючи непривичних для себе слів, 
звісток і порад, забувала про їду й недільний відпочинок 
[10, 41 : 487].
Зрідка І. Франко вживає складні конструкції з більшою 

кількістю предикативних частин. Зокрема, семикомпонент-
не речення побудованo за схемою: п’ять простих + складно-o за схемою: п’ять простих + складно- за схемою: п’ять простих + складно-
підрядне: Лишаючись в границях самої літератури і науки: 
романтизм противився візантійській закостенілості, що у 
нас сталася „традицією домашньою”; псевдокласичний ра-
ціоналізм противився незугарності наших �орм літератур-
них, нашому варварському літературному смакові; іронічний 
скептицизм та цинізм Вольтера і Парні противився нашій 
релігійній чи псевдорелігійній біготерії; універсалізм Гете, 
Шеллі, Рюккерта, Шлегелів противився нашій тісній пара�і-
янщині; гордий індивідуалізм Байрона та Бернса противився 
нашій безличній шаблонності; огнистий революційний гума-
нізм Шіллера противився нашому рутенському смиренному-
дрію [10, 29 : 254].
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У восьмикомпонентному реченні безсполучниковим 
зв’язком поєднуються шість простих та складнопідрядне: Я 
покажу, як під впливом отих чинників провід у інтересах ду-
хових і літературних на Русі звільна від духовних переходить 
до людей світських: медик Скорина перекладає �в[яте] пись-�в[яте] пись-в[яте] пись-
мо, магнат Острозький підносить справу унії, потім бореть-
ся з нею; другий магнат Курбський силкується також орга-
нізувати духове життя на Русі; світський чоловік Бронський 
пише оборону православія против унії; світські міщани тво-
рять братства, засновують школи, друкарні і подають свій 
голос в ділах церкви; в кінці репрезентанти найнижчих на-
родних мас, козаки, устами своїх чільних провідників, таких 
як Сагайдачний та Хмельницький, підносять також свій го-
лос в обороні всього южноруського народу та його духових ін-
тересів [10, 41 : 55].

Найдовшою конструкцією з-поміж усіх речень цього різ-
новиду є дев’ятикомпонентна, побудована за схемою: три 
прості + три складнопідрядні: І в літературах явища окру-
жені сяєвом святості, котре з часом щезає; раз переважа-
ють одні впливи, другий раз другі; є великі держави літера-
турні, є літератури, що колись були такими великими дер-
жавами, є й такі, що ще колись можуть ними статися [10, 
41 : 10].

Між предикативними частинами складних речень із без-
сполучниковим зв’язком і звичайною підрядністю встанов-
люються різні значеннєві відношення. Здебільшого І. Фран-
ко уживає конструкції зі значенням одночасності: „Вечерни-
ці”, „Нива”, „Мета”, „Русалка”, „Руська читальня”, далі „Прав-
да” – отсе були ті етапи, котрими йшла і розвивалася у нас 
�онетика; не цуралось її й „Слово” Дідицького в перших ро-
ках його існування [10, 29 : 163]. „Зоря”, яку Партицький ду-
мав передати одному з тих молодих, перейшла на Товари-
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ство імені Шевченка, значить, у руки старших; молодих усу-
нено з редакції „Діла”, якого редактором лишився бувший ре-
дактор „Світу”, позбувшися своїх колишніх радикальних по-
глядів [10, 41 : 494]. Водночас наявні речення з причинови-
ми відношеннями: „Морозенко” може заняти одно з перших 
місць у літературі так названих святочних оповідань, так 
артистично описана в ньому смерть хлопчика, що вночі про-
ти Нового року замерзає в лісі, і безтямне горе його матері 
[10, 35 : 96]. Бувають автори, у котрих такий дослід немож- Бувають автори, у котрих такий дослід немож-
ливий: вони почали писати вже дозрілими людьми і відразу 
виявили вповні свою літературну �ізіономію [10, 31 : 255]. 
У реченнях цього різновиду досить часто простежуються 
структури з пояснювальними значеннєвими відношення-
ми на зовнішньому рівні членування: Спасович пише: поезія 
Шевченка — то високий і пишний дуб, що самотньо і загадко-
во зріс серед укр[аїнських] степів (cit.) [10, 27 : 245]. Бо ж по- Бо ж по-
думаймо: найвартніша літературна повість, яка ���3 р. по-
бачила світ у російській Україні, повість Мирного „Пропаща 
сила”, була написана рівно 3� літ тому назад! [10, 35 : 105].

Складні речення з безсполучниковим зв’язком і звичай-
ною підрядністю у Франковому науковому мовленні реа-
лізуються в кількох структурних схемах відповідно до до-
вжини конструкцій. У межах трикомпонентних речень вста-
новлюємо дві модифікації, чотирикомпонентних – чотири, 
п’ятикомпонентних – дві, шестикомпонентних – чотири. 
Конструкції із сьома, вісьма та дев’ятьма складовими час-
тинами мають свою окрему структуру. Такі речення функ-
ціонують нечасто. Значеннєві зв’язки між предикативними 
частинами на зовнішньому рівні членування, як правило, 
причинові та одночасності.

Довжина конструкцій коливається в середньому від 
трьох до дев’яти компонентів. Найтиповішими для науко-дев’яти компонентів. Найтиповішими для науко-’яти компонентів. Найтиповішими для науко-яти компонентів. Найтиповішими для науко-и компонентів. Найтиповішими для науко-для науко- науко-
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вих текстів І. Франка є структури, до складу яких входить 
від трьох до шести предикативних частин. Найдовшими є 
конструкції з дев’ятьма компонентами. Глибина багатоком-
понентних речень із безсполучниковим зв’язком і звичай-
ною підрядністю становить усього два рівні членування, що 
зумовлено самою моделлю складних конструкцій.
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THE LENGTH AND THE DEPTH OF COMPLEX  
POLY-COMPONENT SENTENCES  

WITH THE ASYNDETIC LINK AND SUBORDINATION  
IN IVAN FRANKO`S SCIENTIFIC SPEECH

�lena TRUS�

The research is devoted to the problem of functioning of complex 
poly-component sentences with the asyndetic link and subordination 
in Ivan Franko`s scientific speech. The author distinguishes the 
principal types of complex sentences, separates models of analyzed 
constructions in the text, determines the sense relations between 
predicative parts of structures on outside and inside types of linking, 
defines the length and the depth of complex sentences, reveals the 
frequently used in Ivan Franko`s scientific speech. Also in complex 
poly-component sentences with the asyndetic link and ordinary 
subordination the author characterizes the structural schemes and 
its modifications in order to the length and the depth of complex 
sentences, observes theirs structural and semantic peculiarities 
and functioning in Franko`s scientific text. The length of complex 
sentences counts from three to nine components and the depth of 
constructions has two types of linking.

Ke� words: scientific style, complex poly-component sentence 
with the asyndetic link and subordination, the length of complex 
sentence, the depth of complex construction.
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У статті проаналізовано особливості функціонування склад-
них речень із кількома підрядними частинами об’єктної семан-
тики. Увагу зосереджено на сполучних засобах, якими ці части-
ни приєднуються, на їхній позиції щодо опорного слова. Пода-
но приклади нетипових явищ структури цих синтаксичних оди-
ниць. Дослідження здійснено на матеріалі творів з різних періо-
дів творчості письменника („Борислав сміється”, „Захар Беркут”, 
„Перехресні стежки”). 

Ключові слова: однорідна та неоднорідна супідрядність, по-
слідовна підрядність, сполучник, сполучне слово, складнопі-
дрядні речення з підрядними з’ясувальними.

Композиційна складність текстів художнього стилю, фор-
ма та змістове наповнення зумовлюють використання полі-
предикативних неелементарних одиниць різних видів під-
порядкування. За спостереженнями Ірини Ощипко, „речення 
з кількома підрядними має можливість диференціювати від-
тінки висловлювання, розвинути декілька його частин, все-
бічно розгорнути пояснення якогось одного моменту думки, 
що виражена у головному реченні, дає змогу розвивати думку 
з послідовним перспективним заглибленням у деталі” [4 : 87]. 
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Знаковою в цьому плані є художня проза Івана Франка, 
де живомовна стихія керує художнім мисленням письменни-
ка. Автор будує складнопідрядні речення нерозчленованої 
структури в поєднанні з іншими видами підрядних частин 
або ж уводить їх у склад багатокомпонентних одиниць із різ-
ними видами зв’язку. Для його творчого почерку характер-
ні великі й надзвичайно розгалужені синтаксичні структури.

Синтаксис мови Івана Франка аналізували Іван Петлич-
ний [5], Олексій Дем’яненко[1], Надія Дніпровська [2], Оле- [5], Олексій Дем’яненко[1], Надія Дніпровська [2], Оле-, Олексій Дем’яненко[1], Надія Дніпровська [2], Оле-[1], Надія Дніпровська [2], Оле-, Надія Дніпровська [2], Оле- [2], Оле-, Оле-
на Труш [6]. Дослідники більше уваги звертали на синтак- [6]. Дослідники більше уваги звертали на синтак-. Дослідники більше уваги звертали на синтак-
сис малої прози письменника, наукових праць, епістолярію, 
тому науковий інтерес становлять синтаксичні одиниці, 
якими письменник творить художню прозу великого обсягу.

Мета статті – проаналізувати структуру складних оди-
ниць із кількома підрядними з’ясувальними частинами. 
Мета передбачає розв’язання таких основних завдань: 1) 
з’ясувати кількісне співвідношення та структурні особли-
вості синтаксичних одиниць; 2) проаналізувати реєстр спо-
лучних засобів, якими ці частини приєднуються; 3) про-
стежити взаємозалежність семантики опорного слова та 
сполучного елемента; 4) дослідити семантику сполучних 
одиниць та відтінки значень, які можуть накладатися на 
об’єктні семантико-синтаксичні відношення.

Для аналізу обрано 3 твори Івана Франка з різних пері-
одів творчості: „Борислав сміється”, „Захар Беркут”, „Пере-
хресні стежки”.

Зафіксовано 268 одиниць, у яких функціонує дві й біль-
ше залежних частин об’єктної семантики. Із них 112 – у ро-
мані „Борислав сміється”, 56 – у тексті повісті та 100 – у тво-
рі „Перехресні стежки”. А що відсоткові дані в аналізованих 
творах суттєво різняться, то подаємо статистику кожно-
го окремо. 
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Виявлено також велику кількість синтаксичних оди-
ниць, у яких підрядні з’ясувальні частини функціонують 
у складі різних змістових блоків, об’єднаних на вищих рів-
нях членування сполучниковим сурядним та безсполуч-
никовим зв’язком (у тексті роману „Борислав сміється” 
вони становлять 23, 5%, у повісті „Захар Беркут” – 17%, 
у творі „Перехресні стежки” – 15%). Така побудова є до-
казом синтаксичної складності Франкових текстів, май-
стерної побудови речень для якнайточнішої передачі ав-
торського задуму. У художній прозі письменник експери-
ментує зі структурою викладу: Вона турбувалась, відки 
добути для Готліба грошей, радувалась, коли він часом 
в сво�м вуглярськім уборі прибігав до не�, розпитувала 
його, як він �иє і �о діє, але Готліб такі питання збував усе 
двома-трьома словами, загрожуючи зато матір, �об мов-
чала о нім перед вітцем і перед усіми та �об старала-
ся для нього о гроші [7 : 118]. Я не знаю, чим тобi мо�емо 
вiдплатити за се дiло, але будь певний, �о скоро се коли-
будь буде в моїй силi, то боярин Тугар Вовк не забуде того, 
�о тобi завдячує [8 : 24]. Бояться, �об ви не збунтува-
ли хлопів, не повикривали �х брудів та погані – дідько 
знає, чого �е вони бояться [9 : 58].

Однорідна супідрядність складнопідрядних речень із 
підрядними з’ясувальними абсолютно переважає на всіх 
етапах творчості письменника. Так, у романі „Борислав смі-
ється” такий спосіб підпорядкування становить 46, 2% усіх 
синтаксичних одиниць, тоді як в повісті „Захар Беркут” вони 
становлять більшість – 70%. У творі останнього періоду зно-
ву становить майже половину – 46%. Такі розбіжності спри-
чинені сюжетною канвою творів, адже кожен спосіб підпо-
рядкування слугує стилістичним засобом вираження як 
контекстуальних деталей, так і підтексту, емоційного напо-
внення, допомагає авторові точніше висловити бажане.
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Сполучним засобом у синтаксичних одиницях з од-
норідним підпорядкуванням кількох залежних частин у 
трьох творах найчастіше виступає сполучник що (39%, 
70% та 53%): Я знаю напевно, �о ваш Готліб �ивий, �о 
�е будете мати з нього потіху [7 : 35]. Але ми знаємо, �о 
гордiсть його пуста i �о правдиво свобiдному чоловiковi 
личить не гордiсть, а супокiйна повага і розум [8 : 57]. 

Відносний займенник що в ролі засобу зв’язку преди-
кативних об’єктних частин також є одним з найуживані-
ших у прозі письменника (11%, 4, 5% та 12, 3%): Побрати-
ми, товариші милі, радьте, �о мені діяти, як мститися! 
[7 : 63] Тухольцi добре уважали, �о нале�ить збiр�иковi, 
а �о князевi, i не попускали йому зробити над ними нiякого 
надужиття [8 : 46].

До інших засобів зв’язку, засвідчених у всіх трьох тек-інших засобів зв’язку, засвідчених у всіх трьох тек-
стах, належать сполучне слово як (8, 2%, 7, 5% та 6, 2%), 
сполучники як (2, 8%, 6% та 2, 5%), чи (10%, 3%, 6, 2%), 
локативний прислівник де (7%, 1, 5% та 6, 2%), а також 
займенник хто (2, 8%, 1, 5% та 2, 5%): Ріпники і про те роз-
казували, як хорі �х товариші умирали, опу�ені і розто-
чені червами, як не раз а� по кількох днях найдено умер-
шого без л�дсько� помочі ріпника в якім-небудь відл�д-
нім закамарку [7 : 63]. Молода ти ще, доню, горяча, палка, i 
не знаєш, як смакує голод, як смакує ну�да [8 : 81]. − Ех, і 
не питайте, − сказав стиха Герман, − нещастя, мов грім з яс-
ного неба, спало на наш дім, і то так несподівано, що я ще й 
досі не знаю, чи то все мені сниться, чи дійсна правда [7 
: 34]. „Висаджу двері, а мушу дізнатися, �о з не� сталося, 
де вона” [7 : 84]. − Та й ще розважте, — говорив далі Бене-
дьо, — на кого ми прац�ємо, хто з нашо� роботи користь 
має? [7 : 168] − Хлопче! уважай, хто ти i де ти! - скрикнув 
він [8 : 136]. Як гадаєте: чи будемо стояти тут i борони-
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тися до остатнього духу, заслоненi хоч вчасти стiнами, 
чи волимо всi разом ударити на монголiв, може б нам 
таки удалося проломити їх ряди? [8 : 108]. Лікарі спереча-
лись про те, як назвати рід його хороби і чи не слід би за-
перти його в домі бо�евільних [9 : 217].

Загалом репертуар елементів зв’язку в трьох творах сут-
тєво відрізняється: якісно та кількісно більшим він є у двох 
романах, хоча ці тексти з різних етапів творчості Івана Фран-
ка. Це зумовлено жанром, обсягом творів, а також змістовим 
наповненням, їхньою граматичною структурою, обсягом по-
ліпредикативних одиниць із кількома частинами об’єктної 
семантики.

У романі „Борислав сміється” активно функціонують 
сполучні зв’язку – відносні займенники атрибутивної се-
мантики – який (10%), чий (2, 8%), а також сполучні сло-
ва з обставинним значенням: коли (1, 4 %), відки (1, 4%), 
кілько (2, 8%), пощо (1, 4%), чому (1, 4%): Оба мужчини 
стали хвилю мов задеревілі, не знаючи, �о сталося Рифці і 
відки взялась у не� така встекла злість на Леона [7 : 37]. 
− Ви знаєте, який я круглий сирота на світі, в якій біді та 
ну�ді зійшли мо� літа молоді, поки нещастя не загнало  
(мене) мя сюди, до сього пекла проклятого [7 : 83]. Лажу весь 
день по улиці напротив її дому, але не важився ще й питати 
нікого, чий се дім і чия вона донька [8 : 193]. Я не знав, �о зо 
мно� хотять робити, по�о мене тягнуть до Дрогобича, 
але гадаю собі: „�о ж, може, так і треба” [7 : 135]. Побрати-
ме Матію, пора би тобі розказати нам, �о у тебе за справа 
була з Мортком і чому вона тебе так обходить? [7 : 123]

Окрім зазначених раніше, у творі „Захар Беркут” у 
складі підрядних з’ясувальних частин функціонують та-
кож сполучник щоб (3%) та прислівник коли (3%), які на-
кладають на основну семантику додаткові відтінки мети 
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та темпоральності: Адже ж кождий iз них не раз у своїх ди-
тячих i молодечих снах бачив себе в битвi, в небезпеченстві, 
в кровавiй боротьбi з ворогом, i бажав, i молився, �об сон 
стався яво�, �об довелось йому колись ставати грудь-
ми в оборонi свого кра� [8 : 101]. Нiхто не затямив, коли 
�� засад�ено i коли вона розрослася така здорова та ко-
нариста [8 : 40]. 

У романі „Перехресні стежки” автор також використову-
вав сполучні слова який (1, 3%), пощо (2, 5%), сполучник 
щоб (7, 4%): Походжаючи по веранді, поки там для нього го-
товили окремий покій і поки Стальський третій раз розпо-
відав, якого то незвичайного гостя має реставрація і як 
близько він з ним знайомий, меценас силкувався відсвіжити 
в своїй пам�яті образ сього свойого колишнього вчителя [9 : 7]. 
Тепер йому майже не хочеться вірити, �об се все було прав-
да, �об досить було одного �� слова – і він у сій хвилі був би, 
може, лагодився в далеку дорогу, кудись на край світу [9 : 130].

У складних реченнях з однорідною супідрядністю спо-
лучний засіб зазвичай  повторюється. Ірина Кочан вважає, 
що „актуалізація сполучника сприяє створенню не лише но-
вих смислів, а й загального стилістичного тону вислову”[3 : 
298]. Повторення сполучників тісно пов’язує підрядні час-]. Повторення сполучників тісно пов’язує підрядні час-
тини, особливо якщо, окрім цього, також функціонує суряд-
ний єднальний сполучник: Довго ще опісля уганялися жан-
дарми по селах, ловили по селах, ловили проходячих під час 
вакацій студентів та вандруючих міських робітників, — їм 
і в голову не приходило, �о мо�уть бути „комуністич-
ні емісари” і в зрібних зароплених кахтанах і �о ті самі 
емісари не раз супокійно, схилені і згорблені, переходили 
попри них [7 : 219]. Другі ріпники не раз, бувало, сміються 
з мене, питають, коли буде весілля або, мо�е, хрестини 
вперед будуть, але я на то байдуже [7 : 127]. 
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Інколи автор використовує сполучний засіб лише раз 
на початку першої підрядної частини, а інші приєднані за 
допомогою сурядних сполучників або ж безсполучнико-
во. Смисловий зв’язок з опорним словом не втрачається 
завдяки його валентності, спільним другорядним членам, 
наприклад: Кождий дбає о себе тiльки, не розумiючи того, 
�о таким робом роздробл��ться �х сили, ослабл�єть 
ся громада [8 : 5–6]. Через тиждень він знов явився в Євге-
нієвій канцелярії і сказав йому, �о знайшов спосіб конвер-
сі� і переписка з банком крилошанським у�е непотрібна 
[9 : 141]. І я сам бачу, �о пора наших л�бо�ів минула і ні-
яка сила не верне �� [9 : 270].

За твердженням І. Й. Ощипко [4 : 89], намагання уникну- Ощипко [4 : 89], намагання уникну-Ощипко [4 : 89], намагання уникну- [4 : 89], намагання уникну-[4 : 89], намагання уникну- : 89], намагання уникну-: 89], намагання уникну- 89], намагання уникну-89], намагання уникну-
ти повторення сполучних слів у складнопідрядних речен-
нях може призвести до неясності думки. Для чіткості ви-
словлення й підсилення сказаного ліпше повторити засіб 
приєднання. Також у текстах трапляються речення, у яких 
той самий елемент зв’язку функціонує в кількох залежних 
частинах у різних граматичних формах, що також спричине-
но змістом висловлювання, наприклад: Вони не могли поро-
зуміти, �о се такого сталося робітникам і чого вони хо-
тять [7 : 221].

Функціонування різних засобів зв’язку в кількох одно-
рідних частинах свідчить про те, що семантика опорного 
слова суттєво не позначається на виборі сполучного еле-
мента, радше більший вплив має контекст: Він стояв мов 
остовпілий, забувши, де він і �о з ним діється [9 : 70]. 
Лікарі сперечались про те, як назвати рід його хороби 
і чи не слід би заперти його в домі бо�евільних [9 : 217]. 
Сполучні слова в підрядних частинах логічно наголошені, на 
них основне смислове навантаження.
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У текстах письменника виявлено синтаксичні одини-
ці, у яких одні сполучні засоби вжиті у значенні інших: що 
(сполучник) = чому, за що = чому, по що – чому. Напри-
клад: − Бачите, дорогий сусідо, − говорив він до Германа, − 
сам не знаю, �о таке, �о так мені ду�е зату�илося за 
сво�м спокійним, тихим і �асливим пристановком [7 : 
22]. – �о ж, се похвально пізнати свою похибку, – мовив Єв-
геній, не знаючи, �о йому сказати і по �о Стальський ви-
волікає перед ним сво� домашні справи [9 : 94].

Синтаксичні одиниці з однорідною супідрядністю пере-
важно містять дві залежні частини, проте інколи трапля-
ються тричленні та чотиричленні речення: Синод відпи-
сав йому по якімось часі, �о предло�ений віск випробува-
но, �о він сказався нічим не гіршим від пчолячого і �о 
в ко�ній православній церкві в Росі� свічки з того воску 
мо�уть горіти без ніяко� уйми для хвали бо�о� [7 : 96]. 
По його впалих, помутнілих очах, по його пожовклім, аж зеле-
нім лиці, по його надломаній, похиленій поставі, по безсильно 
обвислих руках видно було, �о вся сила його �изні підтя-
та, �о усміху не буде в�е на тих зів’ялих устах, �о він 
�иє в�е немов чу�им, позиченим �иттям, �о робіт-
ницьке не�астя вбило, роздавило його [7 : 266].

При однорідному підпорядкуванні майже всі предика-
тивні частини стоять у постпозиції, лише в трьох речен-
нях виявлено їх препозитивне, в одній синтаксичній оди-
ниці – інтерпозитивне розташування: Що сталося далі зо 
мно�, де дівся Іван, де ділися тоті два знакомі ріпники 
− не тямлю нічого [7 : 132]. Він і досі чує подих того щастя, 
але як воно прийшло, в чім проявляло себе, він не міг би 
сказати [9 : 79]. По�о властиво вони бігли, чого хотіли 
від �арана, вони й самі не знали [9 : 206]. Тухольцi добре ува-
жали, �о нале�ить збiр�иковi, а �о князевi, i не попуска-
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ли йому зробити над ними нiякого надужиття [8 : 46]. Смис-
лові акценти переходять на інформацію, яку містять залеж-
ні частини об’єктної семантики.

Засвідчено речення, у яких автор для інтонаційного 
та змістового виділення, підкреслення важливості інфор-
мації парцелює залежні частини в самостійні синтаксичні 
одиниці, які не втрачають зв’язку з опорним предикатом:  
— Воно-то правда, — сказали несміливо деякі Жиди, — але 
хто знає, чи вони схотять уступитися? чи то �х �е ду�-
че не роздразнить? [7 : 244]. Ану, Регінко, розповідж но мені 
раз по щирості, яка то була у тебе історія з тим Рафа-
ловичем? Як ви пізналися, як кохалися-милувалися, як 
розсталися? Чому ти не пішла за нього? Чи ти його не 
хотіла, чи він тебе? [9 : 257].

Неоднорідна супідрядність як спосіб підпорядкуван-
ня залежних частин об’єктної семантики трапляється в 
текстах набагато рідше: 12,5%, 2% та 11% (у тексті по-
вісті автор майже не будує синтаксичних одиниць таким 
способом, що, припускаємо, зумовлено змістом твору й 
потребою використати певні виражальні засоби). Підряд-
ні з’ясувальні частини характеризують різні за значенням 
опорні слова в головній, подають нову інформацію, кон-
кретизують сказане: Він хоть і знав, �о син його був зіпсу-
тий і напівбезумний, все-таки знав також, �о се його єди-
ний син, наслідник його маєтку [7 : 35]. 

 У романі „Борислав сміється” сполучник що та омонім-
ний відносний займенник у цій функції становлять 37,5% 
та 25% відповідно. У тексті повісті виявлено лише сто-
відсоткове використання сполучника що (там зафіксова-
но лише одне речення з об’єктними частинами неоднорід-
ного підпорядкування). У матеріалі з роману „Перехресні 
стежки” частотність сполучника становить 55,6%, тоді як 
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займенника – навпаки – дуже низька (11%). Проте ці два 
елементи приєднання становлять ядро всіх засобів, ви-
явлених у синтаксичних одиницях із неоднорідною супі-
дрядністю: − І щоб вільно було кождому думати, �о хоче, і 
другим говорити, �о думає... [7 : 90] Я призналася тобi, �о 
л�бл� Максима, i присягла перед сонцем, �о буду його [8 : 
75]. Він почував, �о вона знає про його л�бов, і не сти-
дався свойого чуття, а в її погляді читав, �о й вона по-
чуває до нього �ось більше просто� цікавості [9 : 80]. 
Ви ще й не вислухали, �о вам хочу сказати, а вже боїтеся, 
�о вас банк зліцитує [9 : 87]. Підрядні з’ясувальні части-
ни залежать від однорідних присудків.

Також виявлено динаміку в частотності вживання ін-
ших сполучних засобів. Удвічі зменшується використання 
сполучника щоб (12, 5% і 5, 6%), сполучника чи – зрос-
тає (6, 25% і 11, 6%): Він починав навіть боятися, чи не під-
озріває де�о �енедьо про його нечисту справку з цере-
зином, і для того наказав Ше��елеві, �об і супротив тих 
вибраних робітників був якомога осторо�ний [7 : 189]. 
– Дарують пан маршалок, але якось... – з деяким заклопота-
нєм відповів Євгеній, чуючи, як у його голові снує ся якось 
назва �рикальського, але не можучи пригадати собі, чи і де 
він бачився з ним [9 : 26]. Євгеній пригадав собі, �о справді 
має поробити деякі виписки в реґістратурі, і вийшов, на-
казавши Марусякови, �об пильнував черги і не відходив ні-
куди [9 : 158].

 Прислівник як (6, 25% та 5, 6%) та займенник 
хто (6, 25% та 5, 6%) вжито приблизно з однаковою час-
тотністю: І коли вперед Фанні не могла вияснити собі причи-
ни того безумного поступка якогось брудного вуглярчука, то 
тепер, побачивши, �о він �дав на не� а� за містом, на 
спеці і в поросі, побачивши, як він запаленівся, увидівши ��, 
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як чемно і триво�но поклонився �й, мов перепрошував за 
своє колишнє безумство, — побачивши все те, вона погадала 
собі: „А що, може, сей півголовок закохався в мені?” [7 : 202]. 
− �о мене се обходить, хто вони i якi вони? [8 : 80]

У романах використано два синкретичні засоби зв’язку 
– прислівники локативної семантики відки (6, 25% − „Бо-
рислав сміється”) та куди (5, 6% − „Перехресні стежки”): 
Семен не пригадує собі, відки чув, але здає му ся, �о від 
Мортка-наставника [7 : 134]. Тільки часом, стрітивши яко-
го знайомого селянина, запитували його, куди йде, а почувши, 
�о на віче, не говорили нічого більше і йшли далі [9 : 301].

При неоднорідному підпорядкуванні не виявлено син-
таксичних одиниць тричленної структури. У всіх реченнях 
одна залежна частина стоїть в інтерпозиції, інша – у пост-
позиції.

Послідовний спосіб підпорядкування залежних з’ясу-
вальних частин дає змогу чітко і логічно подати нову ін-
формацію в тексті, семантично заповнити вільну позицію 
об’єктного поширювача: Д-р Ра�алович швидко мав нагоду 
переконатися, �о Стальський не пересолив, говорячи, �о 
місто збудоване ду�е акустично [9 : 19]. Він боявся чо-
гось, стидався чогось; йому здавалося, �о коли б панночка 
в �алобі запримітила, �о він слідить за не�, то він від 
одного �� погляду впав би, згорів би на місці [9 : 70].

Репертуар сполучних засобів, які використовує автор, 
знову ж таки якісно й кількісно різниться. Найчастотні-
шим на всіх етапах є сполучник що, простежується тенден-
ція до спаду його вживання (дані з двох романів): 70% та 
50, 2%: О, я знаю, �о тебе то мало обходить, �о твого 
сина десь там у воді риби �дять! [7 : 34] Але я знаю, що вам 
там різні пани натуркали вуха, �о я лихвар, п’явка, не-
безпечний чоловік [9 : 54].
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У творі „Захар Беркут” виявлено тільки одне речення з 
кількома з’ясувальними частинами, побудоване за модел-
лю послідовної підрядності: Максим одразу побачив, �о на-
пасники намага�ть до того, �об вперти �х до середи-
ни хати, вiдки б вони не так густо могли стрiляти, а потiм 
легка мусила б бути над ними побiда [7 : 106].

У романі „Борислав сміється” всі інші сполучні засоби 
функціонують з однаковою частотністю – по 5%: як (прислів-
ник), щоб, коли, який, відки, що (сполучне слово): − О, так, 
тобі лиш повір, то ти готов присягатися, �о й не знаєш, як 
виглядає горілка [7 : 53]. І не знаю, відки він то чув, �о я 
когось кривд�у та збитку�?.. [7 : 75]. Питає щось п�яте 
через десяте, − видко, �о не знає, з якого кінця до того взя-
тися, а втім, хто його там знає, може, й умів, та не хоче!.. 
[7 : 135]. − Досі, чень, усі ми переконалися, �о сила наша ле-
�ить в громаді, ле�ить в тім, коли всі будемо дер�а-
тися купи [7 : 225]. Досить того, �о приходя�а громада 
стояла, сама не зна�чи, �о діяти і �о почати [7 : 239].

Під час послідовного розташування з’ясувальних частин 
у романі „Перехресні стежки” автор використав такі сполуч-
ні засоби: що (займенник) − 18, 8%; як (сполучник) – 9, 4%; 
щоб – 9, 3%; якби – 4, 2%; хто – 4, 2%; ніж – 4, 2%; куди – 
4, 2%: Ти думаєш, �о я не зна�, про �о ти розмовляєш із 
тими хлопами, з тими попами і Жидами, замкнувшися 
там, у сво�м поко�! [9 : 199] Тільки по кількох мінутах він 
догадався, �о варто б оглянутися, куди вона пішла [9 : 
67]. А тим часом ліпше би зробив, якби сам стерігся, �об 
кості цілі були [9 : 255]. У всіх реченнях виявлено по дві 
з’ясувальні частини. Постпозиція – типовий спосіб їхнього 
розташування. 

Комбіноване підпорядкування залежних частин чис-
ленне на різних етапах творчості Івана Франка, майже не 
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змінне в динаміці: 7%, 8% (суттєво переважає порівняно з 
іншими видами у тексті повісті) та 6%. Автор поєднує різ-
ні способи поєднання: однорідну та неоднорідну супідряд-
ності ( − Захаре, – сказали вони,– колись, у хвилi найгрiзнiшого 
небезпеченьства, коли життя наверне супротивну �илю на 
громаду i загрозить єї порядок,− тодi ти вiдкриєш громадi, 
�о значить се знамено, а заразом вiдкриєш, �о на нiм спо-
чиває наше i нашого Духа-опiкуна благословенство, �о 
вiдступлення вiд то� дороги, яку вказує те знамено, буде 
найбiльшим не�астям для громади, буде початком 
�� цiлковитого упадку! [8 : 55]), однорідну та послідовну 
(така комбінація абсолютно переважає у тексті двох рома-
нів) (Ви ж знаєте, �о я вам признав, �о ваша правда, 
�о процес мусите виграти [9 : 84]. Треба сказати в честь 
бориславським робітникам, �о вони зразу добре порозумі-
ли сво� справу і бодай по той час нікотрий з них не зра-
див �идам, яка була ціль �х сходин і �о урад�ено на �х 
раді [7 : 186]. Ра�алович ще раз здригнувся, пригадавши собі, 
як він усі ті ночі, чу�чи далеко той м’явкіт, не міг засну-
ти і як одного вечора зо сльозами цілував руки Сталь-
ського, просячи, �оби дарував �итє котові [9 : 9]), нео-
днорідна та послідовна (Тому-то він розповів ріпникам, де 
і на якім плацу казано йому ставати на роботу, і просив 
їх, �оби йому показали, де є той плац [7 : 67]). Виявлено 
речення з усіма видами – однорідна, неоднорідна супідряд-
ності та послідовна підрядність (Дійшло до того, �о деякі 
селяни почали лазити по судах, допиту�чися, �о зробив 
„пан адукат Шнадельський” з �х справами, і тут довіду-
валися, �о ніякого адуката Шнадельського в суді не зна-
�ть і �о, коли вони пану Шнадельському подавали які гро-
ші за веденє своїх справ, то се пропа�і гроші і треба �м до-
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магатися від него �х звороту або позивати його до суду 
[9 : 182–183]). 

У прозі письменника трапляються нетипові випадки 
підпорядкування. До таких належить синтаксична одини-
ця, у якій залежну частину об’єктної семантики перериває 
вставлена конструкція, також побудована за схемою склад-
нопідрядного з’ясувального речення. Така комбінація дає 
змогу висловити емоції та враження героя, точніше пере-
дати ставлення до інформації, висловленої в основному 
тексті: Але скажіть, зробіть ласку, �о властиво за ціль 
має той ваш дотепний – мушу се признати, �о ду�е до-
тепний, – �арт з тими хлопами? [9 : 109] 

Про складність Франкових текстів свідчить також ре-
чення, у яких з’ясувальні частини переривають частини ін-
шої семантики, наприклад: Я вже не кажу нічо о тім, �о я 
бол� витерпів, ані не жадаю нічо за той час, хоть певно, �о 
якби мені добрі люди не були допомогли, то був би-м враз 
із матір’� загиб з голоду, ну, але тепер чень же мені нале-
житься тутка робота! [7 : 54].

Аналіз трьох творів із різних періодів творчості Івана 
Франка показує, що на всіх етапах абсолютно переважає од-
норідне підпорядкування кількох з’ясувальних частин. Ре-
пертуар сполучних засобів суттєво різниться, що зумовле-
но не лише обсягом творів, а й змістовим наповненням. Роз-
гляд структури речень дає змогу зробити висновки, що об-
сяг цих одиниць є граматичним виявом авторського почер-
ку письменника. Для художнього стилю особливо характер-
ні розгалужені граматичні конструкції з кількома частина-
ми тотожної семантики, що яскраво виражено на прикладі 
складнопідрядних речень з підрядними з’ясувальними.
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THE SYNTACTIC STRUCTURE OF IVAN FRANKO’S 
LITERARY WORKS: COMPLEX SENTENCES  

WITH OBJECT SUBORDINATE CLAUSES

Nataliia FARYNA

The article provides the analysis of syntactic peculiarities of 
Ivan Franko’s speech. The research is carried out on the basis of 
Ivan Franko’s literary works representing different periods of 
his work (“Boryslav Smiietsia” (“Boryslav is Laughing”), “Zakhar 
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Berkut” and “Perekhresni Stezhky” (“The Crossed Crossroads”). 
The paper focuses on complex sentences with object subordinate 
clauses, paying particular attention to typical structures of the 
abovementioned syntactic units. The obtained findings reveal 
that Franko’s stories is characterized by a frequent use of some 
connecting means, such as conjunctive and pronouns (what, ) in 
complex explicative clauses. The conducted analysis also testifies to 
the fact that the complication of subordinate explicative clauses is a 
typical feature of Franko’s writing style.

Ke� words: complex sentences with object subordinate clauses, 
conjunctive, connecting means, artistic style.
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У статті проаналізовано семантичне наповнення мовного 
образу неба, репрезентованого в художній прозі Івана Франка. 
Основну увагу звернуто на особливості відтворення природно-
го об’єкта в індивідуально-авторській картині світу. Окремо роз-
глянуто вплив релігійних вірувань на формування семантичної 
структури лексеми. Простежено зв’язок між міфологічним сві-
тоглядом та семантикою слово-образу.

Ключові слова: мовний образ, мовна картина світу, 
індивідуально-авторська картина світу, небо, семантика, сема.

Антропоцентричний підхід до вивчення мови, а також 
когнітивний вектор у сучасній лінгвістиці зумовили посиле-
ний інтерес до аналізу мовної картини світу загалом і словес-
ного образу зокрема. Вчені виявляють специфічні особли-
вості відображення картини світу в різних мовах (В. Жайво-
ронок, М. Кочерган, О. Селіванова), а також підкреслюють її 
нерозривний зв’язок із духовністю, культурою конкретного 
народу (П. Мацьків, Л. Лисиченко, І. Голубовська). МКС „від-
повідальна” за ментальний вияв її носіїв, унікальні і етноцен-
тричні, духовні надбання окремого етносу, і відображає цю 
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багатоаспектну палітру навколишнього світу, вносячи в ньо-
го свою специфіку в об’єктивно існуючу картину світу [8 : 26]. 
Вона, з одного боку, відбиває об’єктивізацію образів за допо-
могою мовних одиниць, тобто перебуває у лінгвістичній пло-
щині, з другого – „вбирає” в себе національно-культурні се-
мантичні навантаження (культурологічна площина). У ши-
рокий простір МКС входять різноманітні предмети, явища, 
абстрактні реалії, важливі для мовної спільноти чи окремої 
особистості у процесі пізнання та сприйняття довкілля. Так, 
„мовна картина містить те уявлення про світ, що характер-
не для пересічного мовця, окреслює наші пізнавальні мож-
ливості і постачає категорії (передусім категорії граматичні, 
семантичні й прагматичні), за допомогою яких сприймаємо, 
концептуалізуємо та оцінюємо дійсність” [1 : 116].

До центральних об’єктів пізнання належить, зокрема, й 
природа, представлена об’єктами, які репрезентують довкіл-
ля людини. Однією із природних реалій, особливо вагомою 
для людської фізичної й духовної перцепції, є небо. Здавна 
воно було недосяжним та таємничим об’єктом природи. Та 
люди вбачали в ньому не лише явище природи, але, згідно 
з християнськими віруваннями, й сакральне місце. Така по-
ліаспектність у сприйнятті неба зумовлює переосмислення 
цього об’єкта у художній творчості письменників. 

Роль й місце мовного образу неба в творчості різних 
українських письменників вивчали А. Огар [10, 11], Ю. Тим-[10, 11], Ю. Тим-, Ю. Тим-
ченко [13], Л. Кравець [6] та інші мовознавці. Вони розгляда- [13], Л. Кравець [6] та інші мовознавці. Вони розгляда-, Л. Кравець [6] та інші мовознавці. Вони розгляда- [6] та інші мовознавці. Вони розгляда- та інші мовознавці. Вони розгляда-
ли семантичні, атрибутивні характеристики неба, метафо-
ричність у змалюванні цього об’єкта тощо. Проте мовні засо-
би репрезентації образу неба у творчості І. Франка залиша-
лися поза увагою лінгвістів.

Національномовна картина світу та її елементи інтер-
претуються відповідно до мовної особистості автора та його 
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індивідуальної картини світу, оскільки „лише у поєднанні з 
людською свідомістю статична картина світу оживає, стає 
дійсністю, здатною поширюватися в просторі й часі, нести 
інформацію, випромінювати емоційно-експресивну енер-
гію” [9 : 8]. У такому аспекті можемо простежити вплив на 
письменника і того середовища, в якому він перебуває, на 
формування його картини світу та творчої свідомості. Як 
слушно зауважує С. Єрмоленко, „ніхто не може привласни- Єрмоленко, „ніхто не може привласни-Єрмоленко, „ніхто не може привласни-
ти небо й сонце. Проте завдяки письменницькому хисту ко-
жен може відчути себе під своїм небом і сонцем, серед при-
роди рідного краю, бо саме слово здатне через зорові, зву-
кові, конкретно-чуттєві картини надати пейзажам індивіду-
ального, національного характеру” [3 : 296].

Дитинство Каменяра тісно було пов’язано з карпатською 
природою, невід’ємними складниками якої були „мальов-
нича долина Нагуєвичів, річка Збір зі своїми гірськими по-
тічками, високий гірський хребет Діл, густі дубові, ялинові 
та букові ліси – цей земний рай тішив око та уяву малого 
І. Франка” [2 : 49]. Безперечно, таке оточення відіграло ва- Франка” [2 : 49]. Безперечно, таке оточення відіграло ва-Франка” [2 : 49]. Безперечно, таке оточення відіграло ва-
гому роль у виробленні тонкого письменникового відчуття 
природи, яке знайшло свою реалізацію у його художніх тво-
рах на різних етапах творчості. 

Мета цього дослідження – проаналізувати семантичні 
особливості вербального вираження мовного образу неба 
як фрагмента індивідуально-авторської картини світу Івана 
Франка. Досягнення мети передбачає розв’язання таких за-
вдань: 1) виокремити найменування  неба у творах І. Фран- Фран-Фран-
ка; 2) проаналізувати  семантику лексем-експлікаторів сло-
весного образу неба; 3) розглянути  роль і місце образу неба 
в мовній картині світу письменника.

Семантична різноманітність мовного образу неба в ху-
дожній прозі І. Франка пов’язана із  реалізацією цього обра-
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зу в різних контекстах відповідно до різних авторських за-
вдань та ідей. Вербалізується такий фрагмент мовної карти-
ни світу за допомогою лексем небо, небозвід, небосклон. 
Словникове тлумачення містить той поняттєвий мінімум, 
який актуалізується та семантично збагачується у мовній 
системі Франкової прози, – це „видимий над поверхнею зем-
лі повітряний простір у формі купола; за релігійними уяв-
леннями – місце перебування богів, ангелів, святих; потой-
бічний світ, рай” [12 : 249].

Однією із найпоширеніших є та група мікроконтекстів, 
у яких об’єктивізується сема, що збігається зі словнико-
вою дефініцією лексеми на позначення цієї природної ре-
алії – ‘видимий простір над землею’. Зазвичай небо у та-
кому семантичному аспекті на лінгвальному рівні виступає 
об’єктом, на який спрямовані погляди персонажів чи дія ін-
ших об’єктів, що відтворюється у відповідних синтагматич-
них зв’язках: …тая гора… врізується собою глибоко в глад-
ку і лиш по краю небосклона легко ко сіверо-востоку �алю-
ючу болехівську рівнину [14, 14 : 33]; …й раптом братам зда-
лося, що небо покрилося густими хмарами… [14, 17 : 296]; В 
сірій мряці, що злегка налягала на ліс і закривала небо, сей 
стовп видавався зовсім чорним [14, 20 : 321].

Така семантика в окремих випадках може збагачуватись 
й іншими семантичними компонентами, що демонструє, на-
приклад такий приклад: …іглиця була порожня і врізувала-
ся глибоко в синє, тепер уже темно-червоне небо… [14, 14 : 
32], де семантика дієслова врізатися зумовлює виникнен-
ня в слово-образі неба семи ‘глибина’. Окремо це значення 
в семантичному просторі образу неба актуалізується за до-
помогою семеми ‘водойма’, структурна частина якої – дно 
– переноситься на будову небесного об’єкта: Крізь невелич-
кі відступи між ними виднілося темне, глибоке дно неба з 
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блискотячими звіздами [14, 14 : 435]; …його будуща задача… 
никла так, як та поломінь в глибині темного небозводу… 
[14, 14 : 123].

Метафоризація неба також відображається в його атри-етафоризація неба також відображається в його атри-
бутивних характеристиках (зокрема в прикметнику глибо-
кий): Руки безвладно опали, голова звісилась до землі, він ляг 
горілиць на землю і впер очи в глибоке, темно-блакитне 
небо [14, 18 : 400]; Густя з виразом задуми гляділа десь дале-
ко понад верхи гір, немов здоганяла оком ті дрібнесенькі сріб-
ні хмарки, що раз виринали з глибоко� синяви неба, то знов 
тонули в ній [14, 18 : 408]. Таке семантичне переосмислен- : 408]. Таке семантичне переосмислен-408]. Таке семантичне переосмислен-]. Таке семантичне переосмислен-. Таке семантичне переосмислен-
ня можна пояснити візуальною подібністю між небесною та 
водною стихіями: „серед співвідносних ознак можна назва-
ти однаковий колір – синій (чи блакитний), рухливість, до 
того ж небо може бути джерелом води (дощу)” [7 : 47]. 

Візуальне сприйняття названої природної реалії дозво-
ляє описувати розмір небесного простору, який охоплює сво-
їм зором людина. Небо постає як об’єкт, що підлягає члену-
ванню. На мовному рівні такі особливості перцепції довкіл-
ля вербалізуються через сполучення лексеми небо з іменни-
ками на позначення його частин, унаслідок чого часто-густо 
з’являються генітивні метафори (шматок неба, кусень небо-
склона): …верх, перед ним лежачий, здолу порослий був гус-
тим яловим лісом, котрий здалека синівся вкруг гори, немов-
бито кусень небосклона відірвався і, скотившися з верха, об-
ляг його стопи доокола блакитним вінцем [14, 14 : 8]; Зирну-
ла вверх; крізь густу сітку конарів і гілляк дерев видно шма-
ток ярко-рожевого неба [14, 19 : 270]. 

Цікавим у письменницькому образі неба є форма сприй-
няття, що репрезентується на мовному рівні різними лексе-
мами та може відображати риси національномовної карти-
ни світу. Окрім того, своєрідне бачення неба демонструє ха-
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рактер авторської уяви та свідомості, його індивідуальної 
картини світу. У прозі І. Франка можемо виокремити ори- Франка можемо виокремити ори-Франка можемо виокремити ори-
гінальну інтерпретацію слово-образу неба завдяки семе-
мі ‘одяг’: Небозвід видавався тісним і, немов величезний 
капел�х, насунений на чоло, змінював, маскував �ізіоно-
мію міста [14, 19 : 94]. Автор не просто порівнює природ-
ний небозвід з головний убором, але й вказує на його харак-
теристики за розміром (величезний та тісний), що водночас 
відображає взаємодію неба з іншим об’єктом – містом, над 
яким воно простяглося. Письменник синтезує в одному мі-
кроконтексті візуальну перцепцію неба та його внутрішньо-
психологічне сприйняття, коли традиційно безкрайній про-
стір постає обмеженим, що викликає відчуття тисняви. 

Небо водночас є тим простором, де перебувають й інші 
елементи природи – сонце, місяць, зорі. У мовній системі це 
реалізується завдяки синтагматичним зв’язкам аналізова-
них номенів із відповідними найменування інших небесних 
об’єктів: Сонце власне запало за сам вершок Чорної гори і чер-
воним світлом обляло за собою широкий край небозводу 
[14, 14 : 20]; Місяць саме піднявся на небі… [14, 14 : 70]; Небо 
покривалось зорями [14, 16 : 64]; Сонце вже добре піднялось 
на небі, коли він, втомлений, задиханий, голодний станув на 
вершку гори, на високій полонині [14, 18 : 460]; Темніло небо, 
а потім звільна прояснювалося зорями, коли вони вернули 
до свойого села [14, 22 : 309].

Небо як частина довкілля і як простір над землею пред-
ставлене також семою ‘місце перебування птахів’. В. Жай- Жай-Жай-
воронок зазначає, що „небо повітряне – наземний простір, 
або місце, де царюють птахи” [4 : 388]. Саме така інтерпре-
тація цього космогонічного об’єкта є в окремих мікроконтек-
стах Франкових прозових творів: А на небосклоні високо пла-
ває самотній орел… [14, 14 : 9] (додатково актуалізується ко- : 9] (додатково актуалізується ко-9] (додатково актуалізується ко-] (додатково актуалізується ко- (додатково актуалізується ко-
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реляція із семемою ‘водойма’ через сполучення з дієсловом 
плавати). Проте автор не просто розглядає небо як „пташи-
ну територію”, а підсилює семантичний простір цього слово-
образу додатковими значеннями, зокрема семемою ‘Бать-
ківщина’, що вказує на визначення неба як рідного місця для 
птахів: Пташина лежала спокiйно на холоднiм смертельнiм 
ложi з золота i срiбла, тiльки головку звернула догори, до 
неба, до своє� ясно�, чисто� вiтчини… [14, 15 : 267]. 

Із компонентами семантичної структури мовного обра-
зу неба пов’язані також значення ‘висота’, ‘верх’, що демон-
струють узагальнене, а не конкретизоване сприймання лю-
диною неба. Тут на перший план виходить розуміння його 
як частини вертикального природного простору як верху в 
умовному розподілі світобудови, що протистоїть низу, тоб-
то землі. Простежити таке семантичне наповнення може-
мо через сполучення з дієсловами, що містять семантичний 
компонент �здійматися вгору’ та мають відповідну валент-
ність, яка зумовлює сполучуваність із певними іменникови-
ми компонентами, а також із прийменниками, що виража-
ють просторові відношення: Два височезнi комини стримiли 
до неба [14, 15 : 398]; Зойк напасників, ранених і повалених на 
землю, вдарив під небо [14, 16 : 106]. Інколи така семантика 
підсилюється вживанням прислівника високо, що конкре-
тизує локативну семантику неба: …високо к небу зносить-
ся монастирська церков з самим же монастирем… [14, 14 : 
33]; А на сході понад тим пурпуровим морем щосекундочки 
вистрілювали високо в небо величезні стовпи світла, граю-
чого всіма �арбами веселки… [14, 18 : 397–398].

Цікавим є збагачення семантичного простору мовного 
образу неба в індивідуально-авторській інтерпретації, коли 
у семемі ‘небосклон’ разом зі значенням ‘місце для небес-
них світил’ (зокрема метеора) виокремлюємо сему ‘осо-
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бистий простір’, що реалізується у сполученні з присвійним 
займенником: Так, ждала, ждала його, свого героя, того ди-
вовижного молодця, що вiд кiлькох тижнiв, мов яркий ме-
теор, несподiвано, таємниче появився на �� небосклон! [14, 
15 : 440].

Кількома мікроконтекстами представлена у творах 
І. Франка темпоральна семантика неба, яка пов’язана зі 
спостереженнями людей за природою та застосовуванням 
таких знань на практиці (розташування сонця – часового 
орієнтира – на небі) і яка на лінгвальному рівні реалізується 
через сполучення цього номена з лексемами, які вказують 
на частину конкретної просторової частини аналізованого 
природного об’єкта (захід неба, західна половина неба): Ве-
чоріло. Рожевий блиск залляв увесь захід неба [14, 19 : 268]; 
Сонце почало вже хилитися на західну половину неба, а в 
грушатицькій коршмі народу як набито [14, 22 : 210]. У та-
ких контекстах згадане сполучення іменників репрезентує 
уявлення про часовий вимір, позаяк сонце, за яким визнача-
ли пору доби, заходить за небокрай. Проте таке сполучення 
слів не завжди характеризує час. В окремих випадках воно 
вказує на просторе розташування об’єктів, набуває лока-
тивної семантики, наприклад: По тім він сів на підвищенім 
місці, звернений лицем до народу, тобто до східно� сторони 
неба [14, 16 : 39].

Продовженням семантики мовного образу неба, що 
пов’язана з релігійними віруваннями, є розуміння цього 
об’єкта як місця перебування вищих сил – богів, ангелів, свя-
тих, а також душ померлих (потойбічний світ, рай). Відтак 
у структурі аналізованого слово-образу виділяємо значення 
‘сакральне місце’, яке зазвичай актуалізується в тих мікро-
контекстах, де згадано про вищі сили, віру в надприродність 
та всемогутність неба, бо там править Бог (небо може пока-
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рати чи нагородити чимось тощо), а також через протистав-
лення небо – пекло: Ніколи, мій сину, не плям рук своїх кров�ю 
безпомічної невинності, – кров така зве о месть до неба! [14, 
14 : 125]; І Герман в скаженім болю грозив небу, звинявся з 
всього, мов дитина… [14, 14 : 433]; Аж ось у тiй потребi, мов 
помiчний ангел з неба, являється вигадливий бельгiєць iз сво-
єю винахiдкою! [14, 15 : 334]; Тепер я легше віджалую сина, 
коли небо післало мені замість нього таку доньку! [14, 16 : 
104]; Чи є там пан-біг, і небо й пекло і все те проче, — хе, 
хе, хе! — то хто ще знає [14, 18 : 445]; Так уміє придобри-
тися, що думав би чоловік: отсе святий із неба зійшов [14, 
20 : 324].

Мовна картина світу зберегла давні міфологічні уявлен-
ня про небо як істоту [6], що зумовлює виокремлення в його 
семантичній структурі значення ‘жива істота’. Через вплив 
природних явищ на людину та її життя, за словами В. Жай-
воронка, „поступово в людській свідомості розвивався культ 
природи, що становив основу світобачення, по суті, підґрун-
тя релігії як одухотворення всього довкілля” [5 : 73]. Такі 
ментальні особливості вербалізуються в мові та знаходять 
своє переосмислення у творах письменників. Дуже часто за-
вдяки оживленню природних явищ автор естетизує навко-
лишнє середовище в художньому тесті, по-перше, виявляю-
чи свою майстерність і талант  митця слова, по-друге, дося-
гаючи співзвучності з рідним народом та його культурою і 
ментальністю. Разом з тим спостерігаємо, що семантичний 
компонент ‘людина’ актуалізується переважно в дистрибу-
ції з дієсловами, які вказують на людські дії (дивитися, усмі-
хатися, сміятися, насуплюватися): А небо глядiло на них 
аж полове, сонце пекло, мов нанято, а хмари, худi, бiлявi та 
прозiрчастi, лiниво волоклися в заходу [14, 15 : 303]; До того 
ще небо, перед хвилею ясне, почало насупл�ватися хмара-
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ми, а одна з них, сіра, величезна, моментально закрила мі-
сяць [14, 20 : 354]. 

У кількох мікроконтекстах простежуємо „семантику світ-
ла і радості, що виявляється персоніфікацією (усмішка)” 
[15 : 65]: Чисте небо усміхалося своїм нескінченним лазуром 
до темної зелені борів… [14, 14 : 60]; Був чудовий весняний 
день. Небо сміялося своєю чистою глибокою блакиттю; по-
вітря було тепле й тихе [14, 17 : 451]; Перед ним усміхало-
ся небо, безсмертною, чистою красою блищала природа, але 
душа його замкнута була для тої краси, мутні очі не пропус-
кали до нутра яркого проміння [14, 18 : 437]. Репрезентація 
неба як антропоморфізованого об’єкта не лише відображає 
особливості авторської картини світу як способу його світо-
бачення та мовного переосмислення реалій, але й вказує на 
нерозривний зв'язок письменника із народними уявлення-
ми, віруваннями.

Отже, мовний образ неба займає важливе місце в 
індивідуально-авторській картині світу І. Франка, що за-
свідчує репрезентація у прозових творах письменника. Роз-
гляд цієї одиниці крізь призму семантики дав змогу просте-
жити особливості авторського світосприймання, що втілю-
ється на вербальному рівні. Прямі значення лексеми, пред-
ставлені в словнику, доповнюються новими семантичними 
компонентами. Зокрема це яскраво демонструє лінгвовізія 
неба через кореляцію із семантичною сферою �водна сти-
хія’, завдяки якій мовний образ неба збагатився значенням 
�глибина’. Також цікавою є концептуалізація неба у рамках 
лексико-семантичного поля �одяг’, зокрема його компонен-
та капелюха. Традиційним для національномовної картини 
світу є семантичне представлення неба як місця розташу-
вання небесних світил, а також – перебування птахів. Окре-
мо в семантиці цього мовного образу письменник репрезен-
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тує часові та просторові значення, які пов’язані із рухом сон-
ця. Релігійні вірування людей, пов’язані із переконаннями 
про перебування на небесах Бога та вищих сил, відобража-
ються у значенні �сакральне місце’. Крім того, письменник 
апелює до міфології, в якій простежувався культ природи 
та її оживлення, завдяки чому слово-образ неба представле-
ний у вимірі семеми �людина’. Таким чином, у мовній карти-
ні світу І. Франка образ неба репрезентується поліаспектно: 
від його змалювання як необмеженого просторового об’єкта 
до метафоричного сприйняття як прообразу внутрішньо-
го світу людини. У зв’язку з проаналізованими вище мов-
ним образом неба перспективними видаються досліджен-
ня мовних образів його складників (зірок, сонця тощо) як 
невід’ємних компонентів індивідуально-авторської картини 
світу І. Франка.

1. Барабаш О. Лексичний склад мови як відображення картини світу народу. 
/ О. Барабаш // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 
38. – Ч. ІІ. – 2006. – С. 116–121.

2. Вербицька Л. Іван Франко „в пленері” (до проблеми „митець і природа”)” / 
Лідія Вербицька // Дивослово. – 2011. – № 10 (655). – С. 49–51.

3. Єрмоленко С. Мова і українознавчий світогляд: Монографія / С. Єрмолен-
ко. – К. : НДІУ, 2007. 

4. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. / 
В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. 

5. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007.

6. Кравець Л. Метафоричне структурування концепту „небо” в українській 
поезії ХХ ст. (за матеріалами до словника української поетичної метафо-
ри) / Лариса Кравець // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. пр. – К. 
: Ін-т української мови НАН України, 2009. – Вип. 18. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.�ov.ua/portal/Soc_Gum/Lekb/2009_18/Kravec.htm

7. Лисенко Н. Метафори і символи з компонентом небо в поетичному ідіос-
тилі Т. Осьмачки / Н. Лисенко // Вісник Харківського національного уні-
верситету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – 2011. – № 936: Вип. 61.  
– С. 46–49.



489ФРАНКОЗНАВСТВО

8. Мацьків П. Концептосфера Бог в українському мовному просторі: Моно-
графія. – Дрогобич : Коло, 2007. 

9. Мойсієнко А. Мова як світ світів: поетика текстових структур / А. Мойсієн-
ко. – Умань : Редакційно-видавничий центр “Софія”, 2008.

10. Огар А. Атрибутивна вербалізація концепту небо (на матерілі поетичної 
мови другої половини ХХ ст.) / А. Огар // Лінгвістика: Збірник наукових 
праць. – №1 (22). – Ч. ІІ. – Луганськ, 2011. – С. 156–164.

11. Огар А. Мовне втілення концепту небо у поетичні системі І. Драча / 
А. Огар // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової 
конференції (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2012). – Івано-Франківськ, 
2012. – С. 445–448.

12. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовозн. ім. О. О. Потеб- Потеб-Потеб-
ні; голов. ред. І. К. Білодід. – К. : Наукова думка. – Т. 5. – 1974. – 840 с. 

13. Тимченко Ю. Небо в поетичному світі „Великого сонцепоклонника” / 
Ю. Тимченко // Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. праць]. – Вип. 28. – 
Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – С. 142–146.

14. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наукова думка, 1976 – 1986.
15. Хомик Т. Пейзажні метафори в поезії І. Франка / Т. Хомик // Мандрі-

вець: Видання „Наукових записок ун-ту „Києво-Могилянська Академія”. 
– 01/2008. – №1. – С. 60–70.

THE IMAGE OF SKY IN IVAN FRANKO’S LANGUAGE 
PICTURE OF THE WORLD: THE SEMANTIC ASPECT  

(ON THE MATERIAL OF PROSE)

Tetiana �A�US

The article deals with the semantic filling of the language im- language im-language im-
age of sky in Ivan Franko’s artistic language. The main attention is 
paid to the peculiarities of representation of this natural object in 
the individual author’s language picture of the world. Separately, the 
influence of religious beliefs on the formation of semantic structure 
of lexeme is considered. The connection between the mythological 
worldview and the semantics of the language image is observed.

Ke� words: language image, language picture of the world, indi-
vidual author’s language picture of the world, sky, semantics, seme.
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Статтю присвячено дослідженню ойконімів України, твірні 
основи яких є відкомпозитними утвореннями. Метою статті є 
аналіз деантропонімної архаїчної ойконімії, зокрема відкомпо-
зитних імен. Предмет дослідження – загальнослов’янські типи 
(посесивні назви (на *-jь-, *-inъ, *ovъ/-evъ), патронімні назви (на 
*-itji), відродинні назви (на *-і)). Виокремлення давніх антропо-itji), відродинні назви (на *-і)). Виокремлення давніх антропо-), відродинні назви (на *-і)). Виокремлення давніх антропо-
німів із архаїчної ойконімії – методично складне завдання. Дав-
ні антропоніми, виокремлені з архаїчної ойконімії, – додаткове 
джерело слов’янського антропонімікону. Відкомпозитні влас-
ні назви людей, що приховані в ойконімії, свідчать про давність 
таких онімних утворень, спільне слов’янське походження біль-
шості з них, про загальнослов’янські тенденції у назвотворен-
ні, про спільні ареали не тільки ойконімії, але й антропонімії. 
Можемо стверджувати, що виділені 26 коренів (*Ostrъ, *Rahъ, 
*Rogъ, *Rudъ, *Se(d)l, *Sĕm(i), *Sila, *Sэrii, *Starъ, *Straxъ, *S/
Su, *Sulijь, *Tihъ, *Tuxъ, *Tverъ//*Tvorъ, *Unъ, *Černъ, *Hodъ, 
*Horonъ, *Zor, *Zvenъ, *Zwir, *Vel, *Vir(a), *Vovk, *Vyd) і репрезен-Zvenъ, *Zwir, *Vel, *Vir(a), *Vovk, *Vyd) і репрезен-ъ, *Zwir, *Vel, *Vir(a), *Vovk, *Vyd) і репрезен-Zwir, *Vel, *Vir(a), *Vovk, *Vyd) і репрезен-, *Vel, *Vir(a), *Vovk, *Vyd) і репрезен-
товані в архаїчній ойконімії України свідчать про те, що всі вони 
є складовими композитних спільнослов’янських імен. Практич-
на цінність статті полягає в тому, що виокремлені власні назви 
людей із архаїчних типів географічних назв України поповни-
ли загальнослов’янський антропонімікон. У результаті розвід-
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ки було встановлено особливості антропонімії, що виділена з 
архаїчних ойконімних типів.

Ключові слова: деантропонімна ойконімія, загально-
слов’янські типи ойконімів, композити, відкомпозити, антропо-
німія.

Ця стаття є продовженням розвідок у 18 і 20 випус-
ках „Записок з ономастики” [2], де репрезентовано 34 ко-
рені (*Ber//*Br(a), *Byt, *�la�, *�lud, *Boh, *�olь, *Bor, 
*Brat,*Bud,*Buj, *Godъ, *Gostь,*�eržь, *�эlъ, *�эdъ, *�obrъ, 
*�omъ, *�or�ъ, *Kanja, *Krajь, *Krasъ, *Kryvъ, *Kvasъ, 
*Kvitъ, *�alъ,*�ana, *�etъ//*�ečь, *�ilъ, *�irъ, *�yslь, 
*�orъ//*�erъ, *�utъ,*�ьnъ, *�ьstь) та 23 корені (*Na+dija,  
*Niga, *Nino, *Radъ, *Ratь//*Retь, *Rostъ//*Rastъ, *Samъ, 
*Sebĕ//*Sobĕ, *Slavъ//*Slovъ, *Stanъ,  *Stojь, *Storzь, *Sudъ, 
*Swětъ, *Svoj//*Sve, *Jarъ, *Čudo, *�otь, *�udъ, *�valъ, *Vojь, 
*�olja, *�olod), що засвідчені і в слов’янській антропонімії, і в 
архаїчній ойконімії України; усі вони є компонентами скла-
дених спільнослов’янських імен. 

Архаїчні ойконіми України містять антропонімний фак-
таж, який не зберігся до сучасного етапу в „чистому” вигля-
ді, але такий матеріал дуже цінний для ономастичних сту-
дій. Антропоніми, які виокремлюємо з архаїчних типів ойко-
німів, досліджені мало, тому такі студії важливі, бо свідчать 
про архаїчність географічних назв, спільне слов’янське по-
ходження, загальнослов’янські тенденції в онімотворенні та 
накладання ареалів ойконімів та антропонімі. У статті зо-
середимо увагу на відкомпозитних архаїчних типах україн-
ських ойконімів.

Деантропонімна ойконімія України представлена в осно-
вному у посесивах на *-jь-,*-inъ, *ovъ/-evъ, патронімних на 
*-itji та відродинних назвах на *-і. Фрагментарно спостеріга-
ємо антропонімікон і в інших типах ойконімів, однак масо-
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во власні назви людей представлені в тих географічних на-
звах, які виникли за відповідних суспільно-історичних умов, 
коли для людини основним у назві поселення було увіковіч-
нити власника, засновника, нащадків родоначальника, го-
лову родини (роду) тощо [3 : 409]. Про виокремлені із ойко-
німів власні назви писали Д. Бучко [1], О. Купчинський  [7], 
М. Худаш та М. Демчук [8], В. Шульгача [9; 10], З. Купчинська 
[4; 5; 6] та інші дослідники.

На сьогоднв виокремлено такі компоненти  складених 
назв: *�strъ, *Rahъ, *Ro�ъ, *Rudъ, *Se(d)l, *Sĕm(i), *Sila, *Sэrii, 
*Starъ, *Straxъ, *S/Su, *Sulijь, *Tihъ, *Tuxъ, *Tverъ//*Tvorъ, 
*Unъ, *Černъ, *�odъ, *�oronъ, *Zor, *Zvenъ, *Zwir, *�el, *�ir(a), 
*�ovk, *�yd. Однак не можемо категорично стверджувати, 
що твірна основа значної кількості ойконімів однозначно 
пов’язана з антропонімом-композитом. У багатьох геогра-
фічних назвах, особливо тих, які сформувалися в пізніший 
період, проглядається відапелятивне походження. 

*Ostrъ < псл. *osr-os < іє. *ak-r-os – гострий (ЕСУМ І: 575–
576; Ф ІІІ: 166–167).

Композити: �stromir, �strolov (Sv.: 82), пор. антропо-
німію: Остренко, Остронинъ, Острян, Остряниця, Острята 
(Дем.: 69, 79); Острий (Фар.: 255); Остренков, Остреневы, 
Острец, Острогубов, Остроухов, Остряков (Вес.: 234); Астрак, 
Астрэйка (Бір.: 25). Ойконімія: Остріїв; Рв.; 1545 < антр. 
Острій. Остроглядовъ; Стародубський пов.; 1799–1801 < 
антр. Острогляд. Ostrin; Галицька земля; 1472 < антр. Ост-
ра. Пор. Ostrokowicze; Черняхів – Житомир; 1607 < остроко-
вичі < антр. Острок(ович). Ostrohoź; Брацлав, Київська зем-
ля; кін. XVI < антр. Острогод. Ostrołucz Nowy; Київська зем-
ля; 1660. Ostrołucz Stary; Київська земля; 1660. Ostrołucze; 
Київ – Брацлав; кін. XVI ст. < антр. Остролук(ч). Острен-
ковской; Гадяцький пов.; 1799–1801. Острыевская; Київ; 
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1765–1791. Островерховскій 1-й; Гадяцький у.; 1904. Ост-
роверховскій 2-й; Гадяцький у.; 1904. Острогірське; Мк.; 
1795. Остроглядовской; Стародубський пов.; 1799–1801. 
Острогозьк; Слободська Україна; 1774. Остропольская; 
Ново-Любар – Житомир; 1765–1791.

*Rahъ < псл. raxati – кидати щось тяжке – можливо, зву-
конаслідувальне (Ф ІІІ: 449).

Композити: Rachman (Sv.: 96), пор. антропонімію: Рахо-
вин (СПЧ: 297), Рашко (Дем.: 22); Рах(а), Рашанок, Рахоускі, 
Рахач, Рахацэвіч, Рахлей, Рашко, Рашчэня (Бір.: 350).

Ойконімія: Раховъ; Чигирин; 1917. Рахів; Зк.; 1499 < 
антр. Рах. Рахновъ; Брацлав; 1567 < антр. Рахно. Рашків; 
І-Фр.; 1666. Рашків; Чрв.; 1946. Рашкова Слобода; Чрг.; 
1876. Рашковъ; Ольгопільський пов. Подільської губ.; 1628. 
Рашковъ; Чернігівський пов.; 1799 – 1801 < антр. Рашко. 
Пор. Рахничи; Житомир – Коростень; 1650 < рахничі < антр. 
Рахн(ич). Рахнівецька Слобода; Кам’янецький пов.; 1678.

*Rogъ < псл. ro�ъ – ріг (Ф ІІІ: 489).
Композити: Rohoslav, Rohovolod, Rohdal (Sv.: 96); Рог-

волод (Тр.: 313), пор. антропонімію: Рог, Роганенко, Рого-
за, Рожокъ, Рожко (Дем.: 22, 60, 80, 129); Рогулич (Ред.1969: 
189); Рогалюк, Рогаль, Рогань, (Фар.: 273); Рог, Рогалевы, 
Рогатый, Рогачевы, Рогволод, Рогов, Рогуля (Вес.: 269); Ра-
жок, Ражко, Рогаль, Рогач (Бір.: 351).

Ойконімія: Рогачів; Жт.; 1577. Рогачів; Жт.; 1578. Рога-
чів; Рв.; 1399 < антр. Рогач. Рогів; Лв.; 1946. Рогів; Рв.; 1946. 
Рогів; Умань; 1826–1849. Рогов; Топальська сотня; 1765. 
Рогово; Стародубський пов.; 1799–1801. Рогова; Підвисіць-
кий р-н; 1917 < антр. Рог. Роговичев; Погарський пов.; 1779–
1781 < антр. Рогович. Рожків; Пл.; 1946. Рожково; Ананьїв-
ський у.; 1917 < антр. Рожко. Рожневі Поля; І-Фр.; 1927. Рож-
нів; І-Фр.; 1424. Roźnow; Остер – Овруч; XVI ст. < антр. Рож-
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но. Рожнятів; І-Фр.; 1522 < антр. Рожнята. Рожовъ; Креме-
нець; 1734 < антр. Рог. Рогань; Хрк.; 1650 < антр. Роган. Ро-
гатин; І-Фр.; 1184 < антр. Рогата. Рогачин; Тр.; 1578 < антр. 
Рогач. Rohin; Коломия; 1416 < антр. Рога. Рогулинъ; Херсон-
ський у.; 1917 < антр. Рогула. Пор. Роговичі; Вл.; 1430. Рого-
вичі; Хм.; 1573. Rohowicze Wielkie; Локачі; 1765 < рогови-
чі < антр. Рог(ович). Рогальскаго; Новоград-Волинський у.; 
1911. Роганське; Дц.; 1946. Рогачевскїй; Лубенський пов.; 
1799–1801. Рогівське; Дн.; 2011. Рогівського; Київська 
округа; 1926. Рогозинскій; Чернігів; 1765.

*Rudъ < псл. * ruda – буланий, червоний тощо (Ф ІІІ: 513).
Композити: укр. Rudislav, Rudomysl (Sv.: 96), пор. антро-

понімію: Рудаковычъ, Рудко, Рудыка (Дем.: 120), Рудай, Ру-
день, Рудий, Рудич, Рудишин, Рудика, Рудусь, Рудь (Ред. 1969: 
191), Рудий, Рудницький, Рудько (Фар.: 275), Руда, Рудак, Ру-
дель, Рудки, Рудневы, Рудный (Вес.: 272); Рудак, Рудаман, Ру-
дась, Рудік, Рудь, Рудько, Рудняк (Бір.: 353–354).

Ойконімія: Рудево-Миколаївка; Дн.; 2011. Рудев.; Кре-
менчуцький у.; 1904. Рудове; Лг.; 1947. Рудевъ; Лубенський 
у.; 1904 < антр. Руд. Руденків; Кв.; 1946. Руденкове; См.; 1946. 
Руденковы; Кобеляцький у.; 1904. Руденковъ, Зіньківський 
у.; 1904. Руденковъ; Гадяцький у.; 1904. Руденковъ; Мир-
городський у.; 1904. Руденковъ 1-й; Зіньківський у.; 1904. 
Руденковъ 2-й; Зіньківський у.; 1904. Руденьковъ; Ромен-
ський у.; 1904 < антр. Руденко. Рудиків; Кв.; 1946. Рудиків; 
Пл.; 1870 < антр. Рудик. Рудів; См.; 1946. Рудів; Хрк.; 1946 
< антр. Рудь. Рудлевъ; Луцьк – Жидичин – Дубно; 1539 < 
антр. Рудло. Руднева; Александрійський у.; 1917. Руднева; 
Херсонський у.; 1917. Руднєве; См.; 2011. Рудновъ; Торго-
вище – Луцьк; 1765. Рудневе; Хрк.; 1946 < антр. Рудно. Руд-
ниченків; Кв.; 1946 < антр. Рудниченко. Рудяків; Київська 
округа; 1781. Рудяковъ; Ніжинський полк; 1741 < антр. Ру-
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дяк. Рудьковъ; Прилуцький у.; 1904. Рудьковъ; Бердичів; 
1917 < антр. Рудько. Rudowle; Київська земля; 1618 < антр. 
Рудов. Рудомль, маєток; Кременець; 1449 < антр. Рудоми(е)
л. Рудчинъ; Миргородський у.; 1904 < антр. Рудка. Пор. Ru-
danicze; Львів; 1479 < руданичі < антр. Рудан(ич). Rudino-
wicze; Ярунь; 1637 < рудиновичі < антр. Рудин(ович). Руд-
ковичи; Мостиська; 1711 < рудковичі < антр. Рудк(ович). 
Rudancze; Львівська земля; 1486 < антр. Руданець. Рудан-
ське; Вн.; 1946. Руданське; Вн.; 1550. Рудеевской; Зіньків-
ський пов.; 1799–1801. Руденецкой; Новгород-Сіверський 
пов.; 1799–1801. Руденскій Майданъ; Ровенський у.; 1911. 
Рудецкая; Дубенський у.; 1911. Рудиковской; Гадяцький 
пов.; 1799–1801. Рудківський; Жт.; 1946. Рудковскихъ; 
Острозький у.; 1911. Рудневская Ельня; Топальська сотня; 
XVII ст. Рудневский; Мглин; XVII ст. Рудницкаго; Жито-
мирський у.; 1911. Рудницкое; Ольгопільський пов., Под. 
губ.; 1848. Рудницьке; Вн.; 1765–1791. Рудницьке; Кв.; 
1430. Рудноцкое; Остерський пов.; 1787. Рудовскїй; Пиря-
тинський пов.; 1799–1801. Рудовскій; Прилуцький у.; 1904. 
Рудчанскіе; Кобеляцький у.; 1904.

*Se(d)l < псл. *sedьlo /* sedъlo < *sěděti (Ф ІІІ: 589–590, 
596, 618–619).

Композити: Siodło�ost, Siedlewit, �obrosiodł, Selibor (Sv.: 
95), пор. антропонімію: Селов, Селковичъ, Селишинъ, Се-
лешко, Селешенко (Дем.: 60, 81); Сіданич, Сідей, Сідельник, 
Сідлинський (Ред.1969: 200); Седун, Седуха, Село, Сельчук, 
Селюга, Селянка, Селянкин, Селята (Вес.: 283–284); Сельскі, 
Седа, Седзін, Сядзенга, Сядзюк, Седзень (Бір.: 370–371).

Ойконімія: Селихів; Чрг.; 1600 < антр. Селих. Селичів; 
Хм.; 1568 < антр. Селик(ч). Селятин; Чрц.; 1849 < антр. Се-
лята. Пор. Селецкаго; Херсонський у.; 1917. Селецкаго И. Е.; 
Александрійський у.; 1917. Селецкій; Пирятинський у.; 
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1799–1801. Селецкое Малое; Хорольський пов.; 1787. Се-
лецкое Великое; Хорольський пов.; 1787. Селецьке; Дн.; 
1946. Селецький Яр; Чрв.; 1946.

*Sĕm(i) < stsl. sĕmь – особа, персона (Sv.: 85).
Композити: Semibor, Semi�oj, Semimisl (Sv.: 85), пор. ан-Semibor, Semi�oj, Semimisl (Sv.: 85), пор. ан-, Semi�oj, Semimisl (Sv.: 85), пор. ан-Semi�oj, Semimisl (Sv.: 85), пор. ан-, Semimisl (Sv.: 85), пор. ан-Semimisl (Sv.: 85), пор. ан- (Sv.: 85), пор. ан-Sv.: 85), пор. ан-.: 85), пор. ан-

тропонімію: Семаль (Дем.: 115); Семич, Семканич, Семусьо, 
Семчишин (Ред. 1969: 195–196), Семиха (Фар.: 279). 

Ойконімія: Семигинів; Лв.; 1460 < антр. Семигин. 
Семиргеевъ; Хорольський у.; 1904 < антр.Семиргій. 
Siemiorchowo; Богуслав; 1622 < антр. Семерех(ч). Семичів; 
Стн.; 1946 < антр. Семик(ч). Семковъ; Роменський у.; 1904 
< антр. Семко. Пор. Семковской; Зіньківський пов.; 1799–
1801. Симно, Білорусь, 1557.

*Sila < псл. sila – сила (Ф ІІІ: 621).
Композити: �ujsil, �ojsil (Sv.: 97), пор. антропонімію: Си-Sv.: 97), пор. антропонімію: Си-.: 97), пор. антропонімію: Си-

ленко, Силка, Сильничак, Сильченко (Ред.1969: 198–199); 
Силай, Силяк (Тр.: 337); Сила (Фар.: 281); Сильный (Вес.: 
286), Сілін, Сіліч, Сілок, Сілко, Сілкін, Сілкович (Бір.: 373).

Ойконімія: Сильченкове; Чрг., 2011 < антр. Сильченко; 
Силин; Пл.; 1904 < антр. Сила. Пор. Сильне; Вл.; 1546. Силь-
не; Вл.; 1911. 

*Sэrii < псл. *sĕrъ – сірий (ЕСУМ �: 256).
Композити: Siroslav (Sv.: 97), пор. антропонімію: Сірич, 

Сірканич, Сіроштан, Сіряченко (Ред. 1969: 200); Сірий, Сір-
ко, Сірчук (Фар.: 282); Серко, Серов, Сермяга (Вес.: 285–286); 
Серы, Серых, Серык (Бір.: 372).

Ойконімія: Сираковъ; Київ; 1917 < антр. Сірак. Сирен-
кова Долина; Хорольський у.; 1904. Сиренковъ; Хороль-
ський у.; 1904 < антр. Сіренко. Сирове; Мк.; 1697 < антр. Сір. 
Sirackow; р. Стугна – Київ; 1593 < антр. Сірак. Сэриковы; 
Кобеляцький у.; 1904. Сіриків; Чрг.; 1904 < антр. Сірик. 
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Сэрковъ; Херсонський у.; 1917 < антр. Сірко. Сірче; Вл.; 
1911 < антр. Сірець. Пор. Sircza; Польща, 1427.

*Starъ < псл. starъ, пов’язане із лит. staros – товстий (Ф 
ІІІ: 747).

Композити: Staroslav (Sv.: 97), пор. антропонімію: Стари-
нець, Старовумник, Старунько, Старят (Ред. 1969: 208), Ста-
ренко, Старенький, Старий, Старик, Старків, Старич, Стари-
шин, Старовецький, Староміський, Старчак (Фар.: 287–288); 
Старко, Стародубов, Стародубцев, Старость Песья, Старухин, 
Старцов, Старый, Старынин (Вес.: 299); Старовер, Старавойт, 
Старадуб, Старажыл, Стараселец, Старун, Старуха, Старушак, 
Старык, Старына (Бір.: 389–390).

Ойконімія: Старикове; См.; 2011 < антр. Старик. Стар-
ченкове; Дц.; 2011 < антр. Старченко. Старуня; І-Фр.; 1378 
< антр. Старун. Старухинъ; Кременчуцький пов.; 1799–
1801 < антр. Старуха. Старушкины; Кобеляцький у.; 1904. 
Старушкины; Кобеляцький у.; 1904 < антр. Старушка. 
Старчакинъ; Роменський у.; 1904 < антр. Старчак. Пор. Ста-
ричі; Лв.; 1784. Starycze; Бориспіль; 1651 < старичі < антр. 
Стар(ич). Старовичі; Кв.; 1552 < старовичі < антр. Старович. 
Старицьке; Жт.; 1946. Старицьке; Київська округа; 1917. 

*Straxъ < псл. *straxъ, пов’язане із лит. stre�ti – оцепені-
ти (Ф ІІІ: 772).

Композити: Strachkvas, Nestrach (Sv.: 87), пор. антропоні-
мію: Страхъ, Страшко, Страшъ (Дем.: 31, 60), Страшевський 
(Фар.: 290); Страхов (Вес.: 301); Страх, Страховіч, Страшны 
(Бір.: 392).

Ойконімія: Страшеве; Рв.; 1879. Страшів; Лв.; 1946. 
Страховъ ліс, Овруч, XVI ст. Страшів Великий; Борзна; 
XVІІ ст. < антр. Страх. Страшковъ; Роменський у.; 1904 < 
антр. Страшко. Страхослав; Холмська земля; 1502 < антр. 
Страхослав. Пор. Страшевичі; Лв.; 1444 < страшевичі < 
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антр. Страш(евич). Страшевського; Оратівський р-н; 1927. 
Страшне; Лв.; 1447. 

*S/Su... < *są – префікс, що означає зв’язок або приєднан-
ня (Ф ІІІ: 791). Композити: Sbor, Súmir (Sv.: 103), пор. антро-
понімію: Зберча, Зберчик (СПЧ: 152), Субаш, Субота, Сура-
дейкін (СПЧ: 339).

Ойконімія: Субаровъ; Поділля – Вінниця; 1735 < антр. Су-
бар. Суботів; І-Фр., 1439. Суботів; Чрк., XVI ст. Суботів; Чи-
гирин; 1649 < антр. Субот. Суглів; Летичів – Поділля – Хміль-
ник; 1565 < антр. Сугол. Суготовъ; Вінниця; 1784 < антр. Су-
гот. Сугрів; Лв.; 1451 < антр. Сугор.

Субине; Жт.; 1680 < антр. Суба. Субіч; Хм.; 1543 < антр. 
Суби(і)т. Сувид; Кв.; 1670 < антр. Сувид. Сукіль; І-Фр.; XVII ст. 
< антр. Сукол. Сураж; Тр.; 1390. Suraź Stary; Острог; 1603 < 
антр. Сураж. Пор. Суботовичи; Глухів; II пол. ХVII ст. < су-
ботовичі < антр. Субот(ович). Subutnicze; Теребовля; 1569 < 
субутничі < антр. Субутн(ич). Сусідовичі; Лв.; 1374 < сусідо-
вичі < антр.Сусід(ович). Suderewnia; Київська земля; 1624.

*Sylijь < псл. sy + liti або *sulii – краще (Ф ІІІ: 800–801).
Композити: Sulirad, Sulimir, Nesul (Sv.: 87), пор. антропоні-Sulirad, Sulimir, Nesul (Sv.: 87), пор. антропоні-, Sulimir, Nesul (Sv.: 87), пор. антропоні-Sulimir, Nesul (Sv.: 87), пор. антропоні-, Nesul (Sv.: 87), пор. антропоні-Nesul (Sv.: 87), пор. антропоні- (Sv.: 87), пор. антропоні-Sv.: 87), пор. антропоні-.: 87), пор. антропоні-

мію: Сулима, Сулимъ, Сулко, Суловъ, Сулэй (Дем.: 31, 64, 83), 
Сулик, Сулименко, Сулимка, Сулятицький (Ред. 1969: 211); 
Сулимка, Сульмень, Сулой, Сулуев (Вес.: 305); Сулім, Суляя, 
Сулюта (Бір.: 398).

Ойконімія: Сулимів; Лв.; 1421. Сулимів; Пл.; 1946. 
Сулимовъ; Роменський у.; 1904. Сулимовъ Большой; Зінь-
ківський у.; 1904. Сулимовъ Малый; Зіньківський у.; 1904. 
Sulimów; Сокаль; 1893; 1785–1788 < антр. Сулим. Сули-
ків; Щирець – Львів; 1455. Суликовъ; Тучин – Луцьк; 1765 
< антр. Сулик. Пор. Суликовичі; Поділля; 1578 < суликовичі 
< антр. Сулик(ович). Сулятичі; Лв.; 1473 < сулятичі < антр. 
Сулят(ич).
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*Tihъ < псл. *tixъ – тихий (Ф I�: 63).
Композити: Tihomir, Tihomil (Sv.: 97), пор. антропонімію: 

Тихоня (Фар.: 294), Тиханов, Тихий, Тихочка, Тихый (Дем.: 
117), Тихойко, Тихохід (Ред. 1969: 217); Тихого, Тихое Лето, 
Тихомир, Тишак, Тишенинов, Тишенков, Тишина (Вес.: 317–
318); Ціхан, Ціхановіч, Ціханчык, Ціхі, Ціхманы, Ціхоня (Бір.: 
438–439).

Ойконімія: Tyscharow; Львів – Стрий; 1589 < антр.Тишар. 
Тишів; Жт.; 1946. Тишів; Зк.; 1946 < антр. Тиш. Tyszków; 
Овруч – Київ; XVI ст. < антр. Тишко. Цілком імовірно, що цей 
антропонім пов’язаний з християнським іменем Тихін//
Тихон (Тр.: 363); Тихотин; Вл.; 1554 < антр. Тихота. Тихо-
виж; Рв.; 1628 < антр. Тиховид. Тихомель; Хм.; 1153 < антр. 
Тихоме(и)л. Пор. Тишевичі; Хм.; 1583 < тишевичі < антр. 
Тиш(евич). Tyszyce; 1583 < тишичі < антр. Тиш(ич). Тихо-
цьке; Хрк.; 1946. Тишицький; Рв.; 1911.

*Tuxъ < псл. *tuxъ – тухлий або псл. *tušiti – заспокоюва-
ти ( Ф I�: 128).

Композити: Tuchomir, Tuchorad, �rahotúch (Sv.: 89), пор. 
антропонімію: Тушницький (Ред. 1969: 221); Тухан, Тухач, 
Тхта, Туша (Вес.: 327); Тушчык, Тушкевіч, Тушэля (Бір.: 419).

Ойконімія: Тушків; Великі Мости – Жовква; 1475 < антр. 
Тушко. Тушебин; Рв.; 1545 < антр. Тушеба. Пор., Tuszyna, 
Польща, 1508. 

*Tverъ//*Tvorъ < псл. *tvьrъ – твердий, огорожа (Ф I�: 
32–34).

Композити: Tvrdmir, Tvrdoslav (Sv.: 90), пор. антропоні-
мію: Твердий, Твердун (СПЧ: 343); Творнякъ (Дем.: 84); Твер-
дик, Твердь (Ред. 1969: 214); Твердиков, Твердило, Твердис-
лавич (Вес.: 313–314).

Ойконімія: Твердомедове; Хрс.; 1825 < антр. Твердомед. 
Твердохлэбовы; Кобеляцький у.; 1904 < антр. Твердохліб. 
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Твіржа; Лв.; 1515 < антр. Тверда. Пор., Твардовскаго; Бер-
дичів; 1917.

*Unъ < псл. *junъ, *junьсь – юний (Ф I�: 163, 531).
Композити: Unĕbud, Unislava (Sv.: 90), пор. антропонімію: 

Юник, Юнь (Ред. 1969: 246), Юнак, Юнів, Юнович (Фар.: 319); 
Унковский (Вес.: 332); Юнацкевіч, Юнко, Юнковіч, Юнчык 
(Бір.: 496).

Ойконімія: Юнашків; І-Фр.; 1461 < антр. Юнашко. Унин; 
Овруч – Київ – Чорнобиль – Житомир; XVI ст. < антр. Уна. 
Пор., Унятичі; Лв.; 1467 < унятичі < антр. Унят(ич).

*Černъ < псл. *cьrnъ < čьrxnъ – чорний (Ф I�: 346).
Композити: Črnomir, Czarnomýsl (Sv.: 73), пор. антропоні-

мію: Чернота, Черныкъ, Черня, Черняк, Чернята, Чорнышъ 
(Дем.: 84); Чернега, Черник, Черниченко, Черничко, Черни-
чук, Черней, Чорненький, Чорний, Чорнобай, Чорнобиль, 
Чорнобривець, Чорновол, Чорнокожа (Ред. 1969: 237–238); 
Чорницький, Черниця, Чернушка, Чорновус (Фар.: 309–310); 
Чернава, Чернев, Черней, Чернец, Черник, Чернопуд, Черну-
ха, Черный, Чернышев, Чернятин (Вес.: 351–352); Чэрнік, 
Черня, Чэрній (Бір.: 457–458).

Ойконімія: Чорненкове; Дн.; 1807 < антр. Чорненко. Чор-
ників; Вл.; 1885 < антр. Чорник. Чорніїв; Вл.; 1545 < антр. 
Чорній. Czornokałow; Луцьк – Корець; 1577 < антр. Чорно-
кал. Чорноплатове; См.; 2011 < антр.Чорноплат. Чернів; Вр.; 
1946. Чернів; І-Фр.; 1447. Чернів Горішній; Ів.-Фр., Рога-
тин; XVII ст. Чернове; Крм.; 2011. Черново; Ананьївський у.; 
1917. Черневъ; Глухівський пов.; XVIII ст. < антр. Черн. Чер-
нелів Руський; Тернопіль; 1603. Czerniełów mazowiecki; 
Тернопіль; 1893 < антр. Чернело. Черненків; См., Ромен-
ський; 1946 < антр. Черненко. Черниговъ; Володимир-
Волинський; 1911 < антр. Черниг(а). Чернижевъ; Стародуб-
ський пов.; 1713 < антр. Черниж(г). Черників; Волинь – Воло-
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димир; 1498. Черниковъ; Київ; XVI ст. < антр. Черник. Чер-
нихів; Лв.; 1449. Чернихів; Тр.; 1393. Чернышева; Херсон-
ський у.; 1917. Чернишів; Гранівський р-н; 1927. Чернишо-
ве; Крм.; 2011 < антр. Черних(ш). Чернігів; Чрг.; 1111 < антр. 
Черніг. Черніїв; І-Фр.; 1399 < антр. Черній. Черногубовъ; 
Овруцький у.; 1571 < антр. Черногуб. Чернооковъ; Старо-
дубський пов.; 1799–1801 < антр. Черноок. Черняева; Єли-
саветградський у.; 1917 < антр. Черняй. Черняків; Хрк.; 
1690. Чернякова; Єлисаветградський у.; 1917 < антр. Чер-
няк. Черняхів; Жт.; 1449. Черняхів; Кв.; 1618. Черняхів; 
Рв.; 1545. Черняховъ; Житомирський у.; 1911 < антр. Чер-
нях. Чорнобривкине; См.; 1946 < антр. Чернобривка. Чор-
номин; Вн.; 1835 < антр. Чормона. Чорнухине; Лг.; 1600 < 
антр. Чорнуха. Чернетин; Хм.; 1517 < антр. Чернета. Чер-
неччине; См.; 1946 < антр. Чернечка. Чернин; Кв.; 1441. 
Чернин; Кв.; 1618. Чернин; Рв.; 1561. Чернинъ; Козелець-
кий пов.; 1646 < антр. Черна. Черничинъ; Козелецький пов.; 
1799 < антр. Черниця. Чернятин; Вн.; 1258. Чернятин; Вн.; 
2011. Чернятин; І-Фр.; 1453. Чернятинъ; Стародубський 
пов.; 1799–1801. Чернятин Великий; Хм.; 1517. Черня-
тин Малий; Хм.; 1911. Чернятин Великий; Вн.; 1790. Чер-
нятин Малий; Вн.; 1765. Чернятинъ Вышній; Кременець; 
1583. Чернятинъ Нижній; Кременець; 1601 < антр. Черня-
та. Чернеча; Жт.; 1765. Чернеча Слобода; См.; 1946. Черне-
че; Дн.; 2011. Чернече; Од.; 1658. Чернече; Пл.; 1628. Чер-
нече; Пл.; 2011. Чернече; Липовець, Вінниця; 1917. Чер-
нече; Чрк.; 1784 < антр. Чернець. Черниж; Вл.; 1583. Чер-
ніж; Журавно; 1931. Черніж; Рв.; 1946 < антр. Черніг. Чор-
нобиль; Кв.; 1193 < антр. Чорнобиль. Пор., Черничани; Пл.; 
1946 < черничани < антр. Чернич(ан). Czernice; Новоград-
Волинський; 1577. Черници; Туров; 1748. Czernicze; Стрий; 
1550 < черничі < антр. Черн(ич). Czerniehowiczе; Овруча – 
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р. Норинь; 1694 < черніговичі < антр. Черніг(ович). Черно-
чичи; Сосницький пов.; 1666 < черночичі < антр. Черноч(ич). 
Czerniawicze; Товмач; 1473 < чернявичі < антр. Черняв(ич). 
Чорнотичі; Чрг.; 1654 < чорнотичі < антр. Чорнот(ич). Чор-
ношовичі; Лв.; 1454 < чорношовичі < антр. Чорнош(ович). 
Чернацьке; См.; 1799. Чернацьке; Чрг.; 1946. Чернелів-
Руський; Тр.; 1946. Чернецьке; Пл.; 1946. Чернецьке; См.; 
1946. Чернецьке; См.; 1946. Чернецьке; Чрг.; 1958. Чер-
нецький; Хрк.; 1946. Черницкая Слободка; Новоградво-
линський у.; 1911. Черницкихъ; Александрійський у.; 1917. 
Чернівське; См.; 2011. Чернігівське; Хрк.; 1946. Чернігово-
Токмачанськ; Зп.; 1825. Чернобыльска Юридика; Радо-
мишль; 1917. Черноводскій; Мглин; XVII ст. Черновскій; 
Новоград-Волинський у.; 1911. Черномскій; Бердичів; 
1917. Чернопольской; Кременчуцький пов.; 1799. Чернус-
кой Пустиньки; Пирятинський пов.; 1799. Чернушевичев-
ской; Козелецький пов.; 1787. Чернявскаго; Ананьївський 
у.; 1917. Чернявскаго; Гадяцький пов.; 1799. Чернявска-
го; Єлисаветградський у.; 1917. Чернявскаго; Херсонський 
у.; 1917. Чернявскій; Одеський у.; 1917. Чернявський; Стл.; 
1946. Чернявський; Тр., Вишнівецький; 1946. Чернятская 
Слобода; Звенигородка – Київ; 1765. Черняхівське; Од.; 
1946. Черняцький; Київська округа; 1926. Чорногубов-
ское; Овруч; 1545. Чорнокінецька Воля; Тр.; 1946. Чорно-
морське; Крм.; 1972. Чорноморське; Од.; 1988. Чорномор-
ське; Хрс.; 1968. Чорноморський; Зп.; 1946. Чорноморські 
Криниці; Хрс.; 1946. Черничне; Вл.; 1946. Чернично; Рів-
не – Волинь; 1571. Чорноземне; Зп.; 1972. Чорноземне; 
Зп.; 1972. Чорноземне; Крм.; 1972. Чорноземне; Зп.; 1946, 
УкрАТП, 140. Чимало ойконімів у цій групі утворилися не 
від компонента композита, а від апелятивного прикметни-
ка чорний.
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*Hodъ < псл. *xodъ, пов’язано із іє. *sed – сидіти (Ф I�: 
252–253).

Композити: �odislav, �odivoj (Sv.: 76), пор. антропонімію: 
Ходилко (Ред. 1969: 230); Ходак, Ходиш (Фар.: 304); Ходневы, 
Ходутины, Ходырь, Ходырев (Вес.: 340); Хода, Ходзік, Хадко, 
Ходка, Хадзюк, Ходар, Ходаш, Ходзюш (Бір.: 432).

Ойконімія: Chodakow; Овруч – Кременець; 1570 < антр. 
Ходак. Ходачів; Київська округа; 1926 < антр. Ходач(к). Хо-
дачків Великий; Тр.; 1501. Ходачків; Тр.; 1946. Ходачків 
Малий; Тр.; 1464 < антр. Ходачко. Ходичів; Київська округа; 
1926 < антр. Ходич(к). Chodkow; Київське воєводство; 1600. 
Chodkow; Галицька земля; 1433 < антр. Ходко. Chodow; Га-
личина; 1451 < антр. Ход. Пор., Chodowicze; Коростень; 
1571. Ходовичі; Лв., 1442 < ходовичі < антр. Ход(ович). Хо-
даковскаго; Ізяславський у.; 1911. Ходаковская слободка; 
Летичівський у.; 1903. Ходынская Рудня; Топальська сотня; 
XVII ст. Ходівський; Чрв.; 1946. 

*Horonъ < псл. *xorna, *xorniti – хоронити, зберігати 
(ЕСУМ �I : 202–203).

Композити: Nechran, �ranimir (Sv.: 76–77), пор. антропо-
німію: Храновський (СПЧ: 373); Хоронько, Хороняка (Ред. ІІ: 
1131); Храневич, Хранюк (Ред. ІІ: 1133).

Ойконімія: Хоронів; Лв.; 1649 < антр. Хорон. Храниловъ; 
Чернігівський пов.; 1765 < антр. Хранило. Храновъ-
Красносел.; Чигирин; 1917 < антр. Хран.

*Zor < псл. zarja, zorja < іє. *�’her – сяяти (ЕСУМ ІІ : 278). 
Композити: Zorislav, Svĕtozor (Sv.: 98), пор. антропонімію: 

Зоря, Зорко (Вес.: 124); Зорин, Зорій (Ред. 1969: 114); Заран-
ко, Зарянко (Бір.: 157).

Ойконімія: Зоринове; Од.; 1849 < антр. Зорин. Зороків; 
Жт.; 1586 < антр. Зорок. Зорин; Кв.; XVI ст. Зорине; См.; 2011. 
Зорине; Рв.; 1946. Зорін; Київська округа; 1799 < антр. Зоря. 
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Зоркіне; Крм.; 2011 < антр. Зорка. Пор. Зорийскъ; Клевань – 
Луцьк; 1765. Зоринськ; Лг.; 1963. Зоричанскій; Тирасполь-
ський у.; 1917. Зорянське; См.; 1946. Зорянське; Хрк.; 1906.

*Zvenъ < псл. zvьněti – дзвеніти, звучати < іє. *ghuon / 
ghuen / ghau – звати (ЕСУМ ІІ: 55).

Композити: Zvěnislava, Zvani�rad (Sv., 98), пор. антропо-Zvěnislava, Zvani�rad (Sv., 98), пор. антропо-ěnislava, Zvani�rad (Sv., 98), пор. антропо-nislava, Zvani�rad (Sv., 98), пор. антропо-, Zvani�rad (Sv., 98), пор. антропо-Zvani�rad (Sv., 98), пор. антропо- (Sv., 98), пор. антропо-Sv., 98), пор. антропо-., 98), пор. антропо-
німію: Звінка, Звінко, Звінчук (СПЧ, 153); Звонило, Звониха, 
Звонко (Вес., 121); Званок, Звонков (Бір., 159).

Ойконімія: Звеничів; Чрг.; 1765 < антр. Звенич(к). Зве-
нячин; Чрц.; 1946 < антр. Звеняч(к). Звиняч; Тр.; 1517. Зви-
няче; Вл.; 1300. Звиняче; Жт.; 1946 < антр. Звиняк. Пор. Зве-
ничевскій; Чернігівський пов.; 1799. Звеняцкое; Брагин 
– Овруч; 1765. Звєновська Гребля; Новгород-Сіверський 
пов.; 1779. Zwiniarskie; Київ – Брагин; XVI ст.

*Zwir < псл. zvěrь – дика тварина < іє. ghwer (ЕСУМ ІІ : 251). 
Композити: Zver�oj, Zvere�oj (Sv.: 98), пор. антропонімію:  

Звір, Звірський (СПЧ: 153); Звер, Звярок, Звяруга, Звярко, 
Зверков (Бір.: 159); Зверь, Зверев (Вес.: 121).

Ойконімія: Звірове; Дц.; 2011. Звэровъ; Луцький у.; 
1911. Звірів; Вл.; 1413 < антр. Звір. Звірків; Дн.; 1946 < антр. 
Звірко. Пор. Звэрховскъ, д.; Ровенський у.; 1911.

*Vel < псл. *velyь – міцний, сильний, могутній < іє. uel- / 
uol – давати, оточувати, велика кількість (ЕСУМ І : 346–347).

Композити: �elimir, �eljenje�a (Sv.: 91), пор. антропоні-
мію: Велеслав, �elisch, �elusch, �ielik, Велня (Дем.: 68); Ве-
лех, Великий, Величко, Веліба, Велійка, Велун (Фар.: 156); 
Велигірський, Великголова, Величковський (Ред. 1969: 83); 
Веліган, Велігура, Велікан (Бір.: 85); Вемены, Величка (Вес.: 
65); �ielebor, �ielec, �ielesław, �iel�ocz, �ielić, �ieleń, 
�ieluń (SSN� �I/I: 56–63).

Ойконімія: Велеснів; Тр.; 1454 < антр. Велесно. Велихів; 
Рв.; 1540 < антр. Велих. Величкова; Лубенський у.; 1904. Ве-
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личкове; Пл.; 1666. Величковъ 1-й; Зіньківський у.; 1904. 
Величковъ 2-й; Зіньківський у.; 1904. Величковъ; Лубен-
ський у.; 1904. Величковъ; Лубенський у.; 1904 < антр. Ве-
личко. Велин; Лв.; 1946. Велинъ; Овруцький у.; 1911 < антр. 
Вела. Wełnin; Київська земля; 1598 < антр. Велна. Веля-
тин; Зк.; 1946 < антр. Велята. Велдіж; І-Фр.; 1469 < антр. 
Велдіг(а). Велиборъ; Житомир; 1787 < антр. Велибор. Ве-
лимче; Вл.; 1536 < антр. Велимець. Velicz; Галич; 1465 < 
антр. Велик. Велунча; Ратно; 1565 < антр. Велунець. Ве-
люнь; Рв.; 1536 < антр. Велюн. Пор. Вилбичи; Острожець; 
1433 < вилбичі < антр. Ви(е)лб(ич). Вилюничі; Добромиль; 
1407 < вилюничі < антр. Ви(е)люн(ич). Велбошно; Острог; 
1542. Вельбовна; Рв.; 1534. Вельбуйное; Київське воєвод.; 
1700. Веледницкое; Овруч; 1595. Велентъевской; Коно-
топський пов.; 1799. Велетенське; Хрс.; 2011. Вэлецкихъ; 
Роменський пов.; 1799. Велецкой; Александрійський у.; 
1917. Великовскій; Ананьївський у.; 1917. Великоцьк; Лг.; 
1600. Велицкъ; Ковельський у.; 1911. Велицьк; Вл., 1488. 
Величковскїй; Лубенський пов.; 1799. Величковской А. Я.; 
Александрійський у.; 1917. Веловско; Овруч; 1545.

*Vir(a) < псл. věra < * vera < іє. uer – справжній (ЕСУМ І : 
402).

Композити: укр. �ĕ�islav, �ezvĕr (Sv.: 98), пор. антропоні- укр. �ĕ�islav, �ezvĕr (Sv.: 98), пор. антропоні-укр. �ĕ�islav, �ezvĕr (Sv.: 98), пор. антропоні-
мію: Вірич (Ред. 1969: 86), Вірний (Фар.: 158).

Ойконімія: Вэрневъ; коло м. Білгород; 1151 < антр. Ві-
рен. Вірів; Вл.; 1946. Вэрово; Володимир-Волинський у.; 
1911 < антр. Вір(а). Вэрщаковъ, х.; Хорольський пов.; 1799 
< антр. Вірщак. Верин; Лв.; 1452 < антр. Віра. Пор. Вірний; 
Дн.; 1946. Вэрное; Одеський у.; 1917.

*Vovk < псл. vъlkъ < іє. ulkos – вовк, що зіставляється з 
коренем * ull – рвати або uelk – тягти, волокти, у такому ви-
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падку назва вовк первісно означала �грабіжник’ або той, що 
роздирає (ЕСУМ І : 411).

Композити: �ukovoj, �ukobrat (Sv.: 98), пор. антропоні-
мію: Вовкъ, Вовчина, Вовчинко, Вов(л)чко, Вовчокъ (Дем.: 
122); Вовків, Вовкогонич, Вовчинський, Вовчишин, Вов-
чок (Фар.: 159); Вовкай, Вовканич, Вовкогін, Вовкодав, Вов-
кодула (Ред. 1969: 86); Воўк, Воўкаў, Воўковіч, Воўчанка, 
Воўчонак, Волчьок, Валкавец (Бір.: 90); Волченок Слепой 
(Вес.: 71); пол. �ilczak, �ilczek, �ilk, �ilkan (SSNО �I/I: 105).

Ойконімія: Волково; Одеський у.; 1917. Волково; Тирас-
польський у.; 1917. Волковъ; Гадяцький у.; 1904. Волковъ; 
Гадяцький у.; 1904. Волковъ; Миргородський у.; 1904. 
Волковъ; Миргородський у.; 1904. Волковъ; Роменський 
у.; 1904. Волковъ; Ананьївський у.; 1917. Вовкивъ; Гадяць-
кий у.; 1904. Вовків; Вр.; 1946. Вовків; Зп.; 1946. Вовків; 
Лв.; 1443. Вовків; Лв.; 1470. Вовків; Мк.; 1946. Вовків; Пл.; 
1946. Вовків; Од.; 1946. Вовків; Од.; 1946. Вовків; См.; 1946. 
Вовків; См.; 1946. Вовків; См.; 1946. Вовків; Тернопіль – Бе-
режани; 1826. Вовків Ліс; Київська округа; 1926. Вовкова 
Поляна; Роменський у.; 1904. Вовкове; Дц.; 1946. Вовкове; 
Зк.; 2011. Вовкове; Од.; 1920. Вовкове; Од.; 1924. Вовкове; 
См.; 1946. Вовковы; Кременчуцький у.; 1904. Вовковы; Ко-
беляцький у.; 1904. Вовковъ; Хорольський у.; 1904 < антр. 
Вовк. Вовкодаєве; Лг.; 1749 < антр. Вовкодай. Вовкошів; 
Рв.; 1670 < антр. Вовкош. Вовчків; Кв.; 1622. Вовчків; Кв.; 
1386. Вовчків; Стн.; 1437. Вовчків; Тр.; XVI ст. < антр. Вовч-
ко.  Вовчугів; Київська округа; 1926 < антр. Вовчуг. Вовчу-
хів; Лв., 1946 < антр. Вовчух. Волкашевъ; Ровно; 1577 < 
антр. Вол(в)каш. Вовчин; Вл.; 1946. Вовчине; Вл.; 1946 < 
антр. Вовча. Слід зазначити, що виокремлені антропоніми 
могли утворитися і не від імені-композита з цим коренем, а 
й від омонімічного апелятива. 
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Пор., Вовковатичі; Броди; 1788 < вовковатичі < антр. 
Вовковат(ич). Волковичи; Локачі; 1475 < вовковичі < антр. 
Вовк(ович). Wołkowiany; Ruś Сzerwona; 1540 < вовков’яни 
< антр. Вовков’(ян). Вовківське; Од.; 1849. Вовківське; Пл.; 
1799–1801. Вовківський; Вр.; 1946. Вовківський; Хрс.; 
1946. 

*Vyd < псл. vidъ < * veid < іє. *ueid, *uid – дивитися, знати 
(ЕСУМ І : 370).

Композити: укр. �obrovid, �idhost, �alovid (Sv.: 91), пор. 
антропонімію: Видибор (Дем.: 44); біл. Відзяйка, Віднік, Від-
ніла (Бір.: 86).

Ойконімія: Видинів; І-Фр.; 1416 < антр. Видин. Відів; По-
ділля – Кам’янець; 1578 < антр. Вид. Віднів; Лв.; 1448 < антр. 
Видень. Видибор; Жт.; 1598 < антр. Видибор. Выдыміръ; 
Луцький; 1911 < антр. Видимир. Выдобычъ; 1146 < антр. 
Видобит. Видово (урочище на Дністрі), XVI ст. Widowo озе-
ро, 1558.

Отож, унаслідок проведеного длслідження виокрем-
лено 26 коренів (*�strъ, *Rahъ, *Ro�ъ, *Rudъ, *Se(d)l, 
*Sĕm(i), *Sila, *Sэrii, *Starъ, *Straxъ, *S/Su,  *Sulijь, *Tihъ, 
*Tuxъ, *Tverъ//*Tvorъ, *Unъ, *Černъ, *�odъ, *�oronъ, *Zor, 
*Zvenъ, *Zwir, *�el, *�ir(a), *�ovk, *�yd), які засвідчені в 
загальнослов’янських антропонімах-композитах і твірних 
основах ойконімів архаїчних типів. Звичайно, не всі мотива-
ційні бази ойконімів пов’язані з композитами: окремі з них 
можна мотивувати апелятивами (напр., *Zwir, *�ovk), інші 
– похідними від християнських імен (напр., *Tihъ), окре-
мі, очевидно, споріднені з апелятивними прикметниками 
(напр., *Rudъ, *Sэrii, *Černъ) .

1. Бучко Д. Г. Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя / 
Д. Г. Бучко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філолог. – 2004. – Вип. 34. – Ч. II.  
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Чрц. – Чернівецька область
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DEANTHROPONYMIC ARCHAIC OYCONYMY OF UKRAINE: 
DECOMPOSITES. IIІ.

Zoryana KUPC�YNSKA

The article is devoted to the study of oyconymy of Ukraine, which 
creating stems are decomposites. The purpose of the article is the 
analysis of deanthroponymic archaic oyconymy and decomposites 
in particular. The subject of the study is All-Slavonic types (posses-
sive onyms (ending in *-jь-, *-inъ, *ovъ/-evъ), patronymic onyms 
(ending in *-itji), defamily onyms (ending in *-і)). Selection of the 
old anthroponyms from archaic place names is a difficult methodical 
task. Ancient anthroponyms separated from archaic oyconymy are 
the additional source of the Slavonic anthroponymycon. Decompos-
ite proper names of people hidden in oyconymy show ancientness of 
these onyms, common Slavonic origin most of them, All-Slavonic ten-
dencies in creating of onyms, common areas not only in oyconymy 
but in anthroponymy. We can say that separated 26 roots (*Ostrъ, 
*Rahъ, *Rogъ, *Rudъ, *Se(d)l, *Sĕm(i), *Sila, *Sэrii, *Starъ, *Straxъ, 
*S/Su, *Sulijь, *Tihъ, *Tuxъ, *Tverъ//*Tvorъ, *Unъ, *Černъ, *Hodъ, 
*Horonъ, *Zor, *Zvenъ, *Zwir, *Vel, *Vir(a), *Vovk, *Vyd) and those 
represented in archaic oyconymy of Ukraine show they all are com-
ponents of Common-Slavonic composite names. The practical val-
ue of the article is that separated from archaic types of geographic 
names of Ukraine proper names of people replenished All-Slavonic 
anthroponymycon.  As a result it was found out peculiarities of an- an-an-
throponymy separated from archaic oyconymyc types. 

Ke� words: deanthroponymyc oyconymy, All-Slavonic types of 
oyconyms, composites, decomposites, anthroponymy.
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СЛОВ’ЯНСЬКА АНТРОПОНІМІЯ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
ка�едра української мови імені про�есора Івана Ковалика, 

вул. Університетська, �/234, 7�6�2 Львів, Україна, 
тел.: (�32) 23� 47 �7 

e-mai�: sko�ozdrao�esia@ukr.net

У статті проаналізовано слов’янські автохтонні чоловічі та 
жіночі імена, вжиті в українській історичній прозі докиєворусь-
кого та києворуського періоду. Досліджено стилістичне наван-
таження онімів у канві художнього тексту, простежено зв’язок 
між доантропонімною семантикою власних назв та характером 
персонажів.

Ключові слова: літературно-художня антропонімія, власне 
ім’я, стилістичні функції онімів, промовисті імена.

Слов’янська антропонімія – один із найбільш досліджу-
ваних пластів онімної лексики, оскільки спільні напрацю-
вання всіх славістів вилились у численні монографії, слов-
ники, наукові статті та повідомлення. Слов’янські автохтон-
ні імена досліджували українські вчені С. Брайченко, Г. Буч-
ко, Д. Бучко, Л. Гумецька, М. Демчук, І. Єфименко, З. Куп-
чинська, О. Купчинський, С. Медвідь-Пахомова, Л. Осташ, 
Р. Осташ, М. Худаш, П. Чучка та ін. 

Услід за М. Демчук, термін слов’янське автохтонне ім’я 
вживаємо у значенні „ім’я праслов’янського походжен-
ня або утворене пізніше, вже в антропонімії того чи ін-
шого конкретного слов’янського народу, на споконвічно 
слов’янському мовному ґрунті” [5].
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Якщо слов’янський антропонімікон загальної ономас-
тики досліджено досить добре, то такі оніми в канві худож-
нього тексту були предметом аналізу лише частково. Варто 
згадати ґрунтовні розвідки Т. Антонюк, Л. Белея, Н. Жовтої, 
Ю. Карпенка, Л. Удовенко. Н. Жовта, зокрема, проаналізувала 
різні класи онімів в українській художній прозі про Київську 
Русь на матеріалі творів С. Скляренка, В. Шевчука та С. Пла-
чинди [6]. Проте структурно-семантичний та стилістичний 
аналіз слов’янських автохтонних антропонімів, ужитих у 
творах про докиєворуську та києворуську дійсність, ще не 
був предметом спеціального мовознавчого аналізу, чим і зу-
мовлена актуальність статті.

Здебільшого слов’янські автохтонні імена вжито у тво-
рах на історичну тему, які, як відомо, характеризуються тим, 
що мають відображати певну історичну епоху з її подієвістю, 
реальних історичних осіб тощо. „Вибір номінації персонажів 
у художньому тексті на історичну тематику є особливо від-
повідальним завданням письменника, адже в такому творі 
вагому частку антропонімікону становлять автентичні іме-
на реальних осіб” [1 : 102].

Одним із основних засобів створення історичного тла 
твору є власні назви в цілому і літературно-художні антро-
поніми зокрема. Без перебільшення можна сказати, що саме 
літературно-художнім антропонімам відводиться роль най-
репрезентативнішого мовностилістичного індикатора часу. 
Письменник, на думку Л. Белея, повинен зважати на те, що 
читач навіть із пересічним мовним чуттям здатний розта-
шувати антропоніми по хронологічній осі „минуле – сучасне 
– майбутнє”. Щоб дія твору ототожнювалася чи не ототож-
нювалася з певною історичною добою, авторське йменотво-
рення значною мірою детермінується реальною антропоні-
мією зображуваної історичної доби [2 : 36], тому для номіна-
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ції персонажів письменники мусили вибирати імена, харак-
терні для певного історичного періоду.

Джерельною базою статті є історичні твори В. Малика 
(„Князь Кий” і „Черлені щити”), С. Скляренка („Святослав” і 
„Володимир”), І. Білика („Меч арея”, „Похорон богів”), В. Чми-
ра („Росичі”) і Д. Міщенка („Розплата”).

Усі літературно-художні антропоніми, зафіксовані у тво-
рах, ділимо на слов’янські імена-композити, відкомпозитні 
гіпокористики, слов’янські суфіксальні імена та імена апе-
лятивного походження.

Треба зазначити, що композитні особові імена сягають 
глибокої давнини, вони траплялися ще в індоєвропейський 
період розвитку мови [16], дуже поширеними були в часи 
праслов’янської мовної єдності і тому, зрозуміло, були успад-
ковані слов’янськими мовами, зокрема староукраїнською. У 
період Київської Русі композитні імена були широковжива-
ними, але називали ними в основному людей вищої суспіль-
ної касти – князів, воєвод, бояр та їхніх дітей. Вважається, 
що з прийняттям християнства ці імена поступово були ви-
тіснені іменами з християнського календаря. Однак у Київ-
ській Русі традиція найменування князів складними імена-
ми, видно, мала міцні корені, бо князі (невідомо, чи всі, чи 
тільки деякі), крім хресного імені, мали ще й ім’я композит-
ної структури [7 : 212].

Чоловічий іменник
Слов’янські чоловічі імена-композити репрезентовані 

онімами з поширеними компонентами: -слав: Болеслав [12 
: 49; 8 : 75], Борислав [3 : 17], Братислав [9 : 10], Брячеслав 
[12 : 284.], Вишеслав [12 : 283; 4 : 31; 3 : 7], Войслав [3 : 71], 
Воротислав [4 : 146; 13 : 168; 12 : 184], Всеслав [12 : 465; 9 
: 10; 14 : 78], Добислав [13 : 337], Живослав [9 : 10], Жиро-
слав [10 : 156], Ізяслав [12 : 284; 10 : 79], Мечислав [14 : 95], 
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Мстислав [4 : 17; 10 : 101], Святослав [13 : 33; 12 : 7; 10 : 42], 
Станіслав [12 : 43], Судислав [9 : 163], Ярослав [12 : 255; 10 : 
42]; -мир: Будимир [14 : 27], Велемир [9 : 108; 11 : 139], Ве-
лімир [3 : 7], Володимир [13 : 254; 12 : 12; 10 : 39], Градимир 
[3 : 264], Житомир [4 : 94], Любомир [4 : 486], Маломир [4 : 
26], Межамир [9 : 42; 14 : 126; 3 : 126], Мироніг [12 : 421], Ост-
ромир [11 : 14], Ратомир [13 : 39], Славомир [11 : 166], Ходо-
мир [14 : 45], Хранимир [9 : 10], Яромир [3 : 339]; бог-бож: 
Богдан [13 : 307], Богодар [11 : 165], Богомил [9 : 10], Боже-
дом [12 : 432], Божедар [9 : 35], Божівой [3 : 187]; яр: Полу-
яр [13 : 42], Ярополк [12 : 11], Ярослав [10 : 42]; волод: Все-
волод [10 : 38], Регволод [12 : 221], Володимир [10 : 39], Рог-
волод [4 : 46]; свят-: Святобор [14 : 92], Святополк [12 : 230], 
Святослав [10 : 42]; -жир-: Жирослав [10 : 156], -полк: Свя-
тополк [12 : 230], Ярополк [12 : 11]; -ніг: Мироніг [12 : 421], 
Переніг [13 : 36]; мисл-: Гостомисл [13 : 50], Гордомисл [9 : 
10]; -гаст: Пирогаст [9 : 10], Радогаст [9 : 44]; полу-: Полуян 
[13 : 128], Полуяр [13 : 42]; все-: Всеволод [12 : 284], Всеслав 
[9 : 10]; добр-: Доброгост [14 : 156], Добролик [11 : 14], До-
бротвор [10 : 156]; бор: Боривій [9 : 10], Борислав [3 : 17], Во-
їбор [3 : 71], Ратибор [14 : 35], Святобор [14 : 92]; люб-: Лю-
бомир [4 : 486], Любомудр [14 : 27]; гори-: Горисвіт [14 : 80], 
Горицвіт [9 : 10]; буд: Будимир [14 : 27], Хвилибуд [14 : 27]; 
жив-: Живосил [10 : 22], Живослав [9 : 10]; -мудр: Любомудр 
[14 : 27], Велемудр [11 : 13]; -зар: Світлозар [14 : 184], Світо-
зар [11 : 12]; -дар: Буйдар [14 : 128], Богодар [11 : 165]; інші: 
Берибаран [12 : 427], Біловод [10 : 244], Вирвидуб [14 : 12], 
Ломинога [9 : 116], Милодух [4 : 8], Рябовол [9 : 10], Сивокінь 
[14 : 250], Стогуд [13 : 42], Твердохліб [14 : 172].

Слов’янські відапелятивні імена, мотивовані: а) назвами 
тварин, в тому числі комах і птахів: Ведмідь [14 : 228], Вепр 
[9 : 47], Вовк [14 : 14], Ворон [9 : 163], Голуб [14 : 86], Джміль 
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[14 : 67], Драч [13 : 44], Кінь [9 : 41], Крук [14 : 85], Лебідь 
[14 : 147], Лев [13 : 386]; Лисиця [9 : 184], Лось [9 : 42], Пу-
гач [14 : 86], Сова [9 : 184], Сокіл [14 : 295], Телець [13 : 16], 
Тур [12 :17], [9 : 5], Тхір [14 : 106], Хрущ [14 : 201], Чорний 
Вепр [9 : 44]; б) назвами дерев: Дуб [9 : 184], Дубок [9 : 10], 
Ясен [9 : 41]; в) назвами предметів: Довбня [14 : 231], Кий [9 
: 5], Тугий Лук [9 : 201], Цвях [14 : 67]; г) назвами явищ при-
роди: Гроза [9 : 108], Одлига [9 : 55]; д) назвами природних 
об’єктів: Круча [12 : 510]; е) назвами осіб за родом діяльнос-
ті: Рубач [12 : 11], Сварг [12 : 21]; є) назвами осіб за зовніш-
ністю та внутрішніми особливостями: Кучма [12 : 513], Руда 
Голова [3 : 168], Рудь [14 : 67], Рудий [14 : 203]; ж) інші моти-
ви: Вовчий Хвіст [12 : 226]; Хорив [9 : 5], Щек [9 : 5].

Слов’янські суфіксальні відкомпозитні та відапелятивні 
імена із суфіксами: -к(о): Божко [3 : 7], Буданко [4 : 6], Бур-
ко [3 : 339], Велко [3 : 343], Володарко [4 : 86], Данко [3 : 7; 
10 :.14], Жданко [10 : 8], Звенко [4 : 484], Коснятко [4 : 130], 
Лосько [3 : 73], Малко [4 : 20; 9 : 101], Мешко [12 : 229], Рад-
ко [12 : 219], Ратко [4 : 9], Судко [3 : 160], Ходко [14 : 45], Хо-
рошко [10 : 65]; -ил(о): Будило [10 : 85], Вавило [12 : 22], Во-
ротило [3 : 345], Гатило [3 : 25], Громило [3 : 10], Давило [12 
: 154], Карпило [10 : 73], Судило [4 : 32]; Твердило [14 : 106], 
Шумило [3 : 150]; -ин(а): Космина [12 : 421]; -ин: Гордин [13 
: 314], Чудин [12 : 164]; -ш(а): Векша [13 : 44], Путша [13 : 83], 
Ратша [13 : 168]; -ан: Баян [13 : 408]; Будан [4 : 11], Братан [9 
: 116], Вогнян [3 : 42], Жадан [13 : 16], Ждан [12 : 421], Мов-
чан [3 : 79], Стоян [9 : 10]; -ат(а): Путята [4 : 128], Мислята 
[9 : 101], Вишата [4 : 130], Морята [4 : 46]; -от(а): Людота [3 : 
73], Русота [9 : 10]; -ут(а): Малюта [4 : 98], Славута [10 : 28]; 
-иш: Черниш [10 : 156]; Радиш; -ай: Біляй [14 : 92], Угоняй [4 
: 131], Горяй; -ой: Годой [3 : 97], Красой [3 : 195]; інші суфік-
сальні слов’янські імена: Гов’яда [10 : 155], Добриня [4 : 21], 
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Местиша [4 : 38], Зорич [4 : 49], Радим [11 : 12], Ситник [11 : 
11], Гудима [13 : 310], Виштак [11 : 11].

Усічені слов’янські імена: Волод [3 : 71], Сміл [3 : 137], 
Тверд [14 : 257].

Загалом слов’янських чоловічих імен в аналізованих тво-
рах зафіксовано 184, з-поміж них 78 – імен-композитів (42 %), 
суфіксальних відкомпозитних та відапелятивних імен – 62 
(34 %), відапелятивних – 41 (22 %) та усічених 3 (2 %).

З-поміж слов’янських жіночих імен зафіксовано:
Імена-композити з компонентами -слав: Богуслава [4 : 

123], Горислава [12 : 284], Доброслава [14 : 336], Миросла-
ва [4 : 152], Орислава [14 : 49], Предслава [13 : 224], Пресла-
ва [12 : 284], -мил: Людмила [3 : 123], Радмила [3 : 117]; -вид: 
Миловида [11 : 14], Ясновида [3 : 16].

Відапелятивні імена: Веселка [13 : 75], Веснянка [14 : 12], 
Іскра [9 : 10], Забава [10 : 48], Калина [14 : 204], Лілея [11 
:213], Перепілка [14 : 68], Ружа [14 : 59], Рута [12 : 441]. 

Слов’янські жіночі суфіксальні відкомпозитні та віда-
пелятивні імена із суфіксами: -к(а): Жирка [4 : 84], Слав-
ка [4 : 130], Смілка [14 : 335], Людка [4 : 130], Руска [3 : 
93], Цвітанка [9 : 10], Малушка [9 : 103], Лілейка [11 : 158], 
Ориська [14 : 68]; -ан(а): Милана [13 : 25], Рожана [9 : 100], 
Русана [3 : 71], Цвітана [13 : 357]; -иц(я): Білиця [9 : 6], Бо-
жиця [9 : 108]; інші: Горинь [13 : 39], Желань [13 : 270], Ма-
луша [12 : 12; 13 : 13], Яруна [12 : 226]; Дарина [10 : 33], Ли-
бідь [9 : 34], Любава [10 : 22], Чернета [9 : 51], Віста [12 : 19; 
13 : 13], Росава [11 : 177].

Загалом слов’янських жіночих імен зафіксовано 47, з них 
суфіксальних 27 (58 %), імен-композитів 11 (23 %), відапе- %), імен-композитів 11 (23 %), відапе-%), імен-композитів 11 (23 %), відапе- %), відапе-%), відапе-
лятивних імен 9 (19 %).

Усі письменники, зображуючи докиєворуську та києво-
руську епоху, прагнули максимально відтворити іменник 
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того часу, тому для номінації персонажів послуговувалися 
слов’янськими антропонімами, зафіксованими у словниках, 
та такими назвами, яких немає у відомих лексикографічних 
працях. Отож у словниках П. Чучки „Слов’янські особові іме-
на українців” та Г. Лозко „Рідні імена. Слов’янський іменос-
лов” зафіксовано такі чоловічі та жіночі імена-композити, 
що трапляються в аналізованих творах: Біловод [15 : 54-55], 
Богомил [8 : 48], Божедар [15 : 69], Болеслав [15 : 71], Бори-
вой [15 : 73], Братислав [15 : 81-82], Брячислав [15 : 85], Ве-
лемир [15 : 94], Вишеслав [15 : 101], Володимир [15 : 113], 
Воротислав [15 : 117-118], Всеволод [15 : 119], Всеслав [15 
: 119], Гостомисл [15 : 136], Добислав [15 : 156-157], Добро-
твор [15 : 161], Жирослав [15 : 188], Ізяслав [15 : 198-199], 
Межамир [8 : 134], Мироніг [8 : 137], Мстислав [15 : 249], Пе-
реніг [15 : 275], Пирогаст [15 : 278], Радогаст [15 : 296], Рато-
мир [15 : 302-302], Регволод (Рогволод) [15 : 305-306], Свя-
тополк [15 : 315], Святослав [15 : 315-316], Станіслав [15 : 
328-329], Судислав [15 : 336], Хранимир [8 : 228], Ярополк 
[15 : 371], Ярослав [15 : 371], Богуслава [15 : 375], Горисла-
ва [15 : 381-382], Доброслав [15 : 385], Мирослава [15 : 398], 
Предслава [15 : 403], Преслава [8 : 324], Людмила [15 : 395], 
Радмила [15 : 405], Ясновида [8 :351]. 

Отже, очевидними авторськими новотворами, які, од-
нак, структурно та семантично відповідають слов’янському 
іменнику, є літературно-художні антропоніми: Берибаран, 
Горицвіт, Ломинога, Вирвидуб, Рябовол, Сивокінь, Буйдар, 
Твердохліб та ін.

Ономастичні словники фіксують такі відавпелятивні чо-
ловічі й жіночі імена: Вовк [15 : 105], Ворон [15 : 116-117], Го-
луб [15 : 129-130], Крук [15: 211], Лебідь [15 : 216], Лев [15 : 
216-217], Лось [8 : 128], Пугач [8 : 169], Сова [8 : 202], Тур [15 
: 345], Дуб [15 : 178], Ясен [15 : 372], Довбня [15 : 162], Кий 
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[15 : 203-204], Гроза [15 : 139], Кучма [8 : 123], Вовчий Хвіст 
[15 : 106], Веселка [15 : 377], Веснянка [15 : 377], Забава [15 : 
387], Іскра [15 : 389-390], Калина [15 : 390], Либідь [8 : 301], 
Перепілка [15 : 402], Ружа [15 : 406], Рута [8 : 330], Русана [15 
: 407], Руска [15 : 407], Славка [15 : 409]. Отже, можна припус-
тити, що оніми Джміль, Драч, Кінь, Лисиця, Телець, хрущ, Тхір, 
Цвях, Одлига, Круча є авторськими новотворами.

У словниках засвідчені такі відкомпозитні та відапеля-
тивні суфіксальні імена: Божко [15 : 70], Буданко [8 : 56], 
Данко [15 : 147], Жданко [15 : 184], Малко [15 : 229], Меш-
ко [15 : 234], Радко [15 : 295-296], Ратко [15 : 303], Судко [8 : 
211], Ходко [15 : 350], Хорошко [15 : 351], Путята [15 : 292], 
Вишата [15 : 100], Малюта [15 : 231], Біляй [8 : 45], Горяй [8 : 
78], Угоняй [8 : 221], Путша [15 : 292], Ратша [15 : 303], Мес-
тиша [8 : 140], Добриня [15 : 158], Будило [15 : 87], Гатило [8 
: 72-73], Давило [8 : 82], Судило [15 : 336], Шумило [15 : 238], 
Братан [15: 80], Жадан [15 : 181], Мовчан [15 : 244], Стоян [15 
: 208], Людота [8 : 130], Білиця [8 : 248], Божиця [8 :251], Да-
рина [15 : 383], Любава [15 : 393], Малуша [15 : 396], Милана 
[15 : 397], Русана [15 : 407], Руска [15 : 407], Славка [15 : 409], 
Цвітана [8 : 344]. Очевидно, що інші імена, зафіксовані у тво-
рах, є новотворами письменників. 

Слов’янські імена в канві художнього тексту на історич-
ну тематику відіграють важливу роль, адже, крім номіна-
тивної, виконують емотивну, характеристичну, текстотвір-
ну функції. 

Емотивна функція полягає в тому, що номінація персо-
нажів нерідко залежить від мовленнєвої ситуації. Оскільки 
за характером комунікантів розрізняють контактне та дис-
тантне спілкування, такі ж особливості мовлення відобра-
жені й у художніх творах. Пестливі форми імен використо-
вують письменники й у звертанні персонажів один до одно-
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го в інтимних ситуаціях: „Ніжно, наче той вітер, торкнула-
ся застарілих рубців: Л�бц�!” (тут і далі жирний курсив мій 
– О.С.-Ш.) [14 : 74]; „Чуєш, Веприку ? – Князь повільно підняв 
зморшкувату висохлу руку і поплескав нею сина по передпліч-
чю. – Привезеш мені невістку?” [9 : 49]; „Прощай, �оривойчи-
ку, мізинчику мій найдорожчий! Знайди сестру Цвітанку – і 
будьте щасливі й долі милі” [9 : 110]; „Не плач, Іскронько… 
Адже – живий… А рани – пусте… Загояться… Не тужи, кня-
гине” [9 : 11]; „Нічого, Либідко! Тільки гостей… віддаємо їх на 
твої руки – приглянь за ними!” [9 : 34]; „Один ти в мене зали-
шився, Жданку, бо Іван хтозна чи живий” [10 : 8]; „Жданку! 
Невже це ти?.. Звідки?.. Ти врятував мене від тих бузувірів… 
Жданку!” [10 : 62]. У кількох ситуаціях зафіксовано нанизу-
вання повної та демінутивної форм одного імені, що створює 
своєрідну градацію: „Л�баво, Л�бавонько! Ти поранена? Ти 
не впізнала мене?” [10 : 62]; „Та ні в кого немає такого розкіш-
ного чуба, як у Кия. Це вже від покійної матері – �ілиці, �іло-
чки, як називав він колись ласкаво свою покійну жону” [9 : 6].

Більшість літературно-художніх антропонімів в аналізо-
ваних творах є промовистими, тобто вони виконують харак-
теристичну функцію. Нерідко письменники обирали персо-
нажам імена, які характеризували іменованих за кольором 
шкіри та волосяного покриву. Наприклад, у творі „Росичі” 
В. Чмир одного із віщунів називає Рудим, так мотивуючи ви-
бір номінації: „Рудий – всемогутній віщун богів вогню Цура 
і Пека, улюблених синів Світовида…Рудий жував таки рудо-
го, та вже битого сивиною вуса, ледь посміхався у руду ж 
таки бороду і нікого не ганив” [14 : 203]. У романі Івана Біли-
ка „Меч Арея” зафіксовано двокомпонентну назву Руда Голо-
ва для номінації рудоволосого персонажа: „Нарешті над за-
боролом гостроколу з�явилася кучмата руда голова… Руда 
Голова зник, і настала тиша…” [3 : 168-169].
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На зовнішність героїні роману В. Малика „Князь Кий” 
указує ім’я Білиця, Білочка: „Серед русів майже всі русяві й 
світлоокі. Недарма ж кажуть, що по-ромейськи слово рус чи 
рос означає червоний, рудий, світлий. Може, тому так і наша 
світловода Рось прозвана. І рід наш – русь.! Та ні в кого немає 
такого розкішного чуба, як у Кия. Це вже від покійної мате-
рі – �ілиці, �ілочки, як називав він колись ласкаво свою по-
кійну жону” [9 : 6]. Про таке доантропонімне значення пише 
і Г. Лозко у словнику „Рідні імена. Слов’янський іменослов”, 
вважаючи, що ім’я Білиця є жіночим відповідником до чоло-
вічого Білик, яке означає �світловолосий’ [8 : 43]. Таку ж мо-
тивацію імені Білик подає і П. Чучка: Білик – слов’янське чо-
ловіче ім’я, утворене від прикметникової основи біл- �біля-
вий’ або �біловолосий’ [15 : 53].

Письменник також мотивує вибір номінації Чорний Вепр 
для одного зі синів старійшини Божедара: „Нашим родовим 
знаком було кабаняче ікло. Тебе й названо Чорним Вепром 
тому, що захисником нашого роду був Вепр” [9 : 53]. Проте 
не тільки покровительство Вепра послугувало для номіна-
ції персонажа, але і його зовнішній вигляд: „… молодий, не 
старший за Кия. Та було в ньому щось таке, що зразу привер-
тало до себе увагу, – невисока, але міцна постать, чорний 
цупкий чуб, широке смагляве обличчя з випнутими вили-
цями і бистрі, палкі, мов огонь, чорні очі, такі незвичні для 
світлооких полян” [9 : 43]; „Літ двадцять – не більше. Неви-
сокого зросту, широкий у плечах. Міцно посаджена на дебе-
лу шию кругла голова з копицею лискучого чорного волос-
ся. З-під виразних темних брів зирять бистрі й палкі, мов 
огонь, очі. Був би навіть гарний, коли б не дикуватий, хижий 
оскал білих зубів та не маленький, трохи приплюснутий ніс” 
[9 : 50]. Домінування чорного кольору в зовнішності персо-
нажа, безумовно, головне, але варто також наголосити і на 
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чорних думках та задумах героя, який хотів убити й убив 
рідного брата, а своє плем’я волів підпорядкувати гунам.

Таку ж мотивацію вибору імені Чернета можна застосу-
вати і до матері Чорного Вепра: „Голос її був ласкавий, мело-
дійний, але в ньому вчувалась якась чужа, не полянська ви-
мова. Та й сама вона зовсім не схожа на русокосих, світлоо-
ких полянок – тілиста, міцна, з круглим загорілим облич-
чям, чорно� смолянисто� косо� і такими ж темними 
бистрими очима” [9 : 51]. Як свідчить контекст твору, геро-
їня, як і її син, мали лихі, чорні наміри щодо іншого сина кня-
зя Божедара – Радогаста.

На темний колір волосся вказує і промовисте ім’я Ворон, 
вибір якого В. Малик мотивує так: „Мову почав старійшина 
роду росавичів Ворон, одноокий, похмурий чолов�яга. Власне, 
мав він ім�я – Судислав, а вороном його прозвали родовичі за 
довгого носа, чимось схо�ого на дзьоб ворона-крука, та 
за чорного чуба, що дуже не часто траплялося серед полян. 
Тепер чуб був сивий, і старійшина скидався на старого во-
рона, що обріс, мов пень, мохом” (9 : 163). 

Нерідко автор сам мотивує вибір оніма для персонажа. 
Наприклад, для одного із мужніх воїнів твору „Князь Кий” 
письменник обрав ім’я Гроза: „Попереду їхав отрок Гроза, 
близький родович Кия, – зовнішній вигляд цілком відповідав 
його найменню: він був ростом високий, на виду – похмурий, а 
силу мав бичачу. Покійна мати Києва розповідала, що коли її 
молодша сестра Божиця народила сина-первістка, саме л�-
тувала гроза і все плем�я збіглося, щоб подивитися на не-
звичайного хлопчика – такий він був великий, дужий і на виду 
грізний. Так і прозвали його Грозо�. А коли виріс, то виявило-
ся, що серце він мав м�яке, лагідне, добре і вивести його з рів-
новаги було майже неможливо” [9 : 108]. Ономастичні слов-
ники подають подібну мотивацію. Наприклад, П. Чучка вва-
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жає, що це ім’я походить від композитів Грозимир, Грозис-
лав, у яких основа Гроз- виражала значення �страх’, �жах’, 
�тремтіння’ [15 : 139]. Г. Лозко подає таку мотивацію імені 
Гроза: �народжений під час грози’ [8 :79]. 

Авторський коментар до номінацій подано і у творі 
В. Чмира „Росичі”, у якому так пояснено назви сміливих та 
безстрашних: „У них у роді усіх чоловіків звали однаково, а 
розрізняли, як покладе доля. Кого ненька прозвала руденьким 
чи чорненьким. А кого діти продражнять Рохлею…Так і ста-
вали: Сміл Рудий, Сміл Чорний, Сміл Рохля. І селище звало-
ся – Сміле. Це, певне, тому, що в бійках із сусідніми родами, 
навіть втративши зброю, чоловіки жодного разу не відсту-
пали. Гинули” [14 : 331]. Навіть дівчину названо іменем Сміл-
ка, яке також є промовистим: „Молодець-таки Смілка! Дар-
ма що дівчина, а вийшло – сміливіша за братів” [14 : 336].

Ще одному персонажеві твору „Росичі” обрано ім’я Вовк 
за похмурий вигляд та постійну самотність. Автор намага-
ється з допомогою антропономінації пояснити, як соціум 
сприймає іменованого персонажа: „Так зростав, у синцях, у 
образі. Не знав посмішки. Ховав похмурий погляд. Справжнє 
тобі вовченя… Отак зростав. Міцнів. �ув вовченя – зросло 
Вовком…Один. Самотній, як вовк-одинак…” [14 :14–15].

Письменники іноді обігрують реальні антропоніми в 
канві художнього твору. Наприклад, у романі „Святослав” 
С. Скляренка так описано вибір імені Володимир: 

- Але я приїду туди, де ти будеш, Малушо…
- Ні, відповіла вона. – Ти не приїдеш, бо про це знатиме вся 

Гора. І не їдь, княжичу, благаю.
- А якщо буде син? Невже я його не побачу?
- Чому ж, княжичу, ти його не побачиш? Ти його батько, 

князь, покличеш, коли буде надоба, і він захистить тебе. Ска-
жи тільки, як назвати сина?
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- Нас скорила Гора, - відповів він, - то нехай син володіє 
миром у всій нашій землі. Володій миром!.. Володимир буде 
[13 : 254].

В іншому місці теж мотивовано цей вибір:
- Буде він Володимиром, – сказала Малуша, – так велів 

батько…
- Здоров був, Володимире! – проказав ще раз Добриня. – У 

тебе добре ім�я. Нехай Боги допоможуть тобі володіти ми-
ром у Руській землі, нищити ворогів. Дай боже [13 : 271].

С. Скляренко також обігрує вибір імені Малуша. Оно-
мастичні словники подають таке доантропонімне значен-
ня цього оніма: „Давнє слов’янське ім’я, утворене від антро-
пооснови Мал- „малий” за допомогою здрібніло-пестливого 
форманта –уша” [15 : 396]; „слов’янське маленька, крихітка” 
[8 : 307]. Очевидно, первісно саме такою була мотивація ви-
бору імені для маленької новонародженої дівчинки, про що 
свідчить контекст твору: „Малуша змінилася. Коли б батько 
вигадував їй ім�я тепер, то, напевно, назвав би не Малушею, 
а знайшов якесь інше слово, тепліше, краще. Вона витяглась, 
була ставна, мала тугі, пружні ноги, виразно окреслені стег-
на, тонкий стан, у маленьких її грудях було щось дитяче, але 
разом і достигле – жіноче, звабне” [13 : 179]. 

Подібну картину зафіксовано в романі „Меч Арея”, у яко-
му ім’я Малко аж ніяк не відповідає зовнішності персонажа: 
„Та й уся постава тивунова нагадувала лісового бродника: 
здоровенні ручиська, якими легко гнути підкови, черево, що 
перевисало на коліна, й могутні, дарма що вимощені салом, 
рамена. Такому ж дужче личило ім�я �урмило, чи Громило, 
чи ще якось, тільки зовсім не оте Малко, та вже коли люди-
ну названо з народження, то ім�я лишається їй до самої смер-
ті…” [3 : 10].
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Стилістичну енантіосемію спостерігаємо й у виборі жіно-
чого імені Милана, доантропонімне значення якого – �мила’ 
[15 : 397]. Проте іменована героїня виявилася фальшивою: „І 
жона Сварга, руда Милана, також заплакала, затужила, хоч 
було помітно, що робила це вона не від серця, а по покону – не-
хай же чує душа мертвого, що за нею тужать усі” [13 : 25].

Аналіз літературно-художніх антропонімів – слов’янських 
імен – засвідчив, що в аналізованих творах переважають чо-
ловічі імена – 80 %, жіночі ж імена трапляються спорадич-
но (20 %). Це зумовлено особливістю жанру творів та типо-
логією персонажів. З’ясовано також, що І. Білик, Д. Міщенко 
та В. Малик надавали перевагу іменам-композитам та суфік-
сальним відкомпозитним і відапелятивним іменам. С. Скля-
ренко найчастіше вживав імена-композити, хоч чималий 
відсоток у його творах становлять відапелятивні та суфік-
сальні відкомпозитні та відапелятивні імена. Найбільше ві-
дапелятивних імен зафіксовано в романі „Росичі” В. Чми-
ра. Більшість антропонімів письменники брали з реально-
го іменника епохи, хоч іноді вдавалися до йменотворення. 
Оскільки давні імена українців були характеристичними, то 
й у канві художнього твору вони виконують насамперед ха-
рактеристичну функцію.

Слов’янська антропонімія в історичних творах, безумов-
но, ще потребує детального ономастичного аналізу, зокрема 
перспективним є залучення до опису творів інших авторів, 
що дасть змогу порівняти онімні уподобання письменників.
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SLAVONIC ANTHROPONYMY IN UKRAINIAN  
HISTORICAL PROSE

�lesja SK�L�Z�RA-S�EPITK�

The Slavonic indigenous man’s and woman’s names used in 
Ukrainian historical prose are analysed in the article. The stylistic 
loading is investigational taken away in the canvas of artistic text, 
the national and regional specific of nomens is found out, connec-
tion is traced between semantics of the proper names and character 
of personages.

Ke� words: literary anthroponomy, proper names, stylistic fea- literary anthroponomy, proper names, stylistic fea-anthroponomy, proper names, stylistic fea-, proper names, stylistic fea-proper names, stylistic fea-, stylistic fea-stylistic fea-
tures of the proper names, „token names”.
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МІКРОТОПОНІМИ САМБІРСЬКОГО ЦИРКУЛУ 
НА -СТВ(О) КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
ка�едра української мови імені про�есора Івана Ковалика, 

вул. Університетська, �/234, 7���� Львів, Україна, 
тел.: (�32) 23� 47 �7 

e-mai�: oksana_kunanets@ukr.net

У статті розглядаються особливості творення історичної мі-
кротопонімії на -ств(о) Самбірського циркулу наприкінці XVIII 
– на початку ХІХ ст. Циркул – адміністративно-територіальна 
одиниця тогочасної Галичини. Територія Самбірського цирку-
лу сьогодні – це 412 населених пунктів (міст, сіл, містечок, ху-
торів), які займають значну територію Львівської області. Істо-
ричні найменування мікрооб’єктів зафіксовані на сторінках Йо-
сифінської (1785–1788) і Францисканської (1819–1820) метрик 
– перших поземельних кадастрів Галичини. З’ясовано, що назви 
малих географічних об’єктів на -ств(о) утворювались: 1) суфік-
сальним способом (від антропонімів кін. XVIII–поч. ХІХ ст. й апе- XVIII–поч. ХІХ ст. й апе-XVIII–поч. ХІХ ст. й апе-–поч. ХІХ ст. й апе- ХІХ ст. й апе-ХІХ ст. й апе- ст. й апе-ст. й апе-
лятивів); 2) лексико-семантичним способом (за допомогою оні-
мізації апелятивів). Посесивність суфіксальних дериватів часто 
підсилюється формантами -ів або -ин. 

Ключові слова: мікротопонім, Самбірський циркул, суфікс 
-ств(о), Йосифінська (1785–1788) метрика, Францисканська 
(1819–1820) метрика. 

Історична онімія – пласт лексики, який недостатньо 
опрацьований в українському мовознавстві. Історичні ан-
тропоніми та топоніми неодноразово були об’єктом дослі-
джень, однак мікротопоніми переважно аналізують на син-
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хронному рівні. Історичні мікротопоназви Чернівецької об-
ласті (утворення на базі народної географічної терміноло-
гії) розглядав І. Г. Чеховський [16], Уманщини XVII–XIX ст. 
– О. Б. Василик [5], частково історичний фактаж викорис- Б. Василик [5], частково історичний фактаж викорис-Б. Василик [5], частково історичний фактаж викорис- Василик [5], частково історичний фактаж викорис-Василик [5], частково історичний фактаж викорис-
товувала у дослідженні найменувань басейну річки Ужа 
у межах Закарпатської області В. Ф. Баньоі [1], при аналізі 
назв мікрооб’єктів Покуття – Л. П. Білінська [3], Південно-
Західного Опілля – О. Б. Лужецька [9]. 

Вивчення історичного мікротопонімікону є надзвичай-
но важливим, оскільки „виникнення мікротопонімів – ві-
чно живий процес” [13 : 6], а самі найменування „не лише 
фіксують соціально-економічні, етнічні та інші зміни, які є 
суттєвими для мовців, але й самі значною мірою детерміно-
вані історичними процесами” [16 : 3]. 

Важливим джерелом дослідження мікротопоназв є Йоси-
фінська (1785–1788) і Францисканська (1819–1820) метри-
ки – перші поземельні кадастри Галичини, укладені за часів 
правління австрійських імператорів Йосифа ІІ (1780–1790) 
та Франца І (1804–1835) (зберігаються у ЦДІА Львова, фонд 
19 і 20 відповідно). Метрики – це комплекс документів: су-
марії, консигнації, аднотації, специфікації, описи земель-
них границь населеного пункту, правила фасіювання нив та 
ін., проте найголовнішими є ґрунтові метрики поземельно-
го прибутку, у яких „послідовно перелічуються всі земельні 
угіддя, розташовані в межах даної громади” [8 : 11]. Внаслі-
док „виправлення Йосифінського кадастру” у 1819–1820 рр. 
виникла Францисканська метрика, у книгах якої „відобра-
жені зміни у приналежності ділянок, розмірах і якості зе-
мель, що сталися за час після виготовлення Йосифінських 
кадастрів” [8 : 13]. Ці документи містять оцінку економічної 
вартості галицьких земель і „крім докладних даних про зе-
мельні ресурси маєтків і громад, детально аналізують стан 
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і використання сільськогосподарських угідь” [8 : 5], тому і 
містять багато назв малих географічних об’єктів. 

Адміністративно-територіальними одиницями тогочас-
ної Галичини були циркули. Історичну мікротопонімію ана-
лізуємо на матеріалі найменувань Самбірського циркулу, до 
складу якого входило 412 населених пунктів (міст, перед-
мість, сіл, містечок, хуторів, присілків) (опис XIV фонд 19 і 
опис XIV фонд 20 у ЦДІА м. Львова), які, за сучасним поділом, 
співвідносяться із частиною території Самбірського, Ста-
росамбірського, Дрогобицького, Турківського, Городоцько-
го, Мостиського, Пустомитівського, Миколаївського, Стрий-
ського та Сколівського районів Львівської області. 

Мікротопоніми на -ств(о) – один із недостатньо опрацьо-
ваних структурних типів назв. Такі найменування фіксуємо 
на сторінках метричних книг Самбірського циркулу. Біль-
шість цих онімів утворилось суфіксальним способом. 

Суфікс -ств(о) – праслов’янський за походженням, 
основним значенням якого у сучасній українській мові є 
функціонально-семантичне значення збірності [2 : 126]. 

Цей словотворчий формант, як зазначає Л. Л. Гумецька у 
дослідженні актової мови XIV–XV ст., „із суфікса абстрактних 
назв розвинувся в суфікс збірних особових назв і в предмет-
ний суфікс з різними спеціальними значеннями” [6 : 105–
106]. Іменники на -ств(о), утворені від іменникової осно-
ви, позначали приналежність до стану, на який указує осно-
вний іменник (род. одн. рыцерства), сан, обов’язки людини, 
названої основним іменником (ку бискупству), назву дії, яка 
характеризує основний іменник (на свѣдоцьство); від при-
кметникової основи – назву властивості, абстрагованої від 
предмета (оу един(с)твѣ); від дієслівної основи – назви дій, 
які могли розвинутися в назви наслідку дії і далі в назви 
предметів, зв’язаних з вираженою дієсловом дією (о(т) …на-
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сильства, по розтвѣ). Суфікс -овств(о) „творить від іменни-
кової основи іменник із значенням сану, обов’язків людини, 
названої в основі слова” (род. одн. woytostwa) [6 : 104].

Т. В. Сіроштан, аналізуючи nominaloci кінця Х�ІІ–почат- В. Сіроштан, аналізуючи nominaloci кінця Х�ІІ–почат-В. Сіроштан, аналізуючи nominaloci кінця Х�ІІ–почат- Сіроштан, аналізуючи nominaloci кінця Х�ІІ–почат-Сіроштан, аналізуючи nominaloci кінця Х�ІІ–почат-nominaloci кінця Х�ІІ–почат- кінця Х�ІІ–почат-�ІІ–почат-ІІ–почат-
ку ХХІ ст., говорить, що у цей період „за допомогою суфікса 
-ств(о) від іменникових і прикметникових основ твориться 
обмежена кількість локативних найменувань на позначен-
ня країн, територій переважно за назвами осіб, що їх очо-
люють або ними керують. Давні за походженням лексико-
словотвірні типи активно функціонували в українській мові 
кін. ��ІІ ст., проте поступово втратили продуктивність. Дже- ��ІІ ст., проте поступово втратили продуктивність. Дже-ІІ ст., проте поступово втратили продуктивність. Дже- ст., проте поступово втратили продуктивність. Дже-ст., проте поступово втратили продуктивність. Дже-
рела ХХ – поч. ХХІ ст. документують такі похідні переваж- – поч. ХХІ ст. документують такі похідні переваж-– поч. ХХІ ст. документують такі похідні переваж- поч. ХХІ ст. документують такі похідні переваж-поч. ХХІ ст. документують такі похідні переваж- ХХІ ст. документують такі похідні переваж-ХХІ ст. документують такі похідні переваж- ст. документують такі похідні переваж-ст. документують такі похідні переваж-
но в літературному варіанті мови, у діалектах трапляються 
лише поодинокі nominaloci на -ств(о)” [11 : 114]. 

Цей формант „під впливом попередніх приголосних 
основи приймає також фонетичні варіанти: -цтв(о), -зтв(о)” 
[7 : 124]. Більшість мікротопонімів утворилось за допомогою 
суфікса -івств(о) (формант є наслідком перерозкладу суфік-
са присвійних прикметників -ів і суфікса -ств(о)) [11 : 113]. 

Було встановлено, що мікротопоназви Самбірського цир-
кулу з суфіксом -івк(а) утворювались переважно від найме-
нувань осіб кін. ��III–поч. ХІХ ст. – прізвищевих назв (термін 
М. Л. Худаша [15 : 26, 29, 100, 108]) чи протопрізвищ (термін 
Д. Г. Бучка [4 : 157]) (див.: неопублікована стаття: Мосур О. С. 
Мікротопоніми Самбірського циркулу на -івк(а) кінця XVIII 
– початку ХІХ ст. / Оксана Мосур // Записки з ономасти- ст. / Оксана Мосур // Записки з ономасти-ст. / Оксана Мосур // Записки з ономасти-
ки. – Вип. ХХ. – Одеса, 2017.). Погоджуємося із твердженням 
Л. Л. Гумецької про те, що передумовою виникнення назв 
на -івк(а) (уважаємо, що і назв на -івств(о) також – О. М.) на 
найдавнішому етапі були найменування на -овъ, -ова, -ово, 
але пізніше цей зв’язок стерся і почав сприйматися як то-
понімний формант, „внаслідок чого стало можливим утво-
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рення місцевих назв за допомогою суфікса -овк(а) безпосе-
редньо від назв осіб” [6 : 45] (пор. Marunczakowka, пуст. (Чап, 
ЙМ, 25зв) і Pustka Marunczakowa, пуст. (Чап, ФМ, 35зв), Pustka 
Kutiakowa, пуст. (ПосФельшт, ЙМ, 9зв) і Kutiakowka, пуст. (По-
сФельшт, ЙМ, 38зв)); Na Janistwie, лук. (ПотВел, ЙМ, 37зв) і 
*Janowa Łąka, лук. (пор. Janow Kut, зар. (Медв, ФМ, 125зв)). 
Антропонімна система цього періоду нестабільна, юридич-
но не внормована, варіативна. Варіювання номінацій одні-
єї особи спричиняло фонетичні відмінності мікротопонімів, 
утворених від цих найменувань: Maz�stwo, п. (Кривк, ЙМ, 
16зв) → Masistwo, п. (Кривк, ФМ, 11зв). І навпаки: від одно-
го антропоніма за допомогою різних суфіксів могло утвори-
тись кілька назв мікрооб’єктів у межах одного населеного 
пункту: Krecułiwstwo, п. (Присл, ЙМ, 107зв) – �asyl Krecuł ad 
№ 34 Pastwisko, Petro Krecuł ad № 33 Pastwisko, �ryc Krecuł ad 
№ 32 Pastwisko (Присл, ЙМ, 107зв) і Krecułowyna na wysokim 
Horbi, п. (Присл, ЙМ, 105зв) – �ryn Krecuł (Присл, ЙМ, 105зв); 
Wahyliwstwo, п. (Присл, ЙМ, 108зв) і Wahylowyna, п. (Присл, 
ЙМ, 35зв), Wahylowyna na Horbi, п. (Присл, ЙМ, 105зв); Kryka-
liwstwo w Oczereninach, п. (Присл, ЙМ, 119зв) – �asyl Kryka-�asyl Kryka- Kryka-Kryka-
liw ad № 54 Paswisko, Ilko Krykałow ad № 63 Paswisko (Присл, 
ЙМ, 119зв) і Po�e Krykaliwskie, п. (Присл, ЙМ, 116зв); Karpin-
stwo, п. (Рик, ЙМ, 55зв) і Pierwsza Rostoczka na Karpinskim, ґр. 
(Рик, ЙМ, 25зв), Rostoczka Druga na Karpinskim, ґр. (Рик, ЙМ, 
25зв), Trzecia Rostoczka na Karpinskim, ґр. (Рик, ЙМ, 25зв), Na 
Karpinskim po nad Zhar�szcze, лук. (Рик, ЙМ, 25зв–26зв), Ko-
panina Karpinska, н. (Рик, ЙМ, 58зв); Baczkiwstwo, п. (Рип, ЙМ, 
82зв) і Tiń Baczkiwska, п. (Рип, ЙМ, 83зв). 

Фіксуємо випадки, коли назва угіддя  утворювалась 
безпосередньо від найменування її власника (власників): 
Oszczypkiwstwo, п. (Присл, ЙМ, 50зв) – �awrylo Oszczypok 
(Присл, ЙМ, 50зв); Sarustwo, п. (Присл, ЙМ, 46зв) – �asyl Sara� 
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(Присл, ЙМ, 46зв); Krecułiwstwo, п. (Присл, ЙМ, 107зв) – �asyl 
Krecuł ad № 34 Pastwisko, Petro Krecuł ad № 33 Pastwisko, �ryc 
Krecuł ad № 32 Pastwisko (Присл, ЙМ, 107зв); Krykaliwstwo w 
Oczereninach, п. (Присл, ЙМ, 119зв) – �asyl Krykaliw ad № 54 
Paswisko, Ilko Krykałow ad № 63 Paswisko (Присл, ЙМ, 119зв); 
Bockiwstwo, п. (Присл, ЙМ, 121зв) – �ryć Bocki ad № 65 Paswi- № 65 Paswi-Paswi-
sko, �lexa Bocko ad № 67 Paswisko (Присл, ЙМ, 121зв–122зв). 

Уважаємо, що аналогічно такі назви малих географічних 
об’єктів на -ств(о) утворились суфіксальним способом від 
антропонімів кін. ��III–поч. ХІХ ст.: 

Бачинство: Na Bacz�nstwie, гор. (ПотВел, ЙМ, 9зв)< *Ба-
чин (< *Бача (пор. Бачинський [10 : 40–41]) + -ин) + -ств(о). 

Бецухівство: Becuchowstwo, п. (Гвозд, ЙМ, 219зв) < *Бецу-
хів (< *Бецух (пор. Бец / Беца [10 : 58]) + -ів) + -ств(о). 

Вагилівство: Wahyliwstwo, п. (Присл, ЙМ, 108зв) < Ваги-
лів (< Вагиль (пор. [10 : 123], Вагиль < Василь [14 : 60]) + -ів) 
+ -ств(о). 

Вальківство: Walkowstwo, п. (Голов, ЙМ, 51зв) (Голов, ФМ, 
53зв) < Вальків (пор. [10 : 126]) (< Валько (пор. [10 : 126], 
Валько < Валентин [14 : 54], < Валерій [14 : 55–56]) + -ів) + 
-ств(о).

Галахівство: W Hałachistwie, виг. (ЛопЛехн, ЙМ, 50зв) < 
*Галахів(< *Галах (пор. Галаш / Галащук [17 : 133]) + -ів) + 
-ств(о).

Ґерґулівство: Giergulistwo, пуст. (Долж, ЙМ, 59зв) < *Ґерґу-
лів (< *Ґерґуль (пор. Ґерґель [10 : 274]) + -ів) + -ств(о). 

Дем’янівство: Demianiostwo, п., лан (Гвозд, ЙМ, 199зв) < 
Дем’янів (пор. [10 : 293]) (< *Дем’яньо (пор. Дем’ян [10 : 292], 
Дем’янь < Дем’ян [14 : 103]) + -ів) + -ств(о). 

Дякунівство: Diakunywstwo, п. (ДнГол, ЙМ, 27зв) < *Дяку-
нів (< Дякун (пор. [10 : 349]) + -ів) + -ств(о).
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Жовнірство: Zołnierstwo, п. (ДнГол, ЙМ, 180зв) < Жовнір 
(пор. [10 : 365]) + -ств(о).

Ізицівство: Izyciwstwo na Horbi, п. (Присл, ЙМ, 109зв) < 
*Ізиців < *Ізиць(о) (пор. Ізай < Ізидор [17 : 240], Ізай / Ізак / 
Ізьо [10 : 415], Ізик < Ізяслав [14 : 149]) + -ів) + -ств(о).

Качмарство / Карчмарство: Kaczmarstwo, п. (КульчШл, ЙМ, 
50зв) (КульчШл, ФМ, 76зв), Karczmarstwo, м. (Прус, ЙМ, 10зв) 
< Качмар / *Карчмар (пор. Качмар [10 : 448–449]) + -ств(о). 

Князьство: Kniastwo, п. (ДнГол, ЙМ, 186зв) < Князь (пор. 
[10 : 478]) + -ств(о). 

Ковалівство: Kowaliowstwo, м. (НанчМал, ЙМ, 43) < Кова-
лів (пор. [10 : 481]) (< Коваль (пор. [10 : 481]) + -ів) + -ств(о). 

Кравцівство: Krawciuwstwo, п. (Гвозд, ЙМ, 60зв), Kraw-
cistwo, п. (Гвозд, ЙМ, 214зв), Krawczowstwo, поля (Голов, 
ЙМ, 269зв) (Голов, ФМ, 271зв) < Кравців (пор. [10 : 532]) 
(< Кравець(пор. [10 : 531]) + -ів) + -ств(о).

Кубиківство: Na Czeszczowatym na Kubikostwie, п. (Лімн, 
ЙМ, 77зв) < *Кубиків (< Кубик (пор. [10 : 549])+ -ів) + -ств(о). 

Кузанівство: Kuzaniwstwo, п. (Присл, ЙМ, 115зв) < *Куза-
нів (< Кузан (пор. [10 : 552]) + -ів) + -ств(о).

Лазорівство: Lazoriwstwo, м. (Присл, ЙМ, 100зв) < *Лазо-
рів (пор. Лазарів [10 : 577]) (< Лазор (пор. [10 : 578], Лазор < 
Лазар [14 : 189]) + -ів)+ -ств(о). 

Липиківство: Lipikostwo, п. (Гвозд, ЙМ, 161зв) < *Липиків (< 
*Липик (пор. Липак [10 : 597], Лип’як [17 : 339]) + -ів) + -ств(о). 

Маґурівство: Magurostwo, п. (ДнГол, ЙМ, 153зв) < *Магу-
рів (< Магура (пор. [10 : 631])+ -ів) + -ств(о). 

Мадзярівство: Madzierowstwo, п. (ДнГол, ЙМ, 52зв)< *Ма-
дзарів (< Мадзар (пор. [17 : 353]) + -ів) + -ств(о). 

Михайлівство: Do Micha�łostwa, п. (Гвозд, ЙМ, 63зв) < Ми-
хайлів (пор. [10 : 691]) (< Михайло (пор. [10 : 691], [14 : 236])+ 
-ів) + -ств(о). 
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Павликівство: Dolina Paw�ikowstwa, п. (Гвозд, ЙМ, 143зв) 
< *Павликів (< Павлик (пор. [10 : 779], Павлик < Павло [14 : 
278]) + -ів) + -ств(о). 

Печеняківство: Peczeniakiwstwo, п. (Присл, ЙМ, 92зв) < 
*Печеняків (< Печеняк (пор. [10 : 814]) + -ів) + -ств(о). 

Пирківство: P�rkiwstwo, п. (Присл, ЙМ, 50зв) < *Пирків (< 
*Пирко (пор. Пирка [10 : 818]) + -ів) + -ств(о). 

Пластанівство: Płastanistwo, п. (ГусВиж, ЙМ, 4), н. (Гус-
Виж, ФМ, 17зв) < *Пластанів (< *Пластан (пор. Пластун [10 : 
831]) + -ів) + -ств(о). 

Рижківство / Ришківство: Na R�szkowstwie, поля, пас-ща 
(ЯблВиж, ЙМ, 92зв) < *Рижків / *Ришків (<Рижко (пор. [10 : 
891]) / Ришко (пор. [17 : 484]) + -ів) + -ств(о). 

Савківство: Na Klinie na Saukustwie, н. (ЛопЛехн, ЙМ, 47зв) 
< Савків (пор. [10 : 918]) (< Савко (пор. [10 : 918], Савко < Сава 
[14 : 319], < Саватій [14 : 320], < Савал, Савелій [14 : 320]) + 
-ів) + -ств(о). 

Сендерівство: Senderostwo, п., лаз (Гвозд, ЙМ, 55зв) < 
*Сендерів (< *Сендер (пор. Сендрей [10 : 944]) + -ів)+ -ств(о).

Сеньківство: Senkostwo, п., лаз (Гвозд, ЙМ, 60зв) < Сеньків 
(пор. [10 : 945]) (< Сенько (пор. [10 : 945], Сенько < Семен [14 
: 331–332]) + -ів)+ -ств(о).

Сидорівство: Na S�dorostwie, п. (ЛінМал, ЙМ, 15зв) < Си-
дорів (пор. [10 : 951]) (< Сидор (пор. [10 : 951], Сидор < Сидір 
[14 : 336]) + -ів) + -ств(о). 

Сцимаківство: Sc�makiwstwo, п. (Присл, ЙМ, 47зв) < * Сци-
маків / *Стимаків (< *Сцимак / *Стимак (пор. Стимковський 
[10 : 1014]) + -ів) + -ств(о). 

Торинцівство: Toryncistwo, п. (ГусВиж, ФМ, 17зв) < *Торин-
ців (< *Торинцьо (пор. Тор, Торин [17 : 557])+ -ів) + -ств(о).

Федиківство: Fedykiwstwo, п., лан (Гвозд, ЙМ, 94зв) < *Фе-
диків (< Федик (пор. [10 : 1091], Федик < Федір [14 : 374–
375]) + -ів) + -ств(о). 
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Хомівство: Chomostwo, лаз (Гвозд, ЙМ, 55зв) < Хомів (пор. 
[10 : 1129]) (< Хома (пор. [10 : 1128], [14 : 400]) + -ів)+ -ств(о). 

Чоп’яківство: Czopiakostwo, п., лаз (Гвозд, ЙМ, 64зв) < 
*Чоп’яків (< Чоп’як (пор. [10 : 1172]) + -ів) + -ств(о).

Янівство: Na Janistwie, лук. (ПотВел, ЙМ, 37зв) < Янів (пор. 
[10 : 1250]) (< Ян (пор. Ян [14 : 415] < Іван [14 : 143]) + -ів)+ 
-ств(о). 

Яремівство: Na Jaremistwie, луки (ПотВел, ЙМ, 11зв) < 
*Яремів (< Ярем / Ярема (пор. [10 : 1252], Ярема [14 : 417]) + 
-ів) + -ств(о). 

Уважаємо, що за допомогою суфікса -ств(о) від апеляти-
вів утворились такі шість мікротопоназв Самбірського цир-
кулу: 

Війтівство: Woytostwo, п. (Гвозд, ЙМ, 57зв), Na Wo�tow- Wo�tow-Woytow-
stwie, мл. (ЯблВиж, ЙМ, 1Aзв) < війт �сільський староста’ [12 
: 1 : 670] + -івств(о).

Вольництво: Wolnictwo, лан, п. (ІльнКор і ІльнЗемл, ЙМ, 
3) < вольниця �селяни-кріпаки, ремісники і т. ін., що тікали 
від поміщиків та поселялися на окраїнах Московської дер-
жави й Польщі, здобуваючи таким чином певну незалеж-
ність’ [12 : 1 : 736] + -ств(о). 

Колонійство: Kołonistwo, п. (Глин, ФМ, 22зв) < колонія �по-
селення переселенців з іншої країни, області’ [12 : 4 : 231] + 
-ств(о). 

Плебанівство: P�ebanowstwo, м.(Брон, ФМ, 10зв) < пле-
бан �парафіяльний католицький священик’ [12 : 6 : 573] + 
-івств(о). 

Пробоство: Ogrod Probostwa, гор. (ЗагМіс, ЙМ, 11зв), Do 
Probostwa, гор. (Грімн, ЙМ, 5зв) < пробощ �те саме, що парох’ 
[12 : 8 : 123] + -ств(о). 

Солтиство: Sołtystwo, гор. (Бистриц, ЙМ, 5зв), м. (ЯсС, ЙМ, 
12зв) (ЯсС, ФМ, 23зв), Na Sołtystwie, мл. (ЯблВиж, ЙМ, 16зв), 



536
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

(Нед, ЙМ, 74зв) < солтис �у Західній Україні (до 1939 р.) та в 
Польщі (до 1950 р.) – сільський староста’ [12 : 9 : 452] + -ств(о). 

Два мікротопоніми на -ств(о) є наслідком онімізації апе-
лятивів: 

Попівство: Popostwo, п. (Ябл, ЙМ, 38зв); Popowstwo, сад. 
св. (Брон, ЙМ, 36зв) → Popowstwo Gorne, сад. св. (Брон, ФМ, 
15зв); Popostwo Gurne, сад. св. (ЯкубВол, ЙМ, 11зв); Popostwo 
Dolne, сад. св. (Чук, ЙМ, 27зв), Szachownic� Na Popostwie, п. 
(ЯкубВол, ЙМ, 33зв) < попівство �попова садиба’ [12 : 7 : 200].

Шляхетство: мікротопонім Sz�acheckie Ogrody, г-ди (ЯсС, 
ЙМ, 16зв) у Йосифінській метриці (1785–1788) трансформу-
ється у Францисканському (1819–1820) кадастрі у найме-
нування Sz�achectwo, г-ди (ЯсС, ФМ, 33зв) < шляхетство �те 
саме, що шляхта’ [12 : 11 : 495]. 

Йосифінська (1785–1788) і Францисканська (1819–1820) 
метрики – важливе джерело вивчення історичної мікрото-
понімії. Мікротопоназви Самбірського циркулу на -ств(о) 
утворювались двома способами: 1) суфіксальним (від пріз-
вищевих назв (протопрізвищ) кін. ��III–поч. ХІХ ст. й апеля-��III–поч. ХІХ ст. й апеля-–поч. ХІХ ст. й апеля-
тивів); 2) лексико-семантичним (за допомогою онімізації 
апелятивів). Суфіксальним дериватам з формантом -ств(о), 
зафіксованим у кадастрах, притаманне значення присвій-
ності, причому вони означують територію (є локативними 
найменуваннями) (Zołnierstwo). Посесивність у більшості 
випадків підсилюється суфіксами -ів (Fedykiwstwo) або -ин 
(Na Baczynstwie). 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
ЙМ – Йосифінська метрика, ФМ – Францисканська метрика, зв – зворот ар-

куша.
Назви мікрооб�єктів: виг. – вигін для худоби, гор. – город, г-ди – городи, ґр. – 

ґрунт, лук. – лука, м. – місце, мл. – млин, пас-ща – пасовища, п. – поле, пуст. 
– пустка, сад. св. – садиба священика. 
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Назви населених пунктів Львівської області: 
Бистриц – Бистриця (до 2014) (тепер Бистриця-Гірська) Дрогобицького р-ну 
Брон – Брониця Дрогобицького р-ну 
Гвозд – Гвоздець Старосамбірського р-ну 
Глин – Глинне Дрогобицького р-ну 
Голов – Головсько (тепер Головське) Турківського р-ну 
Грімн – Грімно (тепер Грімне) Городоцького р-ну 
ГусВиж – Гусне Вижнє (тепер Верхнє Гусне) Турківського р-ну 
ГусНиж – Гусне Нижнє (тепер Нижнє Гусне) Турківського р-ну 
ДнГол – Дністрик Головецький (тепер Дністрик) Старосамбірського р-ну 
Долж – Должки (тепер Довжки) Сколівського р-ну 
ЗагМіс – Загороди Міські (передмістя Дрогобича) 
ІльнКор і ІльнЗемл – Ільник Королівський і Ільник Землянський (тепер Іль-

ник) Турківського р-ну 
Кривк – Кривка Турківського р-ну 
КульчШл – Кульчичі Шляхетські (тепер Кульчиці) Самбірського р-ну 
ЛопЛехн – Лопушанка Лехнова (тепер Лопушанка) Турківського р-ну 
Медв – Медвежа Дрогобицького р-ну 
НанчМал – Нанчівка Мала (тепер Соснівка) Старосамбірського р-ну  
Нед – Недільна Старосамбірського р-ну 
ПосФельшт – Посада Фельштинська (тепер Скелівка) Старосамбірського 

р-ну 
ПотВел – Потік Великий (тепер Потік) Старосамбірського р-ну 
Присл – Присліп Турківського р-ну 
Прус – Пруси (тепер Бистриця) Дрогобицького р-ну 
Рик – Риків Турківського р-ну 
Рип – Рип’яна (тепер Ріп’яна) Старосамбірського р-ну  
Чук – Чуква Самбірського р-ну 
Ябл – Яблонів (тепер Яблунів) Турківського р-ну 
ЯблВиж – Яблінка Вижня (тепер Верхня Яблунька) Турківського р-ну 
ЯкубВол – Якубова Воля Дрогобицького р-ну 
ЯсС –Ясениця-Сільна Дрогобицького р-ну 
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MICROTOPONYMS OF SAMBIRSKYY CYRKUL  
OF THE END OF XVIII CENTURY – THE BEGINNING  

OF XIX CENTURY ENDING IN -СТВ(О).

�ksana ��SUR

The article is devoted to the analysis of peculiarities of creation 
of microtoponyms ending in -ств(о) from the territory of Sambirskyy 
cyrkul in the end of XVIII – the beginning of ХІХ cc. Cyrkul is an 
administrative-territorial unit of Galicia of that period. Sambirskyy 
cyrkul have consisted of 412 settlements (towns, villages, small 
towns, hamlets) which nowadays occupies a significant territory 
of Lviv region. Historical names of micro objects are fixed on the 
pages of Josyphinska (1785–1788) and Francyscanska (1819–1820) 
metrics. These documents are first cadasters of Galicia. It is found 
out that names of small geographical objects ending in -ств(о) 
were created via:1) suffixal way from anthroponyms of the end of 
XVIII century – the beginning of XIX century and from appellatives, 
2) lexical-semantic way (onimization of appellatives). Suffixal 
derivates possessiveness is often intensified by formants -ів or -ин.

Ke� words: microtoponym, Sambirskyy cyrkul, suffix -ств(о), 
Josyphinska (1785–1788) metric, Francyscanska (1819–1820) 
metric.
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Оксана КРАВЧУК 

ПРІЗВИСЬКА СЕЛА ДОВГЕ-КАЛУСЬКЕ  
КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ  
ТА СЛОВОТВІР 

Вище про�есійне училище №7, 
вул.  Б. Хмельницького, 78, 773�� Калуш,  

Івано-Франківська область,  
e-mai�: oksana�4����87@gmai�.com

У статті зроблено аналіз сучасних прізвиськ села Довге-
Калуське Калуського району Івано-Франківської області. Дослі-
джено словотвірну структуру прізвиськ, лексико-семантичну 
базу їх творення, а також з’ясовано мотиви надання прізвиськ 
певним особам. 

Ключові слова: прізвисько, лексико-семантична класифіка-
ція, словотвір.

Прізвиська людей як власні назви відомі давно. У давній 
Греції, Римі, у романо-германських і слов’янських народів 
уже були відомі неофіційні особові назви, якими користува-
лися здебільшого в усній мові і то – у відповідних мовних си-
туаціях чи особистих стосунках [19 : 185–186]. 

Давньокиївські писемні пам’ятки свідчать про наявність 
у Х–ХІ ст. таких родових особових назв, як Ольжичі, Святос-
лавичі, Ярославичі. З виникненням подібних назв майже од-
ночасно з’являються їхні замінники – неофіційні чи напів-
офіційні найменування – прізвиська в сучасному розумінні  
[15 : 30–33].

Процес утворення антропонімної родової категорії склад-
ний. Питання про утворення сучасних офіційно-родових 



541ОНОМАСТИКА

прізвищ, їх виникнення, формування важко розв’язувати 
без попереднього уважного вивчення неофіційних народ-
них прізвиськ передусім у лінгвістичному, діалектологічно-
му, історичному висвітленні.

В епоху Київської Русі прізвиська з’являлися з найріз-
номанітніших причин і належали боярам, князям, воїнам. 
Пам’ятки ХІІІ–ХІ� ст. уже фіксують прізвиська „простих” лю-
дей. Звичайно, поява прізвиськ зумовлена не тільки ономас-
тичними процесами й закономірностями, а й соціальними. 
Прізвиська з’являлися не всі одночасно, не скрізь і не в усіх, 
були такі особи, які не мали таких найменувань. Однак ніко-
ли жодна особа не могла бути впевненою, що впродовж жит-
тя не набуде якогось прізвиська. 

З погляду лінгвістичного й соціального офіційна і не-
офіційна ідентифікація є єдиною системою на лексико-
семантичному рівні. З погляду офіційно-юридичного функ-
ціональні ролі цих двох антропонімних категорій різні. 

Одна з основних рис розрізнення прізвища і прізвиська 
така: офіційне прізвище не відображає рис зовнішності чи 
особливостей характеру його носія, а неофіційне прізвище 
(прізвисько) може бути пов’язане з реальними рисами зо-
внішності, характеру носія або свідчити про ступінь родо-
вих стосунків його з іншими членами сім’ї. Прізвисько відо-
бражає такі риси першого носія і теж передається від бать-
ків дітям, внукам [15 : 30–33].

Уже тепер, на сучасному етапі розвитку антропонімічної 
науки, стає очевидним те, що прізвища неможливо глибо-
ко аналізувати без урахування їх системного зв’язку з пріз-
виськами – цими найдавнішими особовими назвами, які 
були первісним і єдиним взірцем для творення всіх форм су-
часних родових особових назв. 

П. Чучка подає таке визначення прізвиська: „вулич-
не прізвище, кличка – вид антропоніма, неофіційне особо-
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ве іменування, яким середовище індивідуалізує або харак-
теризує особу” [21 : 532]. У цій енциклопедичній статті та-
кож зазначено, що термін прізвисько в українській мові фік-
сується з ХІ� ст. Прізвиська – найчисленніший, найрізнома-
нітніший і наймінливіший клас антропонімів. З ономасіоло-
гічного погляду найбільшою є група прізвиськ, які характе-
ризують людину за її особистими зовнішніми чи внутрішні-
ми рисами. Крім фізичних та психічних ознак, мотивами для 
появи прізвиськ часто є вид діяльності, особливості мови та 
мовлення, різні вчинки, територіальні чи етнічні характе-
ристики особи, її соціальне становище. До цієї групи нале-
жить і більшість так званих шкільних, чи учнівських пріз-
виськ. На відміну від прізвищ, такі прізвиська зберігають 
лексичне значення та емоційний відтінок. Майже всі вони 
однопоколінні і не передаються нащадкам. Менш численну 
групу становлять прізвиська, що характеризують особу за її 
стосунками з родичами.

І. Ковалик зазначає, що „кожне прізвисько є лінгвальним 
фактом антропонімії незалежно від того, чи воно називає 
звичайну чи визначну людину. Для антропоніміста не важ-
ливо, кого саме називає прізвисько, але як називає, тобто яке 
його синхронне антропонімне функціонування. Інша справа, 
коли йдеться про питання генези антропонімів, у тому числі 
і прізвиськ. У таких випадках аспект відношення прізвиська 
до денотата необхідно брати до уваги” [5 : 313 –327]. 

Сучасна українська ономастика характеризується зна-
чною кількістю вагомих досліджень, присвячених специфі-
ці власних імен (антропонімів, топонімів, гідронімів, космо-
німів, теонімів тощо). 

Вивчення українських прізвиськ розпочалося з праць 
М. Сумцова, В. Охримовича, І. Франка, В. Ястребова, І. Крип’я-
кевича, І. Сухомлина. Неофіційні найменування як засоби 
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вторинної номінації (а серед них і прізвиська) становлять 
помітний пласт антропонімікону національної мови укра-
їнського народу. Окремим питанням народнопобутової ан-
тропонімії присвячено розвідки Б. Близнюк [1], Г. Бучко [2], 
С. Вербича [3], Л. Кравченко [7], М. Лесюка [8], М. Наливайко 
[9], Р. Осташа [12], Є. Черняхівської [20].

Мета статті – дослідити неофіційну антропонімію села 
Довге-Калуське Калуського району Івано-Франківської об-
ласті. Об’єктом дослідження стали 75 прізвиськ населеного 
пункту.

Серед прізвиськ села Довге-Калуське виділяємо одно-
компонентні та двокомпонентні. Однокомпонентні пріз-
виська складаються з одного компонента, який в осно-
ві може бути власним іменем. У цьому випадку власне ім’я 
батька (чи діда) переходить на сина (чи онука) вже у фор-
мі прізвиська. До цієї групи також належать найменування 
жінки за чоловіком (Максимова, Хтомина, Юрцива). 

Однокомпонентні відіменні прізвиська
Адамова ← від власного імені Адам [14 : 32]; дружина 

Адама.
Андрейків (-ова) ← син Андрейків, дружина Андрейко-

ва [14 : 38].
Анюсенька ← від власного імені Анна [14 : 106].
Базючок (-ова) ← від власного імені Базилій (Базь) – чо-

ловіче ім’я запозичене з польської мови, походить від латин-
ського �asilius, що зводиться до грецького, від якого похо-
дить українське Василь [4 : 114].

Васьочок (-ова) ← від власного імені Василь [14 : 40].
Ващічок (-ова) ← від Вашко ( Іван ) [14 : 54].
Гавчій (-ова) ← 1.Галька – Галина ( субстантивація [л]/

[в]; 2. Гавка – Ґава, ґава [17 : 163] або від гавчик, гавчиський 
← гавчик �рибалка, малий рибальський човен’ [4 : 417].
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Гальон ← від власного імені Галина [14 : 112]; син Гали-
ни.

Ганусина  ← Ганна (Анна) [14 : 128].
Гнатова ← від власного імені Гнат [14 : 46].
Гринишин ( - а ) ← від власного імені Григорій (Гринь) 

[14 : 47].
Гринчаків ( - ова ) ← від власного імені Гринь (Григорій) 

[14 : 47].
Дорохтейова ← Доростей ← Дорофій [14 : 50]. 
Дорчин ( - а ) ← від власного імені Дарія (Дора) [14 : 57]; 

син Дори – Дорчин, а дружина Дорка; або Дорка – дружина, 
а чоловік Дорчин.

Ільчишин ( - а ) ← від власного імені Ілля [14 : 57].
Кірик ( - ова ) ← від власного імені Кирик [14 : 59].
Корнило ( - ова ) ← від власного імені Корнило [14 : 61].
Кубак ( - ова ) ← утворене від польського імені Куба 

(Якуб) [14 : 98].
Максимова ← від власного імені Максим [14 : 65]; дру-

жина Максима.
Марцішка ← Марці ← Марія [14 : 158].
Микуляків ( - ова ) ← від власного імені Микола [14 : 97].
Мирончиха ← від імені Мирон, а Мирончиха жінка Ми-

рона [14 : 69].
Павлінка ← від власного імені Павліна [14 : 152].
Пеп ← від власного імені Петро [14 : 80].
Петерко ( - чииха, - ова ) ← від власного імені Петро [14 : 80].
Петлюра ← від Петро [14 : 80].
Сахар ← Захар [14 : 53].
Семаників ( - ова ) ← від власного імені Семен [14 : 86].
Симків ( - ова ) ← від власного імені Семен (Семко) [14 : 98].
Сифатиха ← від власного імені Сафат [14 : 58]; дружина 

Сафата – Сифатиха.
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Стасишин ( - а ) ← від власного імені Остап (Стах) [14 : 77].
Тацька ← від Таця (Тетяна) [14 : 163].
Хаїм ( Хаймиха ) ← від єврейського імені Хаїм, або від 

апелятива – хазяїн – �той, хто займається господарством, 
веде господарство, господар’ [11,11 : 8].

Хтомина ← від власного імені Хома, а Хтомина жінка 
Хоми [14 : 94].

Юрців (-ева) ← від власного імені Юрій [14 : 96].
Яківців (-ева) ← від власного імені Яків [14 : 98].
Якимочок (-ова) ← від власного імені Яким [14 : 97].
Прізвиська відетнонімні та відкатойконімні
Американин (-ова) ← американець, �той, хто був в Аме-

риці’ [11,1 : 38].
Бойко ← бойки – представники однієї з етнічних груп за-

хідноукраїнських областей [11,1 : 212];  або діалектне бой-
ко – �забіяка’ [4 : 186].

Гурська ← можливо сполонізоване з первинного україн-
ського Гірський [13 : 267].

Пілєночок (- а) ← від „пілєни” – жителі с. Пійло Калусь-
кого району Івано-Франківської області.

Полякова ← від поляки – �народ, що становить основне 
населення Польщі’ [11,7 : 107].

Однокомпонентні відапелятивні прізвиська
До групи відапелятивних зараховуємо прізвиська, які 

утворилися від назв тварин, предметів; прізвиська, які вка-
зують на соціальний стан носія чи рід занять, також ті, які 
вказують на зовнішню чи внутрішню ознаку чи характерис-
тику носія. 

Прізвиська, що походять від назв тварин, комах та 
птахів

Вошак (-ова) ← від воша – �маленька безкрила кровосис-
на комаха – зовнішній паразит тварин і людини’ [11,1 : 746].
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Кузяків  (-ова) ← кузька �комашка, хлібний жук’ [4 : 127]; 
або від власного імені Казимир (Казьо, Казик ) [14 : 166].

Ластівоччиха ← від ластівка – �1) перелітний птах ряду 
горобцеподібних з вузькими гострими крилами, стрімкий у 
льоті, 2) ласкава назва дівчини або жінки, те саме, що ласт-
ка’ [11, 4 : 452].

Лой (- ова) ← від – лой �самець гадюки’ [4 : 281] або лій – 
�жир рогатої худоби, що вживається в їжу; за давніх часів ви-
користовувався для освітлення’ [11, 4 : 512].

Щурик (-ова) ← щур – �те саме, що пацюк; шкідливий 
ссавець родини мишоподібних, значно більший за мишу, з 
сірою шерстю і довгим лускатим хвостом; щур; 2) про люди-
ну лякливої, підлої вдачі, те саме, що порося, про товсту лю-
дину’ [11, 6 : 102].

Прізвиська, що походять від назв предметів
Вагон ( - ова ) ← від вагон – �1) спеціально устатковане 

приміщення для перевезення людей і вантажу рейковими 
коліями, 2) кількість вантажу, що входить у товарний вагон’ 
[11, 1 : 275].

Саганчин (- а ) ← від апелятива саган – котел, велика ка-
струля [4, 5 : 161].

Цюпків ( - ова ) ← можливо від цюпа – �1) хижа. 2) 
в’язниця’ [11, 11 : 254]; стосовно прізвиська, так могли на-
зивати в’язня.

Черчиків ( - ова ) ← черчик = чепчик – зменшено-
пестливе до чепець – �1) те саме, що очіпок (старовинний го-
ловний убір заміжньої жінки у формі шапочки (часто з по-
здовжнім розрізом ззаду), що його зашнуровують, стягуючи 
сховане під ним волосся; біла шапочка у медичних працівни-
ків, працівників торгівлі, кулінарів, буфетниць, дитяча ша-
почка, що має вигляд капора’ [11, 11 : 295].
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Чопанка ← утворене від діалектного апелятива чоп ( = 
�чіп, затичка до бочки, клин’) [13 : 1172].

Прізвиська, що вказують на соціальний стан носія
Бедрій ( - ка ) ← старослов’янське БЄДРЬИЬ – �багатий’ 

[4 : 160].
Ксьондз (- ова ) ← ксьондз – �польський католицький 

священик’ [11, 4 : 380].
Маршалок (-ова) ← маршалок – �1) голова сейму в Поль-

щі; 2) у дореволюційній Росії – представник дворянства, яко-
го обирали на губернських і повітових зборах і який керував 
становими справами дворянства; проводир дворянства; 3) 
дворецький у польському поміщицькому домі; 4) староста 
під час весілля’ [11, 4 : 635].

Палямар ← від  паламар – �служитель православної 
церкви, що допомагає священику під час богослужіння; дя-
чок, псаломщик, причетник’ [11, 6 : 20].

Царян (- иха) ← від царя – �царське дитя’ [11, 11 : 184].
Тринадцятий ( - а ) ← утворене від кількісного числів-

ника тринадцять або від тринадцятка – �тонка нитка з пря-
дива; полотно у тринадцять пасом’; стосовно прізвиська – 
людина, яка займалася прядивом [11, 10 : 265].

Цюприкова ← можливо від цюприк – �верхівка’, у цьому 
випадку – верхівка у значенні керівної, найвпливовішої  час-
тина суспільства, класу, організації [4, 6 : 270].

 Прізвиська, які вказують на рід занять
Ковалева ← коваль – �майстер, що куванням обробляє 

метал, виготовляє металеві предмети’ [11, 4 : 202].
Рибачка ← �1) жіноче до рибак; 2) дружина рибака – лю-

дина, яка ловить рибу, займається рибальством; риболов; 3) 
чайка’ [11, 8 : 527].

Трілакова ← можливо від тріла – �жінка, що чеше льон’ 
[13 : 1068].
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Прізвиська, утворені від назв частин тіла
Лапчишин (-а) ← від лапа – �стопа, нога тварини, птаха; 

рука або нога людини (звичайно велика, незграбна)’ [11, 4 : 
447].

Литчин (-а) ← „магарыч, угощение водкой при заключе-
нии сделки”, українське литкуп [18 : 502]; або литка – �окру-
глий м’яз на задній частині голінки людини’, литкастий – �з 
великими товстими литками’ [11, 4 : 495].

Прізвиська, які вказують на внутрішню ознаку носія
Баб’єнник ( - ова ) ← можливо, від бабник – �те саме, що 

бабій, бабник’ [11, 1 : 76]. 
Хитрий ← від хитрий – �який для досягнення чого-

небудь діє непрямими, обманними шляхами, підступний, 
лукавий; той, хто для досягнення чого-небудь може діяти 
непрямими, обманними шляхами, який завжди знайде ви-
хід, викрутиться зі скрутного становища, який виражає хи-
трість або свідчить про неї’ [11, 11 : 64].

Цікало (-ова) ← від апелятива цика – назва людини, що 
дрібними частинами сплачує належність [13 : 1142].

Щириків (-ова ) ← щирий – �1) який прямо, безкорисливо, 
чистосердечно виражає свої почуття, думки; відвертий, прав-
дивий, який охоче приймає кого-небудь, наділяє чимсь від 
душі; приязний, гостинний, уживається у підписах для вира-
ження сердечної прихильності до кого-небудь, який є виявом 
доброго, сердечного ставлення (про вітання, подяку), який 
виражає справжні, непідробні почуття, думки’ [11, 11 : 585].

Прізвиська, які вказують на зовнішню ознаку носія
Горбата ← від горбатий – �1) який має горб, горби; вкри-

тий горбами; 2) з горбом (про людину), горбатий, горбата, 
той, хто має горб (про людину)’ [11, 2 : 125].

Гушак ← можливо від гуш – �1) ґуля на тілі; 2) зоб’ [4, 1 : 
630].



549ОНОМАСТИКА

Дрібний ( - а ) ← дрібний – �невеликий на зріст; молодий 
віком’ [11, 2 : 414].

Тоненький ( - а ) ← від тонкий – �1) який має невели-
ку, незначну товщину; товстий, зроблений із нетовстого, не 
цупкого матеріалу, не густий, з невеликою щільністю, про-
зорий; 2) який має невеликий, незначний діаметр попере-
чного перерізу, малий в обхваті; товстий, не повний, вузь-
кий у кості (про людину, її стан)’ [11, 10 : 187].

Віддієслівні прізвиська, які вказують на зовнішню 
ознаку носія

Бамбора ( - иха ) ← від бамбір [бамборити] – �бити у дзво-
ни; ударяти’ [ 4 : 131].

Вачелько (- ова)  ← можливо від вацювати – �кликати 
свиней’ [4, 1 : 341].

Ворків ( - ова ) ← від ворка – �гарчання, бурчання’ [4, 1 : 
426]; або від ворок – �мішечок із гострокутним дном для від-
ціджування та віддушування сиру’ [11, 1 : 740].

 Штуркан ← штурхан ← штовхан – �короткий різкий 
удар кулаком, ногою, стусан (дати штовхана)’ [11, 11 : 551].

Двокомпонентні прізвиська
Вони свідчать про те, що деякі сім’ї не мали прізвиськ, а 

господарі сімей і, відповідно, син називався за іменем бать-
ка. На сучасному етапі спостерігається така ситуація: Ми-
хайла Андрійового – Митро Михайла Андрійового (наступне 
покоління) – Михайло Митра Михайла Андрійового.

Михайла Андрійового – ім’я носія + прізвисько (ім’я 
батька Михайло + ім’я діда Андрій).

Петра Михайлишиного – ім’я носія + прізвисько (ім’я 
батька Петро + ім’я діда Михайло).

Петра Яковиного – ім’я носія + прізвисько (ім’я батька 
Петро + ім’я діда Яків).

Юрка Костевого – ім’я носія + прізвисько (ім’я батька 
Юрій + ім’я діда Костянтин).
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Проаналізувавши прізвиська села Довге-Калуське Ка-
луського району Івано-Франківської області, можна зроби-
ти висновок, що зафіксовані найменування є двокомпонент-
ними та однокомпонентними. Більшу частину прізвиськ ста-
новлять однокомпонентні, відповідно була здійснена їхня 
детальніша класифікація, оскільки за характером номінації 
вони є дуже різноманітними, на відміну від двокомпонент-
них, пов’язаних тільки з власними іменами, іменами батьків 
та минулих поколінь. Незважаючи на таку різноманітну но-
мінацію, усе ж таки основу однокомпонентних прізвиськ ста-
новлять прізвиська відіменного походження, які здебільшо-
го є перефразуванням офіційного імені або його усіченням 
(Петлюра, Пеп). До однокомпонентних також належать пріз-
виська, утворені від етнонімів, катойконімів та від назв ет-
нографічних груп. В окрему підгрупу виділено прізвиська, 
утворені від апелятивів – назв тварин, предметів; прізвись-
ка, які вказують на соціальний стан носія чи рід занять, та-
кож ті, які вказують на зовнішню чи внутрішню ознаку носія.

Дослідження словотвору прізвиськ села Довге-Калуське 
дало можливість виявити, що, окрім прізвиська голови сім’ї, 
існує також форма жіночого прізвиська. Є також прізвиська 
тільки жіночі, які трапляються в родинах, де немає господа-
ря або де жінка проживає сама. Потрібно вказати, що коли 
сім’я має прізвисько, то це прізвисько вказує на голову сім’ї, 
в іншій формі – на жінку, а син чи дочка окремої форми но-
мінації не мають, наприклад: голова сім’ї Тоненький – жінка 
Тоненька – сім’я Тоненькі, діти – Тоненьких; голова сім’ї – Бе-
дрій, жінка – Бедрійка, сім’я – Бедрії, діти – Бедрійові. Отже, 
ідентифікується голова сім’ї та дружина, а діти окремої фор-
ми найменування не мають. 

Усі прізвиська села Довге-Калуське утворювалися таки-
ми способами: лексико-семантичним та афіксальним. До 
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прізвиськ, утворених лексико-семантичним способом, нале-
жать: Бойко, Вагон, Горбата, Дрібний (Дрібна), Лой, Ксьондз, 
Маршалок, Паламар, Тоненький (Тоненька), Тринадцятий 
(Тринадцята), Хаїм, Хитрий, �урик.

Прізвиська, утворені афіксальним способом
Афіксальне словотворення – це спосіб словотворення 

за допомогою афіксів. Залежно від різновиду словотвор-
чих засобів, які використовуються для творення похідних 
слів, афіксальне словотворення є суфіксальне, префіксаль-
не, конфіксальне, флексійне.

Суфіксальний спосіб – це словотворення шляхом суфік-
сації, тобто приєднання суфікса до твірної основи слова. 
Серед суфіксів, які найчастіше використовуються для тво-
рення прізвищ та прізвиськ, є патронімні (-ів,-ук, -ак,-ишин,-
ович,-енко), квалітативні (-х,  -ух,-ан,-ей), катойконімні (-ськ-
ий,-зьк-ий,-цьк-ий).

Суфікс - ев/ов – формант, призначений для вираження 
присвійності, який пізніше перейшов на прізвиська, імена 
по батькові та прізвища:

Адамова ← Адам – ов – а; Гнатова ← Гнат – ов – а; Дорох-
тейова ← Дорохтей–ов–а; Ковалева ← Коваль – ев –а; Мак-
симова ← Максим – ов – а; Полякова ← Поляков–а; Тріла-
кова← Трілак–ов– а;  Цюприкова← Цюприк – ов – а.

Суфікс –к(а) – у ХІ–ХІІІ ст. суфікс -к(а) уживався тіль-
ки для іменників жіночого роду, а відтак він розширив свої 
функції і на чоловічий рід:

Марцішка ← Марціш – к – а; Павлінка ← Павлін – к – а; 
Рибачка ← Рибач – к – а; Тацька  ←  Таць – к – а; Чопанка ← 
Чопан – к – а.

Суфікс -ин(а) – характерна риса українського антропо-
німного словотвору, поєднується з повними та усіченими 
основами імен: 
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Ганусина ← Гануся – Ганус – ин – а; Хтомина ← 
Хома(Хомина) – Х(т)ом – ин – а.

Суфікс -р(-ур–а) + усічена і повна основа імені - це 
спільнослов’янська модель, що на рівні апелятивної лекси-
ки представляє  поодинокі збільшувальні назви (німчура, 
носюра) [6 : 3–11]: Петлюра ←  Петро – Петл – юр – а.

На думку П. Смочинського, „базою виникнення антропо-
німів за допомогою –их(а) були суб’єктивно-емоційні чин-
ники, що підтверджено передусім продуктивно функціону-
ючими андронімними формами, які служать водночас для 
ідентифікації жінки за чоловіком і є засобом вираження по-
чуттів прихильності та прив’язаності” [17 : 62–63].

Ластівоччиха ← Ластівка – Ластівочка – Ластівочч – их – а;
Мирончиха ← Мирон – Мирон – ч – их – а; Сифатиха ←  

Сафат – Сифат – их – а.
„Первісне функціонально – семантичне навантаження 

-ів не призначалося для прізвищ та імен по батькові, із яких 
прізвища виникали. Цей формант існував за багато віків до 
перших прізвищ, слугуючи засобом вираження присвійнос-
ти, і з цією функцією увійшов в імена по батькові, а згодом 
у прізвища” [10 : 184] За допомогою цього суфікса творили-
ся прізвиська:

Андрейків ← Андрій – Андрійко – ів; Ворків ← Ворко – ів;
Гринчаків ← Григорій – Гринь – Грин – чак – ів; Кузяків 

← Кузяк – ів;
Микуляків ←Микола – Микуля – к – ів; Семаників ← Се-

мен – Семан – ик – ів;
Симків ← Семен – Семко – Симк(о) – ів; Цюпко ←Цюпа – 

Цюп – к – ів;
Черчиків ← Черчик – ів; Щириків ← Щирий – Щирик – ів;
Юрців ← Юра – Юрцьо – Юр – ц – ів; Яківців ←Яків – 

Яківцьо – ів.
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Деякі прізвиська творилися за допомогою суфікса –
ишин. Основою для їхнього творення є андронімна іденти-
фікація жінки з суфіксом –их (–а). Найпродуктивнішими в 
цьому випадку є прізвиська, утворені від основ чоловічих 
імен, за якими ідентифіковано жінок, а від них і їхніх синів:

Гринишин ← Гринь – Грин – ишин; Ільчишин ← Ілько – 
Ільч – ишин;

Лапчишин ← Лапка – Лап – ч – ишин; Стасишин ← Стас 
– Стас – ишин.

Суфікс -ок вказує на зменшено-пестливу форму, при-
меншення. Щодо творення прізвиська з цим формантом, то 
можна припустити, що в минулому цей процес відбувався  
так: батько – Базюк – син Базючок, хоч на сучасному етапі 
творення прізвиськ такий спосіб фіксується рідко.

Базючок ← Базю(к)ч – ок; Васьочок ← Василь – 
Васько(Васьок) – Васьоч– ок; 

Ващічок ← Вашко(Іван) – Ващі – ч – ок; Пільєночок ← 
Пілєн – Пільєноч – ок;

Якимочок ← Яким – Якимоч – ок.
Серед прізвиськ з формантом к /-к(о) є ті, які утворені 

від дієслівної основи (Вачелько), і ті, які утворені від влас-
них імен.

Вачелько ← Вачель – к – о; Петерко ← Петер – Петер – 
к – о.

Суфікс –л(о) –  прізвиська з цим формантом утворюють-
ся переважно від дієслівних основ, рідше від іменних: Ціка-
ло ← Цика(ти) – Ці(и)ка – л – о.

У сферу словотвору власних назв суфікс -анин перейшов 
від присвійних прикметників.

Американин  ← Америка – анин;
Небагато прізвиськ утворилося за допомогою суфіксів 

-чин, -ян, -он, -ан:
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Гальон ← Галин ← Гал/ - он; Дорчин ← Дора – Дор – чин; 
Литчин ← Литка – Лит – чин; Саганчин ← Саган – Са-

ган – чин; 
Царян ← Цар – Цар – ян; Штуркан ← Штурхан – Штурк 

– ан.
У мові Київської Русі суфікс -ак уживався для тво-

рення особових власних назв від апелятивів і церковно-
християнських імен [16 : 98–128].

Одна з найхарактерніших функцій форманта -ак – патро-
німна:

Вошак ← Воша – Вош – ак; Гушак ←  Гуш – ак; Кубак ←  
Куба (Яків) – Куб – ак.

Деякі прізвиська виникли із форми родового відмінка, 
тобто до імені додавалося ім’я батька та діда у родовому від-
мінку:

Михайла Андрійового ← Михайл – а Андрій – ов – ого;
Петра Михайлишиного ← Петр – а Михайл – ишин – ого;
Петра Яковиного← Петр – а Яков – ин – ого;
Юрка Костевого ← Юрк – а Кост – ев – ого;
Серед найменш продуктивних суфіксів, які використову-

ються для творення прізвиськ, виділяють такі: -й (-ій, -ей, 
-ай), -ик, -ськ, -еньк:

Анюсєнька ← Анна – Аннюся – Аннюс(я) – еньк – а; 
Баб’єнник ← Баб’єнн – ик; 

Бедрій ← Бедр – ій; Гавчій ← Гавка ← Гав(к-ч) – ч – ій;
Гурська ← Гі(у)рська – Гур – ськ – а; Кірик ← Ки(і)рик – 

Кір – ик.
Прізвиська, утворені регресивним способом
При регресивному способі відбувається усічення дієслів-

них та рідше  іменних основ.
Бамбора ← бамбор – и – ти; Пеп ← Петро.
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Прізвиська, утворені зміною одного приголосного
Сахар ← Захар.
Отже, більшу частину становлять прізвиська, утворені 

афіксальним способом – 66 (82,5%), відповідно досить мала 
частина утворена лексико-семантичним – 14 (17,5%). Серед 
прізвиськ, утворених афіксальним способом, переважають 
оніми з формантами -ов(а) (Трілакова, Полякова, Максимо-
ва, Гнатова), -ів (Ворків, Семаників, �ириків, Цюпків), -ишин 
(Гринишин, Стасишин, Ільчишин), -к-а (Марцішка, Павлінка, 
Рибачка), -ок (Базючок, Ващічок, Васьочок).
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NICKNAMES OF THE VILLAGE DOVHE-KALUSKE, 
KALUSH DISTRICT IVANO-FRANKIVSK REGION: 

LEXICAL AND SEMANTIC CLASSIFICATION AND WORD 
FORMATION

�ksana KRA�C�UK

The article deals with the analysis of the modern nicknames of 
the village Dovhe-Kaluske, Kalush district Ivano-Frankivsk region. 
It is studied the lexical and semantic base of nicknames formation 
and the reasons of their giving. It is also represented the word-
formative structure of the nicknames.

Ke� words: nickname, lexical and semantic classification, word 
formation.
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Оксана КОСТІВ

ЛІНГВІСТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ 
(РОЗВИТОК І ВЗАЄМОДІЯ)

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
ка�едра української мови імені про�есора Івана Ковалика, 

вул. Університетська �/234, 7�6�2 Львів, Україна, 
тел.: (�32) 23� 47 �7

Проаналізовано відмінне та спільне між лінгвогеографією 
та діалектологією та представлено основні методологічні та те-
оретичні підходи до лінгвістичної географії. Лінгвістична гео-
графія та діалектологія характеризуються низкою загальних і 
відмінних рис. Перш за все, це виявляється в джерелах, цілях, 
предметі, об’єкті, умовах навчання, методах аналізу. У статті ви-
значені основні цілі, методи дослідження, джерела лінгвістич-
ної географії як окремої лінгвістичної дисципліни. Обидві ці га-
лузі мовознавства мають за об’єкт вивчення просторові варіа-
ції діалектної мови, тому візуалізація мови в просторових кон-
струкціях має надважливе значення. Нагромадження знань про 
просторовий розподіл мовних явищ, про ядро та периферію в 
них привело до формування лінгвістичної географії.

Українська лінгвістична географія – це окрема мовознавча 
дисципліна, що виникла з діалектології в ХIХ столітті і досягла 
розвитку в ХХ столітті. Високим досягненням сучасної україн-
ської школи лінгвістичної географії стало видання тритомного 
Атласу української мови. Зараз лінгвістична географія є не тіль-
ки однією з основоположних наук, вона також є однією з най-
більш прогресивних галузей мовознавства.

Ключові слова: діалектологія, лінгвістична географія, атлас, 
ядро, периферія, зона вібрацій, ізоглос, зона перехідності.
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Діалектне явище кожного мовного рівня має географіч- мовного рівня має географіч-мовного рівня має географіч-
ну проекцію, тобто реалізується у просторі. Фонетичні, мор-
фологічні, словотвірні, лексичні, синтаксичні діалектні риси 
поширені в діалектному просторі та функціонують у вигляді 
місць свого максимального поширення (ядер) та ареалів по-
ступового послаблення, видозміни (периферій). Саме усві-
домлення просторового існування діалектних явищ спри-
чинило виникнення лінгвогеографії. 

У науковій літературі лінгвістичну географію часто вва-
жають галуззю діалектології або методом лінгвістичного 
дослідження. „Лінгвістична географія – розділ діалектоло-
гії, який на основі методу картографування мовних явищ 
вивчає їх територіальне поширення [12 : 290]. Ф. Жилко на- Жилко на-Жилко на-
зиває лінгвістичну географію аспектом дослідження мов та 
діалектів [5 : 285]. Методом діалектологічного аналізу на-
звано лінгвістичну географію у працях І. Матвіяса [10 : 17], 
методом лінгвістичного картографування – у дослідженні 
С. Бевзенка [2 : 25]. Така неоднозначність у трактуванні по- Бевзенка [2 : 25]. Така неоднозначність у трактуванні по-Бевзенка [2 : 25]. Така неоднозначність у трактуванні по-
няття лінгвістичної географії, на нашу думку, свідчить про 
відносно недавнє постання лінгвогеографії як окремого 
розділу мовознавства і неусталеність поглядів. Адже ще у ІІ 
половині ХХ століття у науковій літературі побутувала дум-
ка про поступовий перехід лінгвогеографії в самостійну дис-
ципліну [3 : 5]. Л. Коць-Григорчук стверджує, що лінгвогео- Коць-Григорчук стверджує, що лінгвогео-Коць-Григорчук стверджує, що лінгвогео-
графія – це окрема наука, яка досліджує рельєф діалект ного 
простору з вираженими в ньому ареалами як окремих діа-
лектних рис, так і комплексів рис, що поширені в діалектно-
му просторі у вигляді діалектних конструкцій з центром та 
периферією [9 : 13]. А саме робота над Атласом української 
мови, як відомо, сформувала українську школу лінгвогео-
графії, яку очолив Ф. Т. Жилко.
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Отже, українська лінгвістична географія – це окрема лінг-
вістична дисципліна, яка виокремилася з діалектології. Як 
окрема галузь мовознавства вона має джерела, мету, засоби, 
об’єкт та предмет дослідження. Метою цієї науки є вивчен-
ня просторових координат рис діалектного мовлення та 
взаємозв’язків цих рис (історичних, системно-структурних, 
типологічних, генетичних). Об’єкт дослідження – поширен-
ня діалектних явищ у просторі, предмет – результати аналі-
зу лінгвістичних карт (поява та занепад діалектних рис, ви-
яви динаміки і статики, зміни меж явищ). 

Саме І. Матвіяс виділяє у лінгвогеографії два аспекти – 
укладання карт говорів (початок від карти К. Михальчука) 
та укладання лінгвістичних карт (початок від карт П. Бу-
зука), які подають поширення діалектних явищ у просторі 
[10 : 17]. Такий підхід дозволяє уникнути певної розбіжності 
щодо становлення української лінгвістичної географії і ви-
ведення її початку від першої карти говорів К. Михальчука. 

Карта говорів К. Михальчука (1871 р.) дала початок роз- р.) дала початок роз-р.) дала початок роз-
виткові української лінгвістичної географії як окремої лінг-
вістичної науки, яка зародилася в сфері діалектології, але 
згодом відокремилася від неї. Початок світової лінгвістич-
ної географії (укладання лінгвістичних карт і створення 
перших атласів) пов’язують із роботою над німецьким діа-
лектологічним атласом Г. Венкера, його наступника Ф. Вреде 
у другій половині ХІХ століття, а також виданням першого 
лінгвістичного атласу французької мови. „Atlas lin�uistique 
de la France” („Лінгвістичний атлас Франції”) Ж. Жильєро-
на та Е. Едмона опубліковано у 1902–1910 роках. Як відо- Едмона опубліковано у 1902–1910 роках. Як відо-Едмона опубліковано у 1902–1910 роках. Як відо-
мо, лінгвістичний атлас німецької мови вийшов у світ лише 
у 1926 році. 

У процесі роботи над європейськими діалектологічними 
атласами виокремилися два відмінні способи збору діалек-
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тного матеріалу для укладання лінгвістичних карт: збір ма-
теріалу на основі анкетування та безпосередній контакт із 
респондентами. Метод анкетування (розсилання анкет у ви-
значені населені пункти) передбачав участь у збиранні діа-
лектного матеріалу місцевих вчителів чи представників ін-
ших професій. Такі матеріали не завжди характеризували-
ся достовірністю і точністю, але давали змогу опрацювати 
за короткий час значну мовну територію. Більшою конкрет-
ністю визначався метод безпосереднього збору діалектного 
матеріалу: дослідник працював на місці, записував на осно-
ві питальника фонетичною транскрипцією мовлення діа-
лектоносіїв. Саме такий метод використовували українські 
лінгвогеографи у процесі роботи над картами АУМ (ство-
рення і опрацювання діалектологічного питальника – збір 
матеріалу – робота з діалектними записами – укладання 
карт – видання лінгвістичного атласу).

ХХ століття – час, коли завдяки лінгвістичному картогра-
фуванню було створено національний та регіональні атла-
си української мови. Досягненням сучасної української шко-
ли лінгвогеографії стало видання тритомного Атласу укра-
їнської мови (Т. І – Полісся, Середня Наддніпрянщина і су-
міжні землі, 1984 р., Т. ІІ – Наддністрянщина, Волинь, Закар- р., Т. ІІ – Наддністрянщина, Волинь, Закар-р., Т. ІІ – Наддністрянщина, Волинь, Закар-
паття та суміжні землі, 1988 р., Т. ІІІ – Слобожанщина, До- р., Т. ІІІ – Слобожанщина, До-р., Т. ІІІ – Слобожанщина, До-
неччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні 
землі, 2001 р.) [1]. Цей атлас унаочнює поширення на суціль- р.) [1]. Цей атлас унаочнює поширення на суціль-р.) [1]. Цей атлас унаочнює поширення на суціль-
ній українській території діалектних явищ, показує не лише 
статичні мовні факти, нерухомі діалектні риси, а й вияви ди-
наміки, змін діалектного мовлення на всіх його рівнях і до-
помагає визначити причини їх виникнення.

Після видання Атласу української мови на перший план 
виступила потреба в інтерпретації, прочитанні його карт, 
у тому числі дослідження діалектних тенденцій. Адже на-
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громадження матеріалу і створення на його основі лінг-
вістичних карт – це лише перший етап лінгвогеографічно-
го вивчення мови, надзвичайно важливий та трудоміст-
кий. Другий етап – інтерпретація уже створених карт – за-
вершальний, бо його результати визначають загальну цін-
ність здійсненого аналізу. За образним висловом Й. Дзен-
дзелівського, „лінгвістична карта – це ... формула, яка потре-
бує розв’язання, дешифрування, прочитання” [4 : 20]. Тобто, 
лінгвістична карта – це інформація, яка вимагає пояснення, 
усвідомлення, узагальнення, ґрунтовного аналізу. 

Лінгвогеографія і діалектологія характеризуються низ-
кою спільних та відмінних ознак. Передусім це виявлено у 
джерелах та умовах дослідження, адже для діалектології ба-
зою виступає живе діалектне мовлення (польові діалекто-
логічні дослідження), репрезентоване в текстах та питаль-
никах. Для лінгвістичної географії джерельною базою є лек-
сикографічні, монографічні дані, діалектні ареали, зафіксо-
вані на лінгвістичних картах, а також і діалектні тексти та 
відповіді на питання програми збирання діалектного ма-
теріалу. Щодо методів та засобів лінгвістичного досліджен-
ня, то основним для діалектолога є польове дослідження, 
яке передбачає безпосередній збір інформації в конкретно-
му населеному пункті, бесіди з діалектоносієм, записуван-
ня, коментування текстів і як результат – системний опис 
конкретної говірки на синхронному зрізі. Натомість лінгво-
географ оперує ареальним (ізоглосним) методом, який пе-
редбачає часто використання існуючої інформації, яка пре-
зентує матеріал багатьох населених пунктів, вищий рівень 
узагальнення, системність аналізу, дослідження діалектно-
го явища на суцільній території, використання як синхрон-
ного, так і діахронного методів. 
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Термінна база – це лексеми, що характеризують діалектне 
явище і використовуються спільно і в діалектології, і в лінг-
вогеографії: наріччя, говір, говірка, ареал, ізоглоса, діалектна 
конструкція, ядро, периферія, опозиція, зона вібрацій, зона 
перехідності, зона змішаності. Проте деякі з понять мають 
обмежену сферу вживання. Як відомо, найбільш поширени-
ми термінами в царині діалектології є „наріччя”, „говір”, „діа-
лект”, „говірка”. Упродовж тривалого часу діалектологічні до-
слідження було спрямовано на виявляння особливостей діа-
лектних обширів у вертикальному плані, саме тому основну 
увагу зосереджували на визначенні точних меж діалектів. На 
нашу думку, поняття, яке є основою терміна „наріччя” (най-
більша одиниця територіальної диференціації діалектної 
мови, що становить сукупність близьких за визначальними 
рисами говірок, об’єднаних у говори), змагає до узагальне-
ності, одностайності, структурної цілісності, а саме лінгвіс-
тична географія доводить неоднорідність діалектних еле-
ментів, відсутність абсолютних меж, наявність паралелізмів. 
Це ж стосується терміна „говір” (одиниці територіальної ди-
ференціації діалектної мови, що становить об’єднання гові-
рок, близьких за фонетичними, акцентуаційними, граматич-
ними та лексичними ознаками). Тому більш доцільно вико-
ристовувати у лінгвогеографії терміни „говірка”, „група гові-
рок” (н-д. бойківські говірки, лемківські говірки). 

Заслуговує на увагу також термін „діалектна конструк-
ція”  своєрідний лінгвогеографічний аналог говору, діалек-
тний простір, який виражає поширення певної діалектної 
риси або комплексу рис (говору) з максимальною концен-
трацією в ядрі та поступовим занепадом на периферії [6]. 
Термін діалектна просторова конструкція (ДПК) з ядром і 
периферією часто використовувала у дослідженнях Л. Коць-
Григорчук [8 : 45; 7].
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Лінгвістична географія частіше оперує поняттями, які 
чітко характеризують діалектне явище, – ареал (територія 
поширення діалектної риси), ізоглоса (межова лінія ареалу), 
ядро та периферія. Лінгвогеографія досліджує рельєф діа-
лектного простору з вираженими в ньому ареалами окре-
мих діалектних рис і комплексів діалектних рис, які зреа-
лізовані в просторі як діалектні просторові конструкції, що 
мають свої ядра та периферію [9 :13]. 

Діалектні конструкції складаються з ядра (місця най-
більшої концентрації, скристалізованості певного чи суми 
явищ, що реалізується найбільш послідовно у мовленні різ-
них вікових груп, незалежно від позиції та характеру дистри-
буції, причому, паралелізми відсутні) та периферії. Перифе-
рія – нагромадження в просторі окремих позиційних та ін-
ших виявів, які концентруються в ядрі. Для цієї території ха-
рактерні паралелізми, різноманітність у мовленні молодшо-
го, середнього та старшого поколінь, позиційні зміни. Мож-
на також вважати, що статика (явище) зосереджена в ядрі, а 
динаміка (тенденція) – на периферії і міжпериферійних про-
сторах. Бо й сама ідея динаміки закладена в понятті „пери-
ферія діалектних просторових одиниць”. Адже, власне, у ла-
теральних частинах лінгвальних ареалів діалектна риса пе-
ребуває в русі, що виявляється, наприклад, на фонетичному 
рівні в існуванні позиційно вираженого розрізнення, амплі-
туди коливань у межах звукового поля реалізації фонем, па-
ралельному вживанні різних виявів. 

Окрім того, лінгвогеографія досліджує мовний простір 
у вертикальному та горизонтальному планах, що дозволяє 
виявити „рельєф” діалектного обширу з його діалектними 
конструкціями, кожна з яких має своє ядро і свою перифе-
рію, які виникають, існують, занепадають відповідно від 
умов функціонування діалектного простору. У такому до-
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слідженні на перший план виступають не межі діалектних 
утворень, а виявлення ареалів, у структурі яких є центр та 
периферія відповідної діалектної риси. Горизонтальне до-
слідження веде до визначення просторових координат діа-
лектних рис в межах діалектної конструкції.

Як відомо, унаслідок постійних контактів між діалекта-
ми, мовами формуються зони лінгвістичного контактуван-
ня. Лише лінгвогеографічні дослідження довели, що діалек-
тна межа не є чіткою лінією, а перехідною зоною, а сама діа-
лектна конструкція – це ядро, оточене перехідними зонами, 
тобто між говорами немає чіткої межі, а смуга контактуван-
ня – це територія взаємодії рис сусідніх говорів (наприклад, 
говірки, наддністрянсько-бойківського діалектного суміж-
жя). Для таких територій характерні паралелізми, часто гі-
перизми, контамінації, архаїзми.

Необхідно розрізняти відповідні терміни „зона вібрацій”, 
„зона інтерференції”, „зона змішаності”, „зона перехіднос-
ті”. Засоби лінгвогеографії дозволили визначити, що мовна 
або діалектна межа не є лінією, а перехідною зоною, а діа-
лект – це ядро, оточене перехідними зонами, що вібрують 
[3 : 6], або „зонами вібрацій” у вигляді жмутків ізоглос різної 
конфігурації, тобто межі між говорами, наріччями вирізня-
ються нестабільністю, лабільністю, тенденцією до змін. Су-
часна лінгвогеографія оперує низкою специфічних терміно-
сполук на позначення території міждіалектного та міжмов-
ного контактування: „зона вібрацій” [9 : 222, 3 : 6] „зона пе-
рехідності”, „зона змішаності”, „зона інтерференції”, „зональ-
ні ареальні елементи”, „зональні ареальні утворення” (нові 
мовні компоненти, зумовлені локальним контактуванням) 
[5 : 18-27], „інтерферовані ареали” як результат міжмовного 
чи міждіалектного контактування [11 : 15-28]. 
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Враховуючи те, що межі між діалектами нечіткі та роз-
миті, у лінгвогеографії використовують термін „зона”. Якщо 
ареал – це територія поширення окремих мовних явищ, ізо-
глоса визначає його межі, то зона, часто як неповний сино-
нім ареалу, – це діалектний обшир, що об’єднує декілька по-
дібних мікроареалів, основною ознакою якої є неточність, 
приблизність меж. 

Територію зіткнення діалектних конструкцій, яким влас-
тивий комплекс рис, називають зоною вібрацій, або зоною 
інтерференції, де налягання, взаємопроникнення і взаємо-
дія рис особливо виразна, як вияв значної динаміки розви-
тку мовлення. Зона вібрацій є складовою частиною комп-
лексного аналізу діалектного континууму, який вміщує та-
кож центр та периферію. Зіткнення латеральних частин 
ареалів діалектних рис, властивих суміжним діалектним 
просторовим конструкціям, – місце творення зон вібрацій, 
у межах яких можуть формуватися зони змішаності (з їх па-
ралелізмами) чи зони перехідності (відповідно, з контаміна-
ціями, архаїзмами, розщеплювання значень слів, гіперизма-
ми тощо).

Зона вібрацій – це надрядне поняття до зони інтерфе-
ренції, змішаності, перехідності, основними ознаками яких є 
нестабільність одиниць, викликана як безпосередньою від-
даленістю від ядра діалектної конструкції, так і близькістю 
периферійних ареалів сусіднього обширу; співіснування па-
ралельних діалектних структур, часто із семантичним роз-
різненням, гіперизмів, контамінованих сполук, збережен-
ня архаїзмів [9 :13]. Виникнення зони вібрацій можливе за 
умови зіткнення частин суміжних діалектних просторових 
конструкцій. У такому випадку можна констатувати взаємо-
дію ареалів, але важко передбачити характер і наслідки цієї 
взаємодії. Інтерференція – взаємодія при двомовності (дво-
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діалектності), яка спричинює виникнення специфічних рис. 
Зона вібрацій – поняття ширше, бо передбачає наявність і 
змішаності (паралелі), і перехідності, не обов’язково веде до 
інтерференції. 

Якщо ареал – це територія поширення окремих мовних 
явищ, ізоглоса визначає його межі, то зона, часто як непо-
вний синонім ареалу, – це діалектний обшир, що об’єднує де-
кілька подібних мікроареалів, основною ознакою якої є не-
точність, приблизність меж [3 : 6]. Територію зіткнення про-
сторових конструкцій, яким властивий комплекс рис, нази-
вають зоною вібрацій, або зоною інтерференції, де наляган-
ня, взаємопроникнення і взаємодія рис особливо виразна, 
як вияв значної динаміки розвитку мовлення. Зона вібра-
цій є складовою частиною комплексного аналізу діалектно-
го континууму, який вміщує також центр та периферію. Зі-
ткнення латеральних частин ареалів діалектних рис, влас-
тивих суміжним діалектним просторовим конструкціям, 
– місце творення зон вібрацій, у межах яких можуть форму-
ватися зони змішаності (з їх паралелізмами) чи зони пере-
хідності (відповідно, з контамінаціями, архаїзмами, розще-
плювання значень слів, гіперизмами тощо) .

Отже, лінгвістична географія – це окрема мовознав-
ча дисципліна, яка виокремилася із діалектології і для якої 
характерні власні мета, методи, термінна база, предмет та 
об’єкт дослідження. Лінгвогеографія і діалектологія вивча-
ють діалектне явище, проте просторове поширення мовних 
рис – предмет аналізу лінгвогеографії. Серед першочерго-
вих завдань сучасної лінгвогеографії – подальше укладання 
регіональних атласів, робота над Загальнослов’янським ат-
ласом і проблеми інтерпретації карт загальнонаціонально-
го Атласу української мови.
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LINGUISTIC GEOGRAPHY AND DIALECTOLOGY 
(DEVELOPMENT AND INTERACTION)

�ksana K�STI�

The author analyses the different and common features between 
linguistic geography and dialectology and takes aims to explore 
the core methodological and theoretical approaches of linguistic 
geography. Linguistic geography and dialectology are characterized 
by a number of common and distinctive features. First of all, it is 
found in the sources, purpose, subject, object, study conditions, 
methods of analysis. In the article there were determinate the main 
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purpose, methods of research, sources of linguistic geography as 
a separate linguistic discipline. In both branches of linguistics the 
spatial variations of dialect language is object of interest and the 
visualization of language in spatial constructions is therefore also of 
growing significance. Accumulation of knowledge about the spatial 
distribution of linguistic phenomena, about the core and periphery 
structure language led to the formed of linguistic geography.

Ukrainian linguistic geography is a separate linguistic 
discipline that emerged from dialectology in the nineteenth century 
and achieved development in the twentieth century. The high 
achievement of the modern Ukrainian school of linguistic geography 
was the publication of the three-volume Atlas of the Ukrainian 
language. Since linguistic geography is not only one of the domains 
with a lengthy tradition, it is also one of the most progressive fields 
in linguistics. 

Ke� words: dialectology, linguistic geography, atlas, core, 
periphery, vibrations zone, isogloss, contact zone.
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Проаналізовано ендемічну лексику на позначення кален-
дарної обрядовості в надсянських говірках. З’ясовано семан-
тику рідкісних лексем, їхнє походження, спосіб творення, де це 
можливо. Дослідження здійснено на матеріалі діалектних тек-
стів, записаних на території Надсяння. Виявлено вузьколокаль-
ні діалектизми, які водночас є етнографізмами, бо засвідчують 
неповторність, багатство, своєрідність духовної культури пред-
ставників надсянських говірок. 

Ключові слова: надсянський діалект, ендемічна лексика, ло-
калізм, вузьколокальний діалектизм, етнографізм, лексика ка-
лендарної обрядовості.

Дослідження мови через призму духовної культури на-
роду належить до актуальних завдань етнолінгвістики, 
об’єктом вивчення якої є насамперед мовні тексти з етно-
логії, історії тощо. На думку П. Ю. Гриценка, „ареальне ви-
вчення мови і культури виявило накладання зон поширен-
ня мовних і позамовних явищ, що підготувало новий напрям 
етнолінгвістики – діалектологію культури” [7 : 164]. В. Ко-
нобродська наголошувала, що „мова як елемент і знаряддя 
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культури є важливим джерелом для реконструкції давньої 
духовної культури” [13 : 32].

Календарна обрядовість українців як частина їхнього ду-
ховного світу вже була предметом наукових зацікавлень ба-
гатьох етнографів та лінгвістів. Здавалось би: що ще можна 
досліджувати? Однак діалектні тексти з Надсяння перекону-
ють у необхідності звернутися до цієї теми знову, адже майже 
в кожному селі відкриваємо для себе нові грані календарної 
обрядовості, переконуємось у незнищенності народних тра-
дицій, розмаїтті мовлення діалектоносіїв, знаходимо якусь 
унікальну лексему, яка не функціонує в інших говірках та го-
ворах. Лексика календарної обрядовості є вдячним матеріа-
лом для діалектологічних досліджень, бо її фіксація та опис 
дають змогу ліпше пізнати діалектотворчі процеси в систе-
мі того чи іншого говору. Об’єктом аналізу обрано ендеміч-
ну лексику Надсяння, яка пов’язана з поняттями і процесами 
календарної обрядовості. Цю лексику ми образно називати-
мемо унікальною, тобто �надзвичайною у якомусь відношен-
ні; рідкісною, винятковою’ [19, � : 451]. Спробуємо з’ясувати 
семантику рідкісних лексем, їхнє походження, спосіб творен-
ня, де це можливо. Джерелами дослідження стали хресто-
матії „Говірки південно-західного наріччя української мови. 
Збірник текстів” [5], „Українські говірки південно-західного 
наріччя. Тексти” [21], книга М. Глушка, Л. Хомчак „Надсяння: 
традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби)” [3], а 
також аудіозаписи носіїв надсянських говірок із сіл Рогізного 
та Вороблячин Яворівського р-ну Львівської обл.

Локальні, просторово обмежені одиниці діалектної мови 
завжди привертали увагу лінгвістів. М. Никончук запропо-
нував термін „ендемізм”. Ендемічними мовними явищами 
він називав „лінгвеми локального поширення, що не повто-
рюються ні на якому іншому ареалі східнослов’янських мов” 
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[17 : 3]. П. Гриценко використовує термін „локалізм”, указу-
ючи, що визначальною рисою локалізмів є обмежений про-
стір їх побутування, незначне поширення в континуумі [8 : 
236–244]. Вузьколокальні лексеми на матеріалі різних гові-
рок досліджували також К. Глуховцева [2 : 177–182], Г. Гри-
машевич [6 : 289–294], Т. Тищенко [20].

Носії надсянських говірок уживають слово р'ін'ǀдз'іўка. 
Так, у діалектних текстах із с. Рогізного Яворівського р-ну 
Львівської обл., які записала студентка філологічного фа-
культету Гоза Стефанія 2015 р. від Матвіїв А. П., знахо-
димо унікальні діалектизми р'ін'ǀдз'іўка і похідні від ньо-
го р'ін'дз'уǀвати, р'ін'ǀдз'іўник: ǀпот'ім на ǀвеч�ір ту ĭшли 
д'іўǀч�етам р'ін'дз'уǀвати і с'п�іǀвали р'ін'ǀдз'іўку  //. Риндзів-
ки – величально-вітальні пісні, залишки відомих у давни-
ну в Україні „волочільних” обрядів і пісень, які ще подеку-
ди збереглися на Яворівщині. Риндзівки співали хлопці під 
вікнами дівчатам й одруженим на початку року жінкам на 
другий і третій день Великодніх свят, ходячи з музикою від 
хати до хати. За змістом і ритмікою риндзівки – пісні коляд-
кового типу, у яких різдвяний рефрен заступлено воскрес-
ним „Же Христос, же воскрес, же воістину же воскрес!”. О. Во-
ропай констатує, що „в Україні цей звичай держався ще пер-
шій половині минулого століття, а тепер відомий лише в де-
яких околицях Галичини, особливо на Яворівщині, де такі 
величальні пісні на Великдень називаються „риндзівками”. 
На українсько-білоруському суміжжі, в Гродненському пові-
ті вони відомі під назвою „рогульки” [1 : 246.]. У 1870 році 
В. Гнатюк видав яворівські риндзівки з поясненням, що ці 
пісні співають хлопці на другий і третій день великодніх свят 
дівчатам і молодицям, які вийшли заміж в останній сезон, в 
„зимне пущеннє”. Вони приходять уночі громадою з 20–30 
осіб, з одним музикою, звичайно скрипалем (часом беруть і 
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басиста), стають під вікном і співають усі в один голос. Коли 
скінчать, дівчина чи молодиця виносить їм за поріг кілька-
надцять писанок і звичайно додає ще дві чи три монети на 
почастування; після цього парубки відходять і під вікном ін-
шої дівчини співають ту саму або іншу пісню [4 : 228]. Зазна-
чимо, що в „Словнику української мови” в 11-ти томах по-
дано лексему риндзівка з маркуванням етн. (етнографічне) 
із значенням �старовинна українська величальна пісня’ [19, 
�III : 536]. У діалектних текстах із с. Рогізного Яворівського 
р-ну Львівської обл. усі респонденти це слово вимовляють 
як р'ін'ǀдз'іўка, хоча в інших населених пунктах Яворівщини 
(с. Наконечне Перше, с. Наконечне Друге, смт. Шкло) дослід-
ники зафіксували різні фонетичні варіанти цього етногра-
фізму, а саме: ранцівка, ринцівка, рандзівка [12 : 152]. На дум-
ку сучасного дослідника Є. Луня, „одним із реліктових явищ 
українського обрядового фольклору є риндзівки. Вони були 
зафіксовані лише на Яворівщині (Львівської обл.) і збере-
глися тут почасти у побутовому функціонуванні до наших 
днів” [15 : 47]. Як зазначено вище, відкривачем риндзівок 
по праву вважається В. Гнатюк. Але сам він по п’ятьох роках 
після публікації риндзівок у 1909 році натрапив на їх першо-
відкривача І. Вагилевича і сказав про це у виданні „Коляд-
ки і щедрівки” у 1914 році. У 1843 році Я. Головацький виді-
лив групу весняних обрядових пісень під назвою „райцован-
ня” [11 : 189]. Щодо етимології слова риндзівка поки що не-
має єдиної думки. Існує ціла низка слів із цим же коренем: 
риндзівка, риндзювати, риндзівник, риндзювання. І. Вагиле-
вич вважав, що назва риндзівка походить від тинди-ринди. 
В. Гнатюк намагався пов’язати його зі словами ряндя �лахи’, 
ряндявий �обдертий’. Мотивував це тим, що „колись риндзів-
ки могли виконувати лише бідні, обдерті люди” [4 : 228]. 
Хоча на Яворівщині й уживають слово ряндявий у значенні 
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�обдертий, діравий’, усе ж наведене припущення не є достат-
ньо переконливим. В. Щурат аргументовано намагався до-
вести, що назва риндзівка походить від литовського ringa, 
тобто �волокита’ [22 : 3]. В. Лев у 30-х роках ХХ ст. зафіксу-
вав звучання цього слова як ранцівка і при тому повідомив, 
що самі виконавці виводять його від слова рано, бо „співа-
ли вони їх аж до рана” [14 : 588]. Усі наведені аргументи вче-
них щодо етимології назви риндзівка не зовсім переконли-
ві. На нашу думку, досить вірогідною є версія В. Щурата. За-
слуговує на увагу гіпотеза В. Гнатюка, який пов’язував похо-
дження цього слова з діалектизмами ряндя �лахи’, ряндявий 
�обдертий’. Зазначимо, що лексему риндавий у значенні �об-
дертий’ зафіксував М. Онишкевич на Бойківщині. У „Словни-
ку бойківських говірок” є діалектизм риндати зі значенням 
�цигикати, тирликати’ (на скрипці) [18, ІІ : 174]. За свідчен-
ням інформаторів, хлопці ходили з музиками, тому, імовірно, 
слова риндати і риндзівка етимологічно споріднені. У „Слов-
нику української мови” в 11-ти томах є слово тинди-ринди з 
таким тлумаченням: „Уживається в знач. присудка на позна-
чення пустої, беззмістовної розмови” [19, Х : 114]. Вислов-
люємо припущення, що це слово також генетично пов’язане 
з етнографізмом риндзівка. В „Етимологічному словнику 
української мови” наведено вокабулу [три́нди], зазначено, 
що це приспів, пов’язаний з три́нди-ри́нди, подано спорід-
нені слова з інших слов’янських мов, а саме з рос. трындить 
�говорити те саме’, пол. tryndy-ryndy �приспів’. Далі сказано, 
що це „звуконаслідувальне утворення, можливо, пов’язане з 
тринькати у знач. бренькати” [9, � : 639].

У говірці згаданого с. Рогізного зафіксовано локалізм 
р'ін'з'уǀвати: а ǀпот'ім хǀлопц'і ше ǀвеч�ірум хуǀдили р'ін'з'уǀвати 
д'іўǀч�етам / хуǀдили р'ін'зуǀвати // йа зǀнайу / ми пр'іĭшǀли 
р'ін'з'уǀвати / а гǀрош�і ни плаǀтили гǀр'ішми / даǀвали ǀйаĭц'і 
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ǀпити // а ǀтийі хǀлопц'і шо руǀбили / ǀйаĭц'і ǀвипиели // а ǀбула 
таǀка ǀйаблун'ка / ǀбула // на ǀкажду ǀг�ілку ǀтийі шкараǀлупи 
пунач�іǀпали / пунач�іǀпали // ǀрану сǀтали / йоĭ! / ǀнаш�і 
ǀйаблун'ка ǀйаĭц'і поуроуǀдила // таґ ǀбулу інтиеǀресну / та //. 
Риндзювати – це значить співати на Великдень попід вікна-
ми тих осель, де були молоді дівчата. На думку української 
фольклористки І. Коваль-Фучило, „риндзювання можна на-
звати великоднім колядуванням” [12 : 152]. Лексеми рин-
дзювати не фіксує „Словник української мови” в 11-ти то-
мах, а також діалектні словники, що репрезентують говори 
південно-західного наріччя української мови. 

У с. Вороблячин Яворівського р-ну Львівської обл. до-
слідники М. Глушко та Л. Хомчак зафіксували унікальні ет-
нографізми лόмкавка, ломківкá, лόмкати. Ці лексеми відсут-
ні в діалектних словниках, у „Словнику української мови” в 
11-ти томах, у словнику-довіднику В. Жайворонка „Знаки 
української етнокультури”. Наводимо їх у контексті, збері-
гаючи транскрипцію, подану в книзі „Надсяння: традиційна 
культура і побут”:

Кажуть, що на Великдень дівчата мусили подарувати 
хлопцям писанки.

С. В. То не так, то було в понед�íлок, хлόпц�і йшли лόмкати.
Може, і ви знаєте ломкати?
С. В. Знáйем.., полόмкали, а д�івчáта п�ісáли п�ісанк�ú і 

в�іносúли.
Г. Ф. Дарувáли тот�í п�ісанк�ú.
Заломкайте і мені.
С. В. Ну чо н�и?
С. В., Г. Ф. (співають):
Найрáнчи �стáла крáсна Ганýс�а.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
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Найрáнчи �стáла, кόсу чесáла.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Кόсу чесáла, сад п�ідм�ітáла.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Грáдку копáла, в�íно садúла.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Жúто і в�íно сúн�о зацвúло.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Зрόдило вόно тр�і йогодόйк�и.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Пéрша йагодόйка – йійí татунéйко.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Дрýга йагодόйка – йійí мамунéйка.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Третá йагодόйка – самá молодéйка.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Сáма молодéйка, а вже заручéна.
Же й Христ�с, же й воскрéс,
Же й вой�стину, же й воскрéс.
А вже заручéна за поп�вим сúном.
Же й Христ�с, же й воскрéс,
Же й вой�стину, же й воскрéс.
За поп�вим сúном н’�чо не робúти.
Же й Христ�с, же й воскрéс,
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Же й вой�стину, же й воскрéс.
Н’ �чо не робúти, до церквú ходúти.
Же й Христ�с, же й воскрéс,
Же й вой�стину, же й воскрéс.
Т�б’і, Ганýс’у, ломк’івкá,
А нам п’ісан�чок коп’ілкá.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Тόб�і, Ганýс�у, грéчнайа п�іс�,
А нам п�ісанόчок трúйц�ат�  ш�іс�т�.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
А з тих трúйц�іт� вόз�му дв�і,
Шчόби бýло но мен�і.
Же й Христόс, же й воскрéс,
Же й войíстину, же й воскрéс.
Г. Ф. І сп�івали д�івчáтам п�ід в�ікном і д�івчáта виносúли 

п�ісанк�и.
А ще була якась інша ломкавка чи тілька та одна?
С. В. То йе лόмкавка.
Тільки ту одну співали хлопці?
С. В. Ну та так, то йиднý, пéвно, і б�íл�ше н�и. А ше в нас на 

Велúґден� гайівк�ú сп�івáли. На вéч�ір, на веч�íрні [3 : 395–397]. 
Зазначимо, що в наведеному тексті позначки Г. В. і С. В. – це 
умовні скорочення імен та прізвищ діалектоносіїв, а саме 
Г. В. – Ганна Михайлівна Филіпович, 1929 р. н., С. В. – Степа-
нія Михайлівна Василишин, 1929 р. н. Контекст засвідчує, 
що ломкавки – величально-вітальні великодні пісні. 

У неопублікованих діалектних текстах із цього ж с. Во-
роблячин Яворівського р-ну Львівської обл., які записа-
ла 2013 року студентка філологічного факультету Андрі-
єнко Юлія від Балух Катерини Олексіївни 1948 р. н., зна-



579ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

ходимо дієслово ǀломкати, фонетичний варіант іменни-
ка ǀломк�іўка, а також унікальний субстантив ломкаǀч�і, тоб-
то �хлопці, які виконують величально-вітальні велико-
дні пісні’: хǀлопц��і ĭдут ǀломкати // шо таǀк�е ǀломк�іўка? // 
ǀломк�іўка / то ǀрад�іс��т� / йаǀку приǀн�іс воускǀреслиĭ Іǀсус // 
пǀраоўда / у Веиǀлику пǀйатниц��у воуǀни неиǀсут� кǀраску доу тих 
доуǀм�іў / де йе д�іўǀчата / д�іўǀчата моулоуǀд�і / ǀтобпто кǀраску 
на ǀписанк�и // і воуǀни ǀможут мал�уǀвати ǀтойу кǀраскоуйу 
ǀв�ікна // на ǀв�ікнах маǀл�уйут� ǀписанку // йакǀшо / напǀрикладт 
/ доу ǀд�іўчини приĭǀшоў хǀлопеиц�� і намал�уǀваў ǀписанку / тоу 

та ǀд�іўчиена ǀдужеи ǀрада йе / тоуǀго шоу ǀн�іби то поуǀвага д�л�а 
ǀтойі ǀд�іўчиени йе / і воуǀна зǀнайе / воуǀна наǀд�ійец�:а / шоу доу 
ǀнейі пǀриĭдут т�і хǀлопц��і / ломкаǀч�і //.

Фонетичні варіанти ломкавка, ломківка, уживані в селі 
с. Вороблячин Яворівського р-ну Львівської обл., є лексич-
ними відповідниками до слова риндзівка, що функціонує в 
с. Рогізному. На нашу думку, унікальний діалектизм ломкав-
ка утворений від дієслова ломкати, що, своєю чергою, є си-
нонімом до локалізму риндзювати, тобто співати на дру-
гий і третій день Великодніх свят попід вікнами тих осель, 
де були дівчата. Діалектизм ломкач є лексичним відповідни-
ком до слова ріндзівник. Дериват ломкач утворено від дієс-
лова ломкати за допомогою суфікса -ач. В „Етимологічному 
словнику української мови” наведено вокабулу [ломкотáти] 
з тлумаченням �жалібно кричати’, подано споріднене слово 
лише з однієї слов’янської мови, а саме з болг. лáнкам �бель-
котати’. Далі сказано, що це „звуконаслідувальне утворення, 
подібне до белькотати, клекотати” [9, ІІІ : 189]. Очевидно, 
лексеми ломкавка, ломкати, заломкати споріднені з ужи-
ваним в українській літературній мові прикметником лам-
кий, що має два значення: �1. Який легко ламається. 2. перен. 
Який міняється; переривчастий (про голос)’ [19, І� : 442]. 
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Імовірно, що саме друге значення цього ад’єктива пов’язане 
з аналізованими вузьколокальними діалектизмами.

У с. Плешевичі Мостиського р-ну Львівської обл. зафік-
совано унікальний сталий вислів, пов’язаний з обрядами 
зимового циклу: поу ноу|вому |л'іт'і  (віншувати): поу|тому 
прие|ходиес"і Ноу|виĭ р'ік / штиер|наĭц"ітоугоу |с"ічн'і // на 
Ноу|виĭ р'ік ху|дили поу ноу|вому |л'іт'і / то назие|вали / |д'іти / 
пеиреи|важноу х|лопчиек�иі ху|дили та|тус"кати / і крие|чали // 

та|тус" / ма|тус" / 
пус"|т'іт нас доу |хати // 
ми ў коу|ротк�их коужуш|ках / 
нам |холоудноу  поу 'ноуш|ках //
ну на|решт'і гоус|подар в�іч:ие|ниў і пус|тиў доу |хати  

х|лопчиек�іў // |буде с"і  |добреи  гоуспоу|дарка |вела / заху|дили / 
поуздоу|ровили // [21 : 19–20]. У с. Чернилява Яворівського р-ну 
Львівської обл. засвідчено діалектизм нау|л'ітниек�и (віншу-
вальники): |п�іс"л'а Р'ізд|ва ĭде Ста|риĭ Ноу|виĭ р'ік / Ва|силийа 
веи|ликоугоу // |д'іти ĭдут / |тожеи в�ін|чайут / Ноу|виĭ р'ік / 
Ста|риĭ р'ік / і |тожеи жидт ĭде з |ними / благоуслоу|вит / |жиби 
с"і |нав�іт ку|гут н'іс // |ход'ат ўноу|чи / д|руга гу|дина |то-
гоу |року |були / в�ін|чайут пшеи|ницеў / ба|жайут ўроу|жайу / 
тих / шо |ход'ат в�ін|чати / назие|вайут нау|л'ітниек�ие // 
|д'іти ху|дили / і с|тарш�і кава|л'іри ху|дили / да|йут йім 
г|рош�і / а тим с|таршим гу|р'іўку |дехто // [21 : 25]. Лока-
лізм нау|л'ітниек�и мотивований словосполученням ноу|ве 
|л'іто. У с. Боляновичі Мостиського р-ну Львівської обл. 
уживається фонетичний варіант навул�íтники: приходúли 
зас�івáти дíти - навул�íтники [3 : 101]. У с. Боратичі на Мос-
тищині віншувальників теж називають навул�íтники: Худúли 
навул�íтники, йа сам худúв, пáм�ітайу. Чи три хлόпці мόжна 
бýло ходúти, три (чотúри н�е) áбо пйат�, шуб пáри ни бýло. 
П�ітхудúли ми внучú, п�ісл�а дванайц�ітуйі, ду двирúй стýкали 
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[3 : 110]. У с. Бунів Яворівського р-ну функціонує фонетич-
ний варіант вол�íтник�и [3 : 370]. У с. Золотковичі Мостись-
кого р-ну, крім локалізму навул�íтники, зафіксовано лек-
сичний відповідник шчýдрак�и: а на Новúй р�ік прихудúли 
шчýдрак�и [3 : 133]. У с. Вербляни Яворівського р-ну діалек-
тоносії вживають дієслово новол�íтувати [3 : 386]. Воно мо-
тивоване словосполученням ноу|ве |л'іто. Цей дериват утво-
рений способом основоскладання, ускладненим суфікса-
цією. Словотворчий формант – суфікс -ува-. У с. Калинів-
ка Яворівського р-ну зафіксовано субстантив вол�íтник�и 
і дієслово вол�íтувати. Відбулося часткове усічення пер-
шої твірної основи ново-. Це спричиняє затемнення первин-
ної мотивованості цих похідних. Наводимо контекст, у яко-
му діалектоносії використовують аналізовані етнографіз-
ми: Отодú хόд�ат вол�íтник�и вол�íтувати і прихόд�ат пéрш�і 
хлόпц�і до хáти [3 : 473]. У с. Смолин Яворівського р-ну  за-
фіксовано фонетичний варіант вол�íтнувати: На Новúй р�ік 
ішлú д�íти вол�ітнувати, пос�íвати, по халупах тож с�íйали, 
Новúй р�ік укрáйінск�ий, так [3 : 510]. Очевидно, це дериват 
вол�íтнувати утворений суфіксальним способом за допомо-
гою суфікса -ува- і мотивований субстантивом вол�íтник�и. У 
діалектних текстах із с. Оселя Яворівського р-ну побутує фо-
нетичний варіант навол�íтник�і [3 : 493].  До речі, вони були 
не тільки віншувальниками, а й виконавцями дуже цікавого 
обряду, під час якого „молотúли д’ідугáна”. Про це розповіда-
ють діалектоносії з усіх надсянських говірок, згаданих вище. 
Ось, приміром, як це дійство описує інформатори із с. Оселя 
Яворівського р-ну Пелагія Миронівна Горова, 1927 р. н. (далі 
– П. Г.):

Як діда називали?
П. Г. Д�ідугáн.
З якого збіжжя робили дідугана?
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П. Г. З жúта. В нас б�íл�ше жúто с�íйали, пшенúц�і мáло. З 
жúта робúли.

З будь-якого снопа, чи з першого, якого нажали?
П. Г. Брáли йак хто. Йу бúли л�убúй сніп… � кут там. В�ін 

стойав до Новόго рόку.
А потім?
П. Г. А пόтім приходúли навол�íтник�і, називáли в нас 

навол�íтник�і, хлόпц�і з так�úми дόвг�ими палочкáми, і 
молотúли тόго д�ідугáна.

Де?
П. Г. Ф хáт�і. Молотúли � хáт�і, кричáли: „Рόдис�і, жúто, 

пшенúц�і, борак�ú, бик�ú, петрýшка, пс�úч�і вýшка, капýста, 
бáба тлýста”. Во так�é вигáдували і молотúли. Вúмолотили, 
і ми давáли йім колáчик�и [3 : 493].

Лексеми нау|л'ітниек�и, навул�íтники, вол�íтник�и 
вол�íтник�и навол�íтник�і новол�íтувати вол�íтувати не за-
фіксовані в „Словнику української мови” в 11-ти томах, у ді-
алектних словниках. Натомість лише в словнику-довіднику 
В. Жайворонка „Знаки української етнокультури” наведено 
слово новолíтування із тлумаченням �останній день року, на-
передодні нового календарного року’ [10 : 401]. 

Розглянуті локалізми вважаємо унікальними діалектни-
ми словами, що побутують у надсянських говірках. При цьо-
му поділяємо думку М. Никончука, що „вичленування говір-
кових груп за ендемічними фактами має цілком умовний ха-
рактер. Територіальну дискретність виявляє говірка прак-
тично майже кожного населеного пункту, тому що в кожній 
говірці є неповторні мовні особливості” [17 : 6].

Календарна обрядовість досліджуваного ареалу – вдяч-
ний матеріал для етнографічних, фольклорних, діалектоло-
гічних досліджень, адже вона фіксує рудименти архаїчних 
явищ, історія походження яких губиться в глибокій давни-
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ні. Описані лексеми позначають звичаї, які збереглися лише 
на незначній території Надсяння, а саме на Яворівщині та 
Мостищині. Ці слова – не тільки вузьколокальні діалектиз-
ми, а одночасно й етнографізми, бо засвідчують неповтор-
ність, багатство, своєрідність духовної культури представ-
ників надсянських говірок. 
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UNIQUE LEXEMES OF CALENDAR RITUALISM  
IN NADSIANSKY DIALECT

Nataliya GLI�C�UK

The study analyses endemic lexis denoting calendar rituals 
in the Nadsiansky dialect. It has established the semantics of rare 
lexemes, their etymology, and derivation type where possible. The 
research is based on dialectal texts recorded in the Nadsiannia 
territory. It has revealed narrow local dialect lexemes, which are 
at the same time ethnographisms, as they manifest the uniqueness, 
richness, and special identity of the spiritual culture of Nadsiansky 
dialect representatives.

Ke� words: Nadsiansky dialect, endemic lexis, localism, narrow 
local dialect, ethnographism, lexis of calendar ritualism.
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Досліджено альтернації голосних фонем у західнополіських 
говірках порівняно з літературною мовою. Основну увагу звер-
нуто на специфіку та регулярність діалектних морфонологіч-
них явищ.

Ключові слова: морфонологічні явища, альтернація, чергу-
вання, фонема.

Дослідження модифікацій фонемного складу морфем та 
основ слів у говірках порівняно з літературною мовою є важ-
ливою проблемою сучасної української морфонології. Це пи-
тання, попри увагу до відповідних змін в узагальнювальних 
працях про українські діалекти [1; 5; 8; 9; 13; 15], у тому чис-
лі в роботах, присвячених їхнім фонетичним особливостям 
[6; 7; 10; 12; 14; 16; 17], потребує окремих досліджень на ши-
рокому діалектному матеріалі [4]. Особливого вивчення ви-
магають чергування звуків, адже це характерне для україн-
ської мови явище, пов’язане з фузією на стику морфем. 

Метою статті є з’ясувати особливості альтернацій голо-
сних у західнополіських говірках.

Поліським говіркам загалом притаманні ті самі типи 
морфонологічних альтернацій, що й сучасній українській лі-
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тературній мові. Однак спостерігаємо і певні відмінності, що 
стосуються, з одного боку, особливостей фонологічної сис-
теми досліджуваних говірок, а з іншого – регулярності, про-
дуктивності певних морфонологічних змін, їх взаємодії зі 
слово- чи формотворчими афіксами. 

Розглянемо альтернації, властиві західнополіським го-
віркам, використовуючи для аналізу слова, подані в „Слов-
нику західнополіських говірок” Григорія Аркушина [2; 3]. 
Це словник диференційного типу, тобто містить тільки ті 
лексеми, які відрізняються від літературних семантикою 
або фонетичними чи граматичними особливостями. Як за-
значає автор у передмові, „багатозначні лексеми подають-
ся тільки тоді, коли серед усіх значень хоч одне відрізняєть-
ся від нормативного літературного” [2 : I��]. Важливо, що в 
лексикографічному виданні подано також і граматичні фор-
ми повнозначних частин мови, а також контексти, що дає 
матеріал для аналізу морфонологічних змін при парадигма-
тичному формотворенні іменників, прикметників та дієслів. 

Перш ніж розглядати морфонологічні зміни, важливо 
окреслити склад фонем відповідного діалекту, адже інвен-
тар фонем у говірках може бути відмінним від літературної 
мови. Виділяють чотири системи вокалізму української діа-
лектної мови: шести-, семи-, восьмифонемну та поліську [1 
: 49]. Специфічною особливістю поліської  системи вокаліз-
му є різна кількість голосних фонем у наголошеній та нена-
голошеній позиціях. Типові поліські діалекти „мають вось-
мифонемний (а деякі семифонемний) наголошений вока-
лізм”, а „ненаголошений їх вокалізм представлений лише 
шістьма /і/ – /и/ – /е/ – /а/ – /о/ – /у/, а в лівобережнопо-
ліських „акаючих” говорах навіть п’ятьма /і/ – /и/ –/е/ –/а/ 
– /у/ голосними фонемами” [6 : 7]. Оригінальність поліської 
системи вокалізму також виявляється в збереженні в бага-
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тьох говірках дифтонгів, зокрема на місці *ĕ та давніх *о, *е  
в новозакритих складах [1 : 49]. Західнополіські (волинсько-
поліські, берестейсько-пінські та підляські) говірки виявля-
ють особливі риси, поєднання  певних північноукраїнських 
рис та елементів південно-західного наріччя [1 : 50]. Як за-
значає С. Бевзенко, „основна маса волинсько-поліських (за-
хіднополіських і підляських) говорів, у яких відсутні голосні 
фонеми неоднорідного утворення, не має такого виразного 
протиставлення наголошеного і ненаголошеного вокалізму, 
хоч і затримує ряд рис саме поліської (північноукраїнської) 
фонетики (наприклад, у ненаголошеній позиції етимологіч-
ні о, е звичайно зберігаються, а на місці старовинного э зви-
чайно виступає [е]” [6 : 7]. Волинсько-поліський наголоше-
ний вокалізм, як правило, шестифонемний (/і/, /и/, /е/, /а/, 
/о/, /у/), лише у деяких присвітязьких говірках семифонем-
ний (є ще фонема /ÿ/) [1 : 53]. Ненаголошений вокалізм та-
кож переважно шестифонемний [1 : 55]. На думку низки до-
слідників, наголошений вокалізм берестейсько-пінських го-
ворів є шестифонемним, а ненаголошений – п’ятифонемний 
(/и/, /е/, /а/, /о/, /у), однак у південно-центральному ареа-
лі також шестифонемний [13 : 68–70]. Проте більшість уче-
них вважають берестейське ü (= ÿ) окремою голосною фоне-
мою [10 : 61–62; 8 : 3–4].

У західнополіських говірках спостерігаємо характерне 
для української мови чергування голосних /о/, /е/ з /і/. Це 
явище  дуже важливие для з’ясування особливостей вока-
лізму. Цілком слушно С. Бевзенко наголошував: „Немає жод-
ного українського говору чи говірки, де б етимологічні [о], 
[е] в усіх позиціях залишалися незмінними, бо саме чергу-
вання цих [о], [е] з іншими звуками (найчастіше з [і]) є од-
нією з найголовніших закономірностей фонетичної систе-
ми української мови” [5 : 43]. Однак згадане чергування має 
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свої особливості, насамперед пов’язані із рефлексіями дав-
ніх голосних [о], [е] у нових закритих складах у говірках. У 
сучасному мовознавстві найпоширенішою є думка, що змі-
на *о, *е „на майже цілому українському діалектному про-
сторі відбулося внаслідок компенсаційного (замінного) по-
довження голосних, яке було викликане занепадом редуко-
ваних [ъ], [ь] у зв’язку з формуванням нових закритих скла-
дів” [12 : 277]. Як відомо, сам процес такої зміни голосних 
у різних діалектах був пов’язаний з різноманітними чин-
никами. У північному діалектному просторі, на відміну від 
південно-західних говірок, вирішальна роль належала наго-
лосу, зокрема в ненаголошеній позиції голосні [о], [е] збері-
галися, а під наголосом змінювалися: у середньополіських, 
підляських та у північній смузі східнополіських говірок – у 
голосні неоднорідного творення (дифтонги), а в південній 
смузі східнополіських говірок та в західнополіських говір-
ках – у монофтонги [12 : 277]. 

Попри те, що в поліських говірках, навіть у тих, де від-
сутня фонема неоднорідного творення /îе/, фонема /і/ 
представлена, виступаючи зазвичай тільки в наголоше-
ній позиції [6 : 7], чергування ж голосних /о/, /е/ з /і/ охо-
плює велику кількість лексем. Таке явище характерне і для 
берестейсько-пінських говірок, релевантною рисою яких є 
ікавізм [13 : 112–113], який виявляється  в тому, що на міс-
ці наголошеного о в нових закритих складах виступає пере-
важно [і] (зрідка [и] [ÿ], [у]) [13 : 70–82]. Умови функціону-
вання цього морфонологічного явища в діалектному мов-
ленні аналогічне до літературного: голосні /о/, /е/ висту-
пають у відкритому складі, а /і/ – у закритому, однак відпо-
відний процес ускладнений впливом наголосу. Наприклад: 
картопіль (‘картопля�) – картопелі [2 : 212]; квакіт (‘те, що 
кваканє – збір. звуки, що подають качки�) – квакоту [2 : 215]; 
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кіт (‘�. свійська тварина родини котячих; 2. пристій для ви-
тягування з колодязя затонулих відер�) – кота [2 : 223] (пор. 
омонім кіт (‘віконна замазка�) – кіту [2 : 223]); клін (‘�. кл�она; 
бот. ‘клен�; 2. кл�ону; ‘кленове листя, яким прикрашають осе-
лю на Трійцю�: „Кл�ону наламали і лепехи нарвали”; „Кл�ін рва-
ли – лис�т�а од кл�она”) [2 : 227]; опіл (‘те, що опилок – обапіл 
після розрізання колоди на дошки�) – опола [3 : 14]; парахід 
(‘нечиста сила, чорт�) – парахода [3 : 27]; під (‘те, що оборіг�) 
– поду [3: 49]; підбій (‘те, що пудбий-2� [3 : 60] –‘нарив на нозі�) 
– підбойу [3: 98]; кипінь (‘кип�яток�) – кипеню [2 : 220] тощо.

Таке чергування відбувається і при словотворенні, на-
приклад: клін – кльоник (‘зменш. до клін�) [2 : 229], кльоновий 
(‘кленовий�) [2 : 229]; пекти (‘сильно нагрівати�) [3 : 34] – пі-
кота (‘те, що спекота – спека�) [3 : 50]; погоня (‘велике бо-
лото�) [3 : 60] – погінька (‘невелике болото�) [3 : 59]; ревіль 
(‘яма з водою�) – ревел�а [3 : 116] тощо.

Одночасно при творенні деяких з наведених форм слів 
чи нових лексем відбувається чергування твердих/м’яких 
приголосних, наприклад: оборіг (‘пристосування з чоти-
рьох стовпів із підйомним дахом для зберігання сіна�) – обо-
рога [3 : 5].

Назване вище чергування голосних функціонує досить 
послідовно. Деякі лексеми, до прикладу, мають альтернації 
голосних, що відрізняються від літературних відповідників: 
гогіль (‘заплетена і закручена на голові жіноча коса�) – гоголя 
[2 : 95], деріво (‘дерево�) [2 : 126], косьтіл (‘костел�) – костела 
[2 : 246]. Проте їх не можна вважати регулярними (пор. повод 
(‘мотузок або ланцюжок, що прив�язується до ошийника, за 
допомогою якого ведуть собаку� [3 : 58]; кліп (‘поклепана час-
тина коси�) – кліпу [2 : 227]). Однак в основному так звані ви-
нятки стосуються [і] іншого походження, наприклад, пір (‘�. 
листя молодої цибулі; 2. листя молодого часнику�) – піра [3 : 
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51]; пудбіг (‘те, що пудбий-2�) – підбіга [3 : 99]; пудбіл (‘білува-
та пляма в оточенні іншого кольору�) – пудбілу [3 : 99] тощо.

Зафіксовані також чергування /у/ – /о/, /и/ – /о/, /е/ 
– /о/, пов’язане з розвитком голосних на місці давнього [о] 
у новозакритих складах. Дослідники вказують, що „у захід-
нополіських говірках представлений і завершальний пере-
хід … ланцюжка о > у (під наголосом на місці о в новозакри-
тих складах або на місці ненаголошеного о – сильне укан-
ня)” [14 : 308–309]. У берестейсько-пінських говірках, як і в 
більшості волинсько-поліських, у нових закритих складах 
під наголосом є рефлекси *о > і, ы, ü, у [11 : 109]. Наприклад: 
куш (‘�. виплетена з липової кори сумка; 2. посудина з клепок 
для муки (у �орми відра)�) – коша [2 : 274]; одруст (‘пагін де-
рева�) – одроста [3 : 10]; лий (‘жир, топлений з гуски�) – лойу 
[2 : 284]; облиг (‘межа�) – облогу [3: 4]; Паликип (‘день свято-
го великомученика Пантелеймона (� серпня)�– Паликопа [3 : 
23]; пеп (пуп, пип ‘піп�) – попа [3 : 35]; перепуй (‘частина ве-
сільного обряду, коли ділять коровай, а гості вручають по-
дарунки, за що отримують від молодого чарку горілки�) – пе-
репойу [3 : 39]; пит (‘піт�) – поту [3 : 47], пид (‘основа печі�) 
– поду [3 : 47]; плут (‘�. тин, огорожа; 2. гребля, якою бобри 
перегороджують річку�) – плота („Бобри плота загатили”) 
[3 : 56] (пор. плут (‘заєць�: „Зайец� плут, бо заплутуйе с�л�іди”) 
– плута [3 : 56]); помист (‘те, що мист-2� [3 : 70] – ‘підлога� 
[2 : 313]) – помоста; постил, або постул (�взуття з лик, під-
плетене знизу двічі’) – постола [3 : 77]; пудбий (пудбій) (‘�. 
натерті мозолі та рани від довгої ходьби; 2. нарив на нозі; 3. 
потріскана шкіра з ранами на нозі�) – пудбою [3 : 98]; пул (‘до-
щані нари біля печі�) – пола: „Пасолин�:е слали на полу і сами 
покотом спали”) [3 : 105]; пуп (‘піп, священик�) – попа [3 : 106] 
(пор. пуп (‘пуповина�) – пупа [3 : 106]); пуст (‘піст�) – посту [3 
: 107]; проводи (‘�. реліг. свято наступної неділі після Велико-
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дня; 2. випровадини призовника в армію�) – провуд [3 : 93]; руй 
(‘те, що риг-�(ріг)�) – роа: „Один руй, а два роі” [3 : 131] (але 
руй (‘рій бджіл�) – руйа [3 : 131]); рук (‘рік�) – року [3 : 131] 
тощо. Особливість вокалізму певних говірок відображене у 
формах свиль (‘сіль�) – солі [3 : 137].

Як і в літературній мові, у західнополіських говірках 
чергування /о/ – /ø/, /е/ – /ø/ супроводжують словозмі-
ну іменників. Ці альтернації, до прикладу, відбуваються при 
відмінюванні іменників чоловічого роду з фіналлю типу tоt 
або tеt. Наприклад: гопулок (‘один із двох бокових відходів під 
час розрізання колоди на дошки� [2 : 101] – гопулка, гопулка-
ми („Плота загородиў гоупулками”) [2 : 101]; ку�ер (‘окована 
скриня з вигнутим вічком для зберігання одягу�) – ку�ра [2 : 
273]; лаканец (‘невелика лісова галявина із соковитою тра-
вою�) – лаканца [2 : 276]; обліплянець (‘пиріжок з тертої кар-
топлі�) – обліплянц�а [3 : 4]; окидень (‘пора, коли сніг лише 
частково вкрив землю�) – окидня [3 : 11]; осец (‘незаживаюча 
рана на тілі�) – осца [3 : 16]; осон (‘те, що колодка-�� –твер-
да паличка пір�їни� [2 : 237]) – осна (‘Пирйе з осном� [3 : 17]); 
паґурок (‘пагорб�) – паґурка [3 : 21]; парожень (‘�. ратиця; 2. 
відросток ззаду ноги у вепра�) – парожня [3 : 28]; патупець 
– патупц�а (‘черевик�: „Патупци брала на ноги”) [3 : 32]; пид-
варок (‘�. огороджений двір з чотирьох боків різними госпо-
дарськими спорудами та високим тином; 2. подвір�я�) – пид-
варка, пидварку („Господ� ходиет� по пидварку, в правий руци 
св�ічу носит”(Колядка) [3 : 43]; плянец – планца (‘саджанець 
лісових дерев�: „Садили пл�анци дуба”) [3 : 56]; рапоть (‘�. те, 
що раковица (ратиця (корови, свині)’ [3 : 113]: „Од�ін рапот�, 
два рапт�і”); ‘2. те, що ракопить (‘відросток ззаду ноги вепра� 
[3 : 113]); 3. ‘кіготь птаха�: „Рапт�і йе і в курки”) – рапт�а [3 : 
115]; свирень (‘залізний стержень, який скріплює перед воза з 
розворою�) – свирня [3 : 138]. 
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Найбільшу активність це морфонологічне явище вияв-
ляє при відмінюванні іменників з кінцевою фонемосполу-
кою tок та tец або tец’ (де t – будь-який приголосний), що 
пов’язане насамперед з продуктивністю суфіксів -ок- та 
-ець-: кручок – кручка, на кручку („Твойа годежа на кручку”) [2 
: 260]; прогалок (‘невелика лісова галявина�) – прогалка [3 : 
93]; оглодок (‘недоїдений шматочок чого-небудь (яблука, гру-
ші, хліба)�) – оглодка [3 : 7]; оденок (‘�. підстилка під копи-
цю сіна; 2. нижнє сіно в копиці�) – оденка [3 : 8]; пасок (‘риска, 
позначка на чому-небудь�) – паска („Одриж дошку по паско-
ви, да не спорт”) [3 : 30]; піддашок (‘те, що оборіг�) – піддаш-
ка [3 : 49]; підпушок – підпушка (‘підшерсток у собаки�) [3 : 
50]; піколок (‘грубка для опалення приміщення�) – піколка [3 : 
50]; погнийок (‘поле з-під буряків�) – погнийка [3 : 59]; посудок 
(збір. ‘кухонний посуд�) – посудку [3 : 78]; розтрипанець (‘той, 
хто має нерозчесане волосся�) – розтрипанц�а [3 : 126]; оп-
тріпанець (‘знев. обірванець�) – опріпанця [3 : 15]; орець (‘те, 
що оратай – орач�) – орця [3: 15]; покатанец – покатанци, 
перев. в мн. (‘качані пироги з вареної картоплі і пшона�: „Пе-
кла нив�істка покатанци”) [3 : 64]; приполець (‘те, що при-
пол – нижня частина �артуха або спідниці, куди можна на-
сипати що-небудь�) – припол�ца [3 : 89]; рубанец (‘�. відруба-
ні тонкі стовбури дерев, складені в складометри�: „Робит в 
л�ісхози. Ходит в л�іс і ставит рубанци”; ‘2. будь-яка товста 
палиця�: „А рубанцом його по спини!.. Рубанцом”) – рубанца [3: 
130] тощо. 

Назване чергування зафіксоване і при відмінюванні 
іменників чоловічого роду зі структурою фіналі основи ttot, 
ttet (/сток/, /ндел’/, /нґел’/, /нʒел’/), наприклад: пидрос-
ток (‘хлопчик ��-�5 років�) – пидростка [3 : 44], підросток (‘�. 
напівдорослий звір; 2. звір, народжений минулого року; 3. на-
півдоросле дитя дикої качки�) – підростка [3 : 50]; мисток 
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(‘зменш. до мист-� – споруда для переходу або переїзду через 
річку, рів і т. ін.�) – мистка [2 : 313]; помосток (‘східці перед 
ґанком�) – помостка [3 : 70]; рондель (‘черпак�) – рондл�а [3 : 
126]; подцинґель – подцинґля (‘те, що подкурч� [3 : 62] – ‘курок 
мисливської рушниці� [3 : 61]); прендзель (‘китиця біля хуст-
ки, скатертини і т. ін.) – прендзл�а [3 : 83].

Такий самий тип чергування відбувається і при слово-
творенні, наприклад: полудень (‘приймання їжі між обідом і 
вечерею�) – полуднати (‘приймати їжу в проміжок часу між 
обідом і вечерею�) [3 : 67]; сведер (‘светр�[3 : 136]) – сведрик 
(‘зменш. до сведер� [3 : 137]).

Чергування о, е з фонемним нулем відзначається регу-
лярністю та великим обсягом функціонування при формот-
воренні іменників з відповідною фонемною будовою. Од-
нак виявлено й окремі паралельні форми безнього: лазбень 
(‘посудина з �анери, подібна на корзину�) – лазбн�а і лазбен�а 
[2 : 276]. Ці відбуваєтьсяв тоді, як чергування спричиняє до 
утворення важкої для вимови консонантної групи. Адже 
альтернації /о/ – /ø/, /е/ – /ø/ є засобом милозвучності та 
способом адаптації фонемної будови іншомовних слів до фо-
нотактичних особливостей української мови (пор. існуван-
ня в західнополіських діалектах лексем літер (‘літр�) [2 : 
289], сведер (‘светр�) – сведра [3 : 136]).

Зворотне чергування /ø/ – /о/ наявне в родовому від-
мінку множини, якщо іменники з фінналлю оtt набувають 
нульового закінчення. Така альтернація зафіксована при 
відмінюванні іменників жіночого роду із фіналлю tк(а) (де 
t – будь-який приголосний), наприклад: гниличка – гниличок 
(„Назбирай гниличок да висушиш в печи” [2 : 93]). Великий 
обсяг цього чергування засвідчене у парадигмі відмінюван-
ня множинних іменників зі структурою фіналі tк(и/і) (де 
t – будь-який приголосний), наприклад: ландринки (‘мн. цу-
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керки�) – ландринок [2 : 276]; лечки (‘личаки�) [2 : 281] – лечок 
(„У матира ходела в чорних лечках, а в нас ходитим�іш в чор-
них ч�іривечках”) [2 : 281]; лишки (‘гра на вечорницях�) – ли-
шок [2 : 286]; літри (‘мн. святковий віз з боковими дошками 
замість драбин�) – літер [2 : 289]; палюшки (��. страва з ва-
реного тіста; 2. маленькі вареники�) – палюшок [3 : 24]; па-
пирки (‘листя зеленої цибулі�) – папирок [3 : 26]; перескакалкі 
(‘мн. дитяча гра, в якій учасники перескакують через палицю, 
покладену на дві опори; виграє той, хто вище стрибне�) – пе-
рескакалок [3 : 39]; пиристойки (‘гра на вечорницях, коли па-
рубок і дівка перестоювали один одного (хто довше стояти-
ме)�) – пиристойок [3 : 46], піддучки (мн. ‘вставки в чолові-
чій сорочці від плечей до половини грудей і спини�) – піддучок 
[3 : 49] пляцки (‘мн. кулін. терта картопля, розлита на все 
деко і спечена в печі�) – пляцок [3 : 57]; пудкіпки (‘пізні курча-
та�) – пудкіпок [3 : 100]; самичкі (‘мн. бот. те, що козодра� [3 : 
134] – ‘анемона� [2 : 234] ) – самичок [3 : 131]; самопалкі (‘мн. 
сірники�) – самопалок [3 : 134].

Активно функціонує назване чергування при творенні 
здрібнілих, зменшено-пестливих іменників з суфіксом -к- (з 
одночасною альтернацією задньоязикового приголосного 
/к/ із шиплячим /ч/): горілка – горілочка (‘пест. горілка�) [2 
: 102], доска (‘дошка�) – досочка (‘дощечка�) [2 : 139], кватир-
ка (‘пляшечка місткістю �,25 літра�) – кватирочка [2 : 216]; 
латка (‘�. шматок тканини, якою зашивають дірки в одязі; 
3. те, що мийка� [2 : 279] – ‘кусочок тканини для миття посу-
ду� [2 : 311]) – латочка (‘зменш. до латка-�; 2. зменш. до лат-
ка-3) [2 : 279].

Привертають увагу специфічні чергування /и/ – /ø/, і/ – 
/ø/ при відмінюванні іменників з фіналлю типу tиt, tіt, на-
приклад: під�їдинь (‘довгоносик буряковий�) – під�їдня [3 : 49]; 
поставіць (‘посудина, у якій тримають варену картоплю 
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для свиней�) – поставц�а [3 : 77]; правдивиць (‘білий гриб�) – 
правдивц�а [3 : 81]; рижиц (‘жовтий пісок, на якому нічого не 
родить�) – рижца [3 : 118] (пор. рижець (‘грубий річковий пі-
сок�) – рижц�а [3 : 118]); свекир (‘свекор�) – свекра [3 : 137]. 
Однак вони нерегулярні: пор. рондиль (‘�. великий кухоль; 2. 
сковорода�) – рондиля [3 : 126]. 

Отже, у західнополіських говорах активно функціонують 
усі типи морфонологічних альтернацій голосних фонем, які 
властиві літературній мові. Проте існують і характерні тіль-
ки для діалектного мовлення чергування (/у/ – /о/, /и/ – 
/о/, /е/ – /о/, /и/ – /ø/, і/ – /ø/), що пов’язане з особливос-
тями системи вокалізму аналізованих говірок. Морфоноло-
гічні явища в аналізованих діалектах зазвичай виявляють 
високу регулярність і широку сферу дії.
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ALTERNATIONS OF VOWEL PHONEMES 
IN THE WESTERN POLESYE DIALECT

Luboslava ASIYI�

The alternations of vowel phonemes in western Polish dialects 
is compared with the literary language. The main attention is 
paid to the specificity and regularity of dialectal morphonological 
phenomena.
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Проаналізовано особливості словозміни в учительному 
Євангелії, укладеному Стефаном Плав’янським 1668 року з те-
риторії Карпат. Пам’ятка засвідчує функціонування української 
книжної і розмовної мови у її діалектному вияві.

Ключові слова: писемна пам’ятка, словозміна, діалектні осо-
бливості. 

Становлення граматичної системи української мови сягає 
своїми коренями у давні часи й упродовж усього шляху фор-
мування активно вбирає народнорозмовні словоформи. Нео-
ціненним джерелом пізнання цієї історії є писемні пам’ятки 
– свідки мовотворчих процесів, які на своїх сторінках через 
століття донесли і неповторний чар свого часу, і своєрідність 
мовної канви, на якій в окремих випадках вдається просте-
жити ще й унікальний колорит території, де були створе-
ні. У цьому контексті багато цінного матеріалу дає рукопис-
на спадщина середньоукраїнського періоду – різноманітні 
за жанрами джерела, у яких відбито процеси становлення 
української писемної мови. Серед пам’яток цієї доби особли-
ве місце займають ті, що пов’язані з релігійною сферою, бо 
саме у них відображено нові процеси писемної фіксації живої 
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мови, вироблення її норм, що призвело до подальшого закрі-
плення народнорозмовної основи літературної мови.

Своєрідним явищем у контексті розвитку тогочасної 
української писемної мови є пам’ятки з території Карпат – 
за словами Івана Франка, феномен „карпаторуського пись-
менства Х�ІІ–Х�ІІІ ст.”. І. Франко вказує на причини, завдя-
ки яким манускрипти з цього регіону мають особливу мо-
вознавчу цінність. Насамперед – „етнографічно ся територія 
найчистіше заселена русинами, з найменшим процентом чу-
жинців, найменше винародовлювана і найконсервативніша 
в захованні свого типу, своєї мови, звичаїв і способу життя” 
[12 : 208]. Другий фактор – це незначне поширення освіти 
серед простих людей і навіть нижчого духовенства: „куль-
турний елемент серед українського населення через довгі 
віки репрезентували на Підкарпатській Русі попи та дяки, 
котрі … не різнилися своїм положенням від селян” [11 : 22]. 
У такому середовищі з’явилася потреба якомога повніше 
адаптувати на живому розмовному ґрунті мову і стиль на-
самперед церковної книги, яка була поширеною лектурою 
для різних верств населення. У популярному на той час жан-
рі учительних Євангелій – збірників проповідей на недільні 
і святкові євангельські читання – якраз найповніше і найре-
льєфніше відбилася ця тенденція.

Мета пропонованої статті – виявити і проаналізува-
ти особливості словозміни в одній із пам’яток цього жанру. 
Джерело дослідження – учительне Євангеліє, яке уклав Сте-
фан Плав’янський 1668 року. Пам’ятка зберігається у відділі 
рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені 
В. Стефаника (Ф.1 №234). Книга без початку і кінця, містить 
178 аркушів (356с.), писана півуставом на папері почерком 
різного характеру щодо величини літер, їх щільності, нахи-
лу тощо.
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Відомості про час постання книги та про її переписува-
ча знаходимо на звороті 144 аркуша, де скорописом вказа-
но рік, ім’я і прізвище Stefanus Plawensis. Така ж інформа-
ція міститься на титульній сторінці. Деякі дані про історію 
зберігання книги залишив др. Г. Стрийський, який у напи-
сі, датованому 1906 роком, зазначив, що власником книги 
був Іван Шелемба з с. Вульхувці на Мараморощині. Ці дані 
можуть стати ключем для пояснення особливостей мови 
пам’ятки. Зважаючи на прізвище укладача – Плав’янський 
(лат. Рlawensis), припускаємо, що він походить із заснова-
ного у 1523 р. с. Плав’є (сучасний Сколівський р-н), яке на-
лежить до території сучасної Бойківщини. Як відомо з при-
писки, книга довгий час зберігалася у с. Вульхувці (пор. під-
пис селянина, датований 1781 р., – ;wulh;coh' – імовірно, 
сучасне село Вільхівці, яке знаходиться у Тячівському райо-
ні на правому березі р. Тересва). Отже, і прізвище перепису-
вача, і локалізація пам’ятки вказують на карпатський регі-
он. Звідси і певні особливості мови цього учительного Єван-
гелія – її „діалектна закраска” [12 : 220].

Мова учительного Євангелія, як зрештою і інших тогочас-
них рукописних документів цього жанру, відбиває наявність 
у писемному варіанті трьох систем – церковнослов’янської 
мови, української книжної і „мови простої”, яка є своєрідною 
писемною копією усного розмовного мовлення. Елементи 
вказаних мов – різних за функціональним навантаженням, 
частотою і сферою вживання, за територіальним поширен-
ням – тісно переплетені і становлять єдність у межах тексту. 
З погляду історії формування української літературної мови 
найбільше зацікавлення викликають особливості україн-
ської книжної і простої мов.

У першій знайшли втілення ті риси української мови, які 
1) поширені, як правило, на значній частині території і не 
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мають чітко окресленого локального (діалектного) забарв-
лення і 2) якщо зважати на їх подальше широке вживання 
протягом другої половини ��II–��III ст. і врешті закріплен-
ня як норми у процесі становлення нової української мови, є 
історично перспективні.

Станом на середину ��II ст. ці морфологічні риси вже 
не були інноваціями, бо більшою чи меншою мірою відби-
ті у пам’ятках попередніх століть. Сума цих рис і частота 
їх виявлення дають уявлення про своєрідну систему, яка в 
силу і внутрішньомовних, і позамовних причин витісняла 
церковнослов’янську мову із писемного вжитку.

В аналізованому учительному Євангелії виявлено такі 
риси української книжної мови у системі словозміни:

1. Форми давального відмінка однини іменників чо-
ловічого роду в абсолютній більшості випадків мають за-
кінчення -owi, -ewi: s.nowi 47 зв., `olow\kowi 102, s.]enikowi, 
ou`itele/wi 114 зв., s;s\dowi 133 зв. тощо. Примітно, що 
таке ж закінчення отримують не лише назви істот, але й усі 
інші іменники: sw\towi 35 зв., pokarmowi 42 зв., wary[owi 77, 
kamenewi 99, cw\tkowi 146 зв., domowi 137 тощо.

2. Наявність закінчення -u в іменниках чоловічого роду 
колишніх –о-, -jo- основ у формі родового відмінка однини – 
це одна із характерних особливостей української мови: do 
s;d; 10 зв., /by`a1 … ne ma1t 35 зв., id we`er; 53 зв., ne 
`initi bl;d; 67, ot stol; ego 103 зв., iz %g0pt; 148 зв., pod 
`as golod; 170 зв. тощо.

3. Іменники чоловічого роду колишніх -о-, -jо- основ 
та основ на приголосний в окремих випадках отримують 
закінчення -ow' у формі родового відмінка множини, що є 
ознакою народнорозмовної мови: b.go/slowcow', patrj-rhow, 
prorokow' 7, vidow', worogow 19 зв., p-t hl\bow 55, worog/w 
89 зв., zlosnikow' 91 тощо.
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4. Виразно україномовна риса – зміна [г], [к], [х] > [з], 
[ц], [с] унаслідок палаталізації у формах давального/місце-
вого відмінків однини в іменниках жіночого, рідше чоло-
вічого родів – представлена у пам’ятці багатьма приклада-
ми: sl;z\ swoemu 40, ouw\rili/naouc\ 79, ou betez\ 128 зв., 
lasc\ b.voi 139, toi to rozc\ 146 зв., na r\c\ 150 зв., na 
wostoc\ 174 тощо.

5. Форми орудного відмінка однини іменників сучасної 
І відміни мають закінчення -o1, -e1: wodo1 13, iz nad\e1 39, 
iz sw\`e1 i prosk;ro1 56, we`ere1 123 тощо.

6. Іменники, що виконують функцію звертання, завжди 
стоять у формі кличного відмінка: /t`e 21 зв., towarii; 80, 
boga`u 109, veno 119 зв., d.wo m.rje /a roditelko h.a b.a 150, 
prekrasnyi cw\te 171 зв. тощо.

7. Граматичні форми називного/знахідного відмінків 
однини в іменниках середнього роду колишніх -jo-основ на 
-ie (типу життя, зілля), у яких відбувся процес асиміляції, 
у пам’ятці приймають лише закінчення -а (графічно --): w\
rowan- 6, na sm\t- 76, nas\n- 97 зв. тощо.

8. Прикметники й означальні займенники чоловічого/
середнього роду у формі родового відмінка однини переваж-
но мають флексію -ogo: poganskogo 5 зв., na sl\pogo 10, kov-
dogo 36, dr;gogo 52 зв., oubogogo 64 зв., b;d;]ogo 175 тощо.

9. Закінчення -o1 домінує у формах орудного відмінка 
однини у прикметниках жіночого роду: wlasno1 14, prawdi-
wo1 68 зв., golo1 107 тощо.

10. Одиничними прикладами відбито властиві укра-
їнській мові граматичні форми числівників: dr;gyi 46, na 
`etyri l\ta 176 зв.

11. У словосполученнях кількісний числівник + іменник 
форми іменника тотожні із тими, які вживаються в сучасній 
українській мові. Особливо чітко це простежуємо у поєднан-
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ні з числівниками два, три, при яких іменники у переважній 
більшості випадків мають форми називного відмінка мно-
жини: tri neprj-/tel\ 114, dwa p\n-q\ 114 зв., tri h.rsty 
153, dwa sw\ti`\ 170 зв., za tri dni 176, trie m;dr.c\ 177.

12. Займенникові форми, витворені на ґрунті україн-
ської мови, відзначаються чималою частотою вживання: 
`ogo 11, iz sobo1 14, nihto 21, dekotryi 30, sob\ 50 зв., iz 
sebe 82 зв., tob\ 93 зв.

13. У дієсловах дійсного способу теперішнього часу у 
формі третьої особи однини занепав кінцевий -tx: /na re`e 
em; 8, pla`e 63 зв., rozkaz;e 82, pride 82 зв.,ne ouk/rade 84, 
ne zyrvaw\e 84, hto mae ouha 99 зв. тощо. 

14. Дієслова теперішнього часу у формі другої особи од-
нини отримують закінчення -e[', -i[': ne imae[' m;va 8, 
wede[' 14, ne znae[' 25 зв., widi[' 64, pohowae[' 115 зв. 
тощо.

15. У всіх дієслівних формах засвідчений інфінітивний 
суфікс -ti: kopati 12, `initi 30 зв., pok;towati 36, l\`iti 
61 зв., naroditi 146 зв. 

16. У пам’ятці наявні граматичні форми дієслів дійсно-
го способу теперішнього часу у формі першої особи множи-
ни на -mo: maemo proiti 29 зв., slyiimo 100, widimo 101 зв., 
oustydaemo 104 зв., viwemo 107 тощо.

17. Так само закінчується на -mo частина дієслів нака-
зового способу у формі першої особи множини: staraimo 
s- 29, galad;imo toi zrady 44 зв., ne pog;bl-imo 100, ne 
zatykai/mo … ou[i swoi 100 тощо.

18. Форми дієприкметників мають суфікси -u`, -a`: le/
va`ogo 46, pahn;/`ih 150.

19. Дієприслівники утворені за допомогою суфіксів -u`i, 
-a`i та -[i, -w[i: naou`a1`i 54, `in-`i, zna1`i 95, l\ta1`i 
98 зв., rozgn\waw[is- 63 зв., poloviw[i 119 зв., zb;riw[i 149 
тощо.
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20. Численними прикладами засвідчено зникнення фор-
мотворчого суфікса -l- після приголосного в основах дієслів 
чоловічого роду минулого часу, яке пов’язане із занепадом 
зредукованих: oumer' 11, rek' 48, oupas' 170 тощо.

21. Пам’ятка подає зразки типово українських прислів-
ників: tak /i teper' w`inil 11 зв., s\di s prawoi storony 
mene/doki   polov;    worogy  twoi 15 зв.,  koli d.hx s.tyi 
shodilx na ap.sly 24 зв., za `asu poki esx viwx 36, ws1dy … 
pokaz;ets- laska 39, di-/wol zdawna s-naou ìlx 83, ale l\p[e s- bylo 
na sw\t ne rodi/ti 104, pot;m znow; dal em; 115, o boga`u 
nadaremne two- myslx  115, nikoli ne spit 115, koli s- 
ou`inili zdorowymi 129, 4ko t;dy mal/iti 137.

22. Особливості української мови яскраво відбиті у служ-
бових частинах мови – прийменниках і сполучниках: hod-`i 
zawse pomivi worogy 29, ouw odevi ne hovowal 106зв., b\da ̀ l.wka 
/̀ init  …  pilnym kolo sebe 109, hs `inil, ]oby poznali naro/
dowe silu 110, mocen'/dati i wz-ti, ale g.d' b.g' … ne potreb;et nj-
koi zaplaty 110, … pomò i imati t\l/ko /t  … h.a, bo prez nego w[itki 
maemo dostati crstwa nbsnogo 127, ego b.g' /.c'  … zoslal na / zeml1, 
aby nas' … /t gr\h/w /`i/stil 127 зв.

23. Текст учительного Євангелія насичений власне укра-
їнськими прийменниковими синтаксичними конструкція-
ми: viwet ty v pri …wod\ 25 зв., i[la do c.rkwe b.vei 80 зв., d.nx s.tyi 
…/trat-t pri napis\ [atansk;mx 83, kohais4 ou prawd\ 146, idi do 
zeml\ 148, pod ̀ as golod; 170 зв., poslal po n1 cesarx 176.

Поряд із зазначеними рисами, які стали виявом загаль-
ноукраїнської мови, спостерігається низка мовних особли-
востей, притаманних лише певному – у нашому випадку 
карпатському – регіону.

Зразки простої мови, які знаходимо у писемних пам’ятках 
різного типу – від євангельських канонічних текстів до ін-
термедій, де вона відбита якнайповніше і з максимальною 
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точністю, – відзначаються яскраво вираженим діалектним 
забарвленням. Вияви такої мови з певністю можна шукати, 
зокрема, у церковних проповідях, призначених для „люду 
посполитого”, причому переважно у рукописних. Не є винят-
ком і аналізоване учительне Євангеліє, яке дає багатий ма-
теріал для виявлення специфіки розмовної мови карпат-
ського регіону середини Х�IІ ст. 

У рукописі зафіксовані такі діалектні морфологічні осо-
бливості:

1. Форми орудного відмінка однини іменників жіночо-
го роду сучасної першої відміни творяться за допомогою за-
кінчення -ow (-ow'). Принагідно зазначимо, що таке ж закін-
чення (-ow або -ew) приймають у відповідній граматичній 
формі займенники і прикметники: swoew w'le1 21, swoew' 
d-kow'…/sluvili 21 зв., nad tobow' 64, pripow\/st1 
rozmaitow' 65, - swoew' m;c1/wykopa1 m\sto 152, iz w\
row 162 зв., ou`iniws- … gadinow 172 зв. Такі своєрідні слово-
форми властиві карпатським говорам [1 : 94; 4 : 7–8; 11 : 36].

2. У численних прикладах виявлено збереження ар-
хаїчних закінчень родового відмінка однини в іменниках 
колишніх -ъv-основ – сучасної ІІІ відміни: do t\la i kr.we 
b.voi 79, i[li do cerkwe b.vei 80 зв., l1bwe ne ma1 90 зв., bez 
l1bwe vili 90 зв., l1bwe mati ne bude[  91 тощо. Поряд 
із такими формами, які властиві карпатським говіркам [11 
: 36], вжито і загальноприйняті книжно-писемні: pri-/tjem 
t\la i krowi 13, i[ol … do c.rkwi s.toi 81 зв. Двоякі фор-
ми цих іменників засвідчені у різножанрових і релігійних, і 
офіційно-ділових пам’ятках ��I ст., причому форми з -e лока-
лізовані на території Прикарпаття [8 : 86].

3. Називний відмінок множини в іменниках чоловічого 
роду сучасної ІІ відміни має закінчення -owe, -ewe, що є од-
нією з визначальних рис говірок карпатського регіону [1 : 
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225; 4 : 7; 6 : 136; 8 : 282; 10 : 182]: muvewe 14 зв., lihwarewe 
16, patrj-rhowe 18 зв., narodowe 24 зв., ou`enikowe 28 зв., 
rodi`ewe, vidowe 46, sl\pcewe 49 зв., ptahowe 98 зв., d\
di`owe 134, c.rewe 177. Значно рідше вживається флексія -e, 
яка побутує у закарпатських говорах [11 : 190]: toty pogane 
12, l1de s.tyi 12, s;s\de 63 зв., pogane `in-t 67, gn\wa1ts- 
l1de 75 зв., 76, toty l1de 106 зв.

4. Родовий відмінок множини іменників поряд із закін-
ченнями -ow' (-ew'), а також архаїчною, характерною для 
церковнослов’янської мови нульовою флексією, отримує за-
кінчення -ji : bratji swojh 1, l1dji ou`ili 35 зв., do sedm' 
dnji 62, ani kmetji … ne ima1t 74 зв. Такі граматичні фор-
ми є ознакою діалектного мовлення південно-західного на-
річчя [6 : 96].

5. Серед морфологічних особливостей прикметників 
виразно діалектне забарвлення мають форми і способи тво-
рення ступенів порівняння. Вищий і найвищий ступені по-
рівняння прикметників (і похідних від них прислівників) у 
пам’ятці найчастіше творяться за допомогою частки май, 
запозиченою з молдавської чи румунської мов, яка похо-
дить із латинської ma�is [5, 3 : 361]. Ця частка поширена у за-
карпатських говірках [1 : 115; 7 : 215]. Функціонально вона 
може співвідноситися із суфіксами –ш-, -іш-, тобто бути за-
собом творення вищого ступеня у конструкції май + звичай-
ний прикметник: i toto g;mno rozme`e[/i i]e mai welikoe 
b;dowati b;de[  116 зв. Так само ця частка вживається у по-
єднанні з синтетичною формою вищого ступеня: tota nam 
r\`x estx mai peln\i[a- 7 зв.

Спостерігаємо часте вживання цього формотворчого за-
собу у прислівниках: gde bywat mai bol/[e l1dji 120, aby 
]o mai bor[e maw 60 зв., mai per[e/do blivnihx 125 зв., kto 
mai/zwysok; oupade, tot' mai liho oubiets- 167 зв. Поряд 
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із наведеними прикладами використовується, однак значно 
рідше, нормативна частка най- : nai/peredn\i[ji sprawy 7, 
wylovil nail\p[e tot;/stou1 ou`t; 54 зв.

6. Особливості розмовного мовлення яскраво відби-
вають форми займенників. Вказівні займенники мають ви-
разно діалектне забарвлення, причому засвідчені вони, за 
невеликими винятками, у всіх текстах проповідей: bylo 
toto dano 37 зв., tota nely`' 61, ne w[itki toty prjid;t  
94, tot; /tpow\dx 176 і далі; to sesx dr;gyi estx 46, na 
sesx sw\t' 103 зв., ou sesx d.nx, … w ses1 no]x 118, ses4 
donka 119 зв. Редупліковані форми вказівних займенників 
побутують у карпатських говірках [1 : 124; 6 : 98; 9 : Ч. II, 
297; 11 : 37]. 

7. Особові займенники у непрямих відмінках мають 
енклітичні форми, що також є особливою рисою південно-
західних говорів [6 : 98], зокрема закарпатських говірок [1 : 
119; 11 : 263]: dosyt mi slowa 39 зв., kri`yt na t- 63 зв., ]
o by ti zlogo ne bylo 91 зв., t- ne sl;ha1t 104, na t-/b.gx 
hworot; perepustit 110 зв., poloviw[i na n1 r;k; 119 зв., ti 
b;det zapla/`eno 125 зв., pozr\w' na n1 156 зв., poslal po 
n1 176.

8. У пам’ятці виявлено особливі форми займенника 
він, які характерні для середньозакарпатських говірок [1 : 
120]: a oun togdy ned;v' 36, a 4k' /w;/n' imaw milowati 
blivnego swoego, koli /w;n/byl bogatyi …, а також w;n' 71.

9. Серед неозначених займенників вирізняються утво-
рені за допомогою частки да-, що є словотвірним засобом, 
поширеним у карпатських і закарпатських говірках [1 : 230; 
4 : 3]: rob\te da]o//dobroe12 зв.-13, ne w`inil' da[to w 
s;bot; 46, s;sed/da]o zawinit 63.

10. Цілу низку своєрідних граматичних форм виявлено 
у дієсловах. Дієсловам дійсного способу теперішнього/май-
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бутнього часу властиві такі особливості дієвідмінювання: а) 
у другій особі однини дієслів з основою інфінітива на -а за-
фіксовано стягнені форми, що є ознакою карпатських гові-
рок [1 : 227]: a ty gada[' 50 зв., tak' vada[' 139 зв. Такі ж 
форми має третя особа однини: tam' //vidat' 64, ni`x ne 
gadat 82, t\lo…/bywat golo 106 зв. На ці особливості, вияв-
лені у пам’ятках із Бойківщини та Лемківщини, звертає ува-
гу І. Керницький [8 : 190]; б) кількома прикладами засвід-
чені стягнені форми дієслів з основами інфінітива на -\ та 
на приголосний: esli ho`x ]o by ti zlogo ne bylo 91зв., 
esli ho`'/ doskonalym byti 71, 4k' mov' ne dop;]ai 91; 
в) дієслова першої особи множини поряд із закінченням -мо 
чи    -м отримують флексію -ме: `itaeme ou…knigah 6 зв., 
my s- klan-eme 8, crstwa nbsnogo doideme 34, ne ho`eme 
s- ou`iti 54 зв., /t`izn; sob\ / /pan;eme 73 зв. тощо. Це 
закінчення є однією з мовних рис, які характеризують за-
карпатські говірки [1 : 135; 10 : 185; 11 : 37]; г) у формі тре-
тьої особи множини дієслова закінчуються графічним -t'. 
Ця риса фонетично-морфологічного характеру – ствердін-
ня кінцевого [т] – є особливістю південно-західного наріч-
чя [1 : 135, 211] і послідовно відбита у пам’ятці: b;d;t' 11, 
ne hod-t' 41, dast' 93 зв., l1b-t' 124 тощо; д) аналітична 
форма майбутнього часу найчастіше твориться за зразком 
літературної мови. Однак у тексті виявлено приклади тво-
рення цієї граматичної форми за допомогою фонетично ви-
дозміненого дієслова imati, яке стоїть у препозиції до інфі-
нітива: hto / tak me `initi 117 зв. Такі форми широко вжи-
вані у східнокарпатських і середньозакарпатських говірках 
[1 : 138–139; 11 : 37]; е) минулий час дієслів у переважній 
більшості випадків має форми, що збігаються із сучасною лі-
тературною нормою. Поряд засвідчено і діалектні – успадко-
вані від давнього перфекта, які відбивають особливості жи-
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вого мовлення у карпатському регіоні [1 : 131; 11 : 37]: ne 
nai[ol em takoi w\ry 40 зв.

11. У наказовому способі дієслова першої особи множи-
ни аналогічно до відповідних форм дійсного способу отри-
мують закінчення -me, відбиваючи цим особливість кар-
патських говірок [1 : 144]: mil;i/me, prihod\me, dawaime 
26 зв., ne v;r\mes- 30 зв., ousokotime s- 34, postaraimes- 
62зв. тощо. Характерно, що саме ці діалектні дієслівні 
форми майже повністю витіснили й українські книжні, і 
церковнослов’янські. Особливо активно укладач учитель-
ного Євангелія використовує їх тоді, коли звертається без-
посередньо до пастви: ne /tst;p;ime /t/w\ry 
h.woi ,  bo my za toe imaeme prj-/ti w\nec' crskji 
i viwot w\`nyi i/maime w\r; tak;1 ,  4k' petr' 
s .tyi/i mowme tak' do izbawitel- swoego h .a …  60. 
Це є ще одним підтвердженням того, що мова проповідей зо-
рієнтована на максимальне зближення з усною, живою роз-
мовною мовою.

12. Умовний спосіб дієслів яскраво відбиває особливос-
ті діалектного мовлення. Аналітичні форми, що складають-
ся з фонетичного варіанта be, що є давньою формою аорис-
та дієслова быти, особової енклітичної форми дієслова есть 
і власне дієслова, ще й досі засвідчені у східнокарпатських говірках 
[1 : 142–143]: 4k' be sme mogli oumoli/ti hrsta 41 зв., ]o be sme s- ne 
so/rom\li 81, ]o besx sob\ ne l1biw', to i s;s\dowi / ne wav 
133 зв. тощо.

13. В аналізованій пам’ятці виявлено прислівники, які мають вираз-
но розмовний, діалектний характер: ]o byhdade golow; prikloniw 
50 зв.,  koli pak's;sed em; mac1cko/da]o zawinit 63, 
hto tam t;dy ne1/idet 96 зв., prjide/s.mrtxna t-, zaki 
zb;d;e[' 116 зв.; mogli tamo wyhwal-ti 172.
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14. Низка службових частин мови – сполучників, при-
йменників, часток – вказує на карпатський говірковий ре-
гіон: а) прийменник id, який у поєднанні з формою даваль-
ного відмінка вказує на напрям дії або на часові відношен-
ня і зафіксований у говірках карпатського регіону [3 : 222; 
6 : 139]: bylo blizko id smerti 39; ouvebylo id we`er; 
53 зв.; awraamowo pokol\n- id derew; rown4et 145 зв.; roskazaw' ego 
cir;s' id sob\ priwesti 167 зв.; б) протиставний сполуч-
ник ano у значенні “але, однак”: teper kri/`i[ ano porovne 
prosi[ ano t- ne sl;ha1t 104; в) порівняльний сполучник 
gi, який у варіантах гий, гийби вживається у карпатських го-
ворах у значенні �ніби, як’ [3 : 209; 6 : 139; 9, Ч. І :170]: `om 
wera bez ;`in /kow mertwa est', gi t\lo bez d.[\ 6 зв.; г) 
у функції підрядного сполучника або частки у текстах про-
повідей виступає фонетичний варіант літературного чи – ци: ci 
wavit em; gora/zd'12 зв., ci ne l\p[e t;t na `as priterp\ti 
104 зв.; ci ne zab;de ego ou swoei b\ /d\ 111. Саме у тако-
му варіанті це слово широко вживане у бойківських говір-
ках, зокрема і в Плав’є [9, ІІ : 351], звідки, як ми припускали, 
родом укладач учительного Євангелія.

15. Виразно діалектне забарвлення має широко вжива-
ний у карпатських говірках [9, Ч. І: 491] заперечний займен-
ник ni`, який часто трапляється в рукописі: to ni`'/po n1i 
ne b;det' 35 зв., ni`' hosny/is togo post; 62 зв. тощо.

Отже, в аналізованому учительному Євангелії засвідчене 
активне функціонування української книжної і розмовної 
мови у її діалектному вияві. Діалектні особливості вираз-
но вказують на регіон, де була укладена збірка проповідей 
– це терени сучасних закарпатських говірок. Ця пам’ятка, як 
і ціла низка писемних джерел того часу, відбиває основні мо-
вотворчі тенденції, що полягають у зближенні книжної і на-
роднорозмовної основ.
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THE MANUSCRIPT FROM THE CARPATHEAN AREAS:  
MORPHOLOGICAL FEATURES

Ulyana ����SE�YC�

The features of a word-change in the teaching Gospel, composed 
by Stephan Plavyanskii from the Carpatheans in 1668, have been 
analysed. The relics testifies the function of the Ukranian literary 
and colloquial language in its dialectal expression.

Ke� words: written relics, a word-change, dialectal features.
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У статті розглянуто, які сурядні сполучники побутували в 
наукових працях українських словесників XVI–XVII ст.; виявле-XVI–XVII ст.; виявле-–XVII ст.; виявле-XVII ст.; виявле- ст.; виявле-
но сполучники, що виконували подвійний тип синтаксичного 
зв’язку – сурядний і підрядний. Простежено використання спо-
лучника да як сурядного в писемних джерелах аналізованого 
періоду, з’ясовано його виникання, функції та вживання в інших 
слов’янських мовах. 

Ключові слова: сполучник, пам’ятка, частка, сурядний, під-
рядний, семантико-синтаксичні відношення.

У писемних джерелах української мови ��I–��II ст. за-��I–��II ст. за-–��II ст. за-��II ст. за- ст. за-
фіксовано чимало сурядних сполучників. Вони презентова-
ні й у науковому стилі української мови того часу – грама-
тиках і словниках. Л. Зизаній у „Граматиці словенській” по-
дає такі розряди сурядних сполучників: єднальні (и, оубо, 
же), розділові (ли, или) (протиставних не використано) [11]. 
У праці М. Смотрицького „Грамматiка Славенскиа правилное 
Сvнтагма” виявлено більше сурядних сполучників (єдналь-
ні: и, же, егда; розділові: или, ли, либо, ни; протиставні: но), а 
також виокремлено сполучники недqмhтельны# – питаль-
ні: ли, чи, чили [27]. Натомість І. Ужевич у граматиці подає 
якісно інший склад сполучників: а, або, албо, але, ани, и, лечъ, 
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но [251]. Мовознавець водночас уживає і полонізми албо, 
лечъ [30]. 

У „Лексиконі” П. Беринди також засвідчено низку спо-
лучників, більшість з яких підрядні (сурядних зареєстрова-
но 5: и, или, же, любъ, небо) [5]. 

У різножанрових пам’ятках української мови XVI–XVII ст. 
сурядні сполучники неоднорідні: за походженням одні нале-
жать до первинних, інші – до вторинних, яких найбільше. 

О. Мельничук зазначає, що „основним фактором, який 
привів до витворення сурядних сполучників в індоєвропей-
ській і потім в праслов’янській мовах, була постійна необхід-
ність якомога чіткішого вираження тих смислових стосунків 
між однорідними частинами простих чи первісних складних 
речень, які мислились при висловленні думки” [19 : 194].

Первинні сурядні сполучники прості за будовою і мають 
спільнослов’янське походження: и, а, ли, та. Вторинні спо-
лучники утворені різними способами: а) злиттям сполучни-
ка і частки, і таких є найбільше: али, алибо, чили), б) перехо-
дом частки у сполучник: частка же > сполучник же, частка чи 
> сполучник чи.

Попри поступовий процес унормування синтаксичної 
системи (структури простого, складного речення) в україн-
ській мові ��I–��II ст., сполучники характеризувалися по-��I–��II ст., сполучники характеризувалися по-–��II ст., сполучники характеризувалися по-��II ст., сполучники характеризувалися по- ст., сполучники характеризувалися по-
ліфункційністю, недиференційованим уживанням, позаяк 
одні могли використовуватися для вираження єднальних, 
протиставних, приєднувальних відношень (найдавніші су-
рядні сполучники а, и, да, та), а інші – для вираження зде-
більшого розділового відношення (ли, чи/ци). 

Прикметно, що сурядні сполучники також могли висту-
пати як підрядні. 

Першим на подвійну функцію сполучника вказав П. Дя-
чан. Граматист до сурядних і підрядних додав проміжну гру-
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пу, що є „частею сполрядни частею подрядни”, серед цих спо-
лучників він виділив „заключаючи” та „причинні”: такъ що, 
ажь, бо, понеже та ін. [9 : 109].

У пам’ятках української мови ��I–��II ст. сурядні сполуч-��I–��II ст. сурядні сполуч-–��II ст. сурядні сполуч-��II ст. сурядні сполуч-ст. сурядні сполуч-
ники а, да1, и, ли, чи(ци) та ін. виступають у ролі підрядних, а 
підрядні аще, ежели, если, хотя//хоч(а) та ін. – у ролі суряд-
них.

Одним із поліфункційних сурядних сполучників є да. Він 
уживається як сполучник підрядності, як компонент спо-
лучників дабы, да и, яко да і як частка. 

О. Мельничук указує на порівняно пізнє використання 
слова да в ролі сурядного сполучника у східнослов’янських 
мовах: „Уживання да як сурядного сполучника, найбільш 
поширене в східнослов’янських мовах, стає тут цілком зви-
чайним тільки в пізнішу епоху, після витіснення спону-
кальної функції да, тимчасом як властива для сучасних 
південнослов’янських мов спонукальна і пов’язана з нею 
підрядна функція да є звичайною вже для найдавніших пи-
саних пам’яток” [18 : 144].

Слово да (da), що виступало як сполучник і як частка, 
було відоме всім слов’янським мовам, крім старочеської, у 
якій уживалося лише як стверджувальна частка, а в сучас-
ній як один зі складових компонентів сполучника – leda [32, 
2 : 323–326]. 

У лінгвістичній літературі нема однозначного пояснен-
ня генези слова да. Українські етимологи подають дві версії 
його походження [10, 2 : 7]: 
1 Див.: використання сполучника да як підрядного у статті: Висоцька Т. 
Сполучники підрядності бо, ли, да, же в пам’ятках української мови XVI–
��II ст. / Тетяна Висоцька // Українська мова серед інших слов’янських : ет-ст. / Тетяна Висоцька // Українська мова серед інших слов’янських : ет-
нологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наук. конф.] 
(Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.). – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.  
– С. 302–308.
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1) від і.-є. займенникового кореня *dō, що у праслов’ян-
ській мові мав вияв dа-; первинно виконувало функцію 
стверджувальної, підсилювальної частки, а згодом сурядно-
го сполучника “і, але”;

2) від псл. dа „хай”, можливо, утворене від форми дієслова 
„да-ти” у другій особі однини наказового способу; функціо-
нує як підрядний сполучник, як спонукальна частка, ужива-
ється у сполученні з дієсловами для творення аналітичної 
форми наказового способу. 

Попри розбіжності в поглядах, науковці схиляються до 
думки, що да виникло з і.-є. прономінальної основи *dō [31, 
1: 135; 15 : 22; 1 : 269; 21 : 41] (це „do” „заховане” в україн-
ському прийменнику „до” і в деяких займенникових при-
слівниках польської мови, наприклад “kie-dy” („коли”) [31, 1 : 
135]). У праслов’янській мові слово да (da) первинно вжива-
лося як стверджувальна частка „так”; згодом воно стало ви-
конувати функцію підсилювальної і модальної частки, яка 
потім перейшла в розряд сполучників. Як стверджувальна 
частка да не зафіксоване ні в словнику І. Срезневського, ні 
в „Словнику староукраїнської мови �I�–�� ст.”, ні в Карто-�I�–�� ст.”, ні в Карто-–�� ст.”, ні в Карто-�� ст.”, ні в Карто- ст.”, ні в Карто-”, ні в Карто-
теці до „Словника української мови XVI – першої половини 
XVII ст.” (КІС). Існує думка, що витіснення з українського (і 
не тільки) мовлення стверджувальної частки да могло бути 
спричинене сферою вжитку, а саме особливостями книжно-
го стилю [1 : 269].

Стверджувальна функція слова да актуальна в сучасній 
російській, болгарській та сербській мовах, проте, за вислов-
ленням А. Мейє, спільним для усіх слов’янських мов можна 
вважати вживання частки да з дієсловами в дійсному чи на-
казовому способах [17 : 391]. 

Учені вважають, що участь слова да у формуванні опи-
сової форми наказового способу („[...] да буде(т) ч(R)ть и хвала” 
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(УЄ № 30, І пол. XVIІ ст., с. 13 зв.); “при се(м) миръ благословенїя на 
его…да пребûваетъ со всђми вами” (ЛСБ, Путятинці, 1634, 522, с. 1 
зв., КІС; СлУМ, вип., 7, с. 150) свідчить про його генетичний 
зв’язок із дієсловами [7 : 178]. Таке „принаказове” викорис- [7 : 178]. Таке „принаказове” викорис-. Таке „принаказове” викорис-
тання да слід розглядати як загальнослов’янське [29 : 144]. 
Однак В. Барановська заперечує гіпотезу про дієслівне утво-
рення слова да, позаяк спонукальність була властива не са-
мій частці, а описовій формі імператива [1 : 269]. 

Очевидним є те, що слово да, яке на себе перейняло роль 
спонукальної частки, разом із дієслівними формами, а не 
самостійно, утворювало значення спонукальності, тому що, 
як слушно твердить О. Мельничук, у пам’ятках українській 
мові Київської Русі ця частка ще не мала ознак виразної 
спонукальної функції, на відміну від південнослов’янських 
мов [19 : 75].

Саме в цьому слові да, що використовувалось як імпера-
тивна частка, потрібно шукати сліди підрядного сполучни-
ка у функції з’ясувальній і мети. О. Ткаченко вважає, що да як 
сурядний і підрядний сполучник різні за виниканням: „мож-
ливо, лише згодом, із остаточним семантичним відривом від 
тих слів, які дали їм початок, і після фонетичних змін, що їх 
вони зазнали, могли сприйматися як один сполучник з дво-
ма різними функціями” [29 : 144–145]. 

Сполучник да за структурою належить до простих, 
а за походженням до вторинних2 (утворений шляхом 
2 Згідно з іншими твердженнями, сполучник да первинний (сполучник да 
„еволюціонував у напрямі до частки”) [13 : 296]. 
К. Симонова у дослідженнях про стверджувальні частки розглядає можли-
вість переходу сполучника да у стверджувальну частку да: „Перехід у частку 
сполучника да відбувався поступово внаслідок втрати останнім логічного 
наголосу, в свою чергу привело до перетворення його із засобу поєднання 
слів чи речень у засіб надання словам або реченням різних модальних від-
тінків. Кінцевим результатом еволюції слова да є вживання його у функції 
стверджувальної частки” [21 : 41]. 
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кон’юнктивації з однозвучної йому частки да) [31, 1 : 135;2 
: 19; 32, 2 : 323–325]. Первинно слово да функціонувало як 
стверджувальна, підсилювальна, модальна частка, згодом 
перейшло в сурядний сполучник. Однак думку про спільну 
форму (псл. dа) як для сурядного, так і для підрядного спо-
лучника, остаточно відкинути не можна [32, 2 : 325]. 

В українській мові ��I–��II ст. функціонування су-��I–��II ст. функціонування су-–��II ст. функціонування су-��II ст. функціонування су- ст. функціонування су-функціонування су-
рядного сполучника да не надто різниться порівняно зі 
староукраїнською мовою XIV–XV ст. Він передусім виконує 
єднальну і приєднувальну функції, водночас уживаючись і 
для протиставлення понять.

За спостереженнями Л. Булаховського, у староукраїн-
ській мові сполучник да використовувався рідко [6 : 32]. Мо- [6 : 32]. Мо-. Мо-
вознавець стверджує, що вживання цього сполучника у єд-
нальній функції більше властиве білоруській мові [6 : 32]. 
Спорадичне використання сполучника да в українській 
мові XIV–XV ст. підтверджується і статистичними даними: 
у „Словнику староукраїнської мови XIV–XV ст.” зафіксовано 
33 цитати-ілюстрації зі сполучником да в єднальній функції 
[26, 1 : 273–274].

Уживання сполучника да в українській мові XVI–XVII ст. 
жанрово обмежене: переважає в конфесійній літературі – 
учительних Євангеліях, переказах із життя святих, канонах, 
загалом у богословських писаннях полемічного змісту, рід-
ше трапляється в діловій, художній літературі.

В аналізованому матеріалі сполучник да виражає єд-
нальні семантико-синтаксичні відношення. Він поєднує од-
норідні члени речення (підмети; присудки, видо-часові фор-
ми яких виражають одночасність, послідовність перебігу 
подій; додатки): „мещане винъни шесть десет копъ гроший, – брал Ковален-
ко Юско да Бондаренко” (ЧИОНЛ �ІІІ-3, Чигирин, 1600 с. 15; СлУМ, 
вип. 7, с. 149); „И зас для того пряжкою замûкает черево, стягнувши моцно, 
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да в мђру наладует тую шкуту или комягу утробную, бо кгдû ее переладует, тогда 
ум сном и лђностию погружается и утопает, а егда в мђру бремя наложит, тог-
да лацно плûвати может, то ест молитися […]” (І. Виш. Кн., 1599–1600, 
гл. 3); „С которого велебного празніка и сSа цQковъ свою злупилї да на тое 
мђстце и в той дь трєхъ вђщковъ перъскихъ посадили [...]” (См. Кл., Ост-
рог, 1587, с. 20 зв., КІС); „[…] у Сухоревичах три ведру меду, а ноч полюдя 
або ведро меду,.. у Гаврилковичах дви пятипядное лукно меду, да чтûрипядное 
лукно …и дви ночи полюдя або две ведрђ меду” (АрхЮЗР 1/�І, Овруч, 
1600, с. 290).

Сполучник да поєднує однорідні члени речення і повто-
рюється перед кожним із них, крім першого:„ [...] и сею съ всякою 
кротостію ищемъ, да наслђдимъ землю онЊ благЊю, плачЊщеся к ней да тамо 
Њтђшенû бЊдемъ” (АрхЮЗР, 1/�II, П. Мог., 1605, с. 227). Однорід-�II, П. Мог., 1605, с. 227). Однорід-, П. Мог., 1605, с. 227). Однорід-
ний ряд не закритий. Як зауважує Г. Смолицька, „у даному 
випадку однорідні члени ніби поступово виникають у під-
свідомості того, хто говорить, і приєднуються один до одно-
го, нанизуються одне на одне” [22 : 412].

У конструкції „[…] бо і діаволъ […] все лжетъ, и всђхъ прелщаетъ, и 
зводитъ, и манитъ, да в козноплђтенную пленницу всђхъ засђлитъ и увяжетъ” 
(АрхЮЗР, 1/�ІІ, I. Виш., 1614, с. 46) сполучник да замикає ряд 
однорідних присудків. 

У мові українських писемних пам’яток ��I–��II ст. єд-��I–��II ст. єд-–��II ст. єд-��II ст. єд- ст. єд-
нальні відношення між предикативними частинами склад-
носурядних речень виражаються сполучником да. З огляду 
на видо-часові співвідношення дієслів-присудків у частинах 
складносурядного речення на єднальні відношення наша-
ровуються додаткові – наслідкові, умовно-наслідкові: „Не по-
добает нам слабовђрънûм бûти, да не заведуть нас от вђри блудити” (Укр. п., 
кін. ХVI ст., с. 74, КІС); „Призовемъ мû сами (аки тебђ ничтоже вђдущей) 
старђйшихъ града, нашеÿ сущихъ вђрû, и наустимъ ихъ, да они призовутъ рускіÿ 
гражданû, и отъ себе, аки съпоболђзнующе ихъ вђрђ, рекутъ имъ ити к тебђ 
[...]” (АрхЮЗР, 1/VII, П. Мог., поч. ХVІI ст., с. 63); „[...] исцђли дЊшЊ 



618
СЕРЦЕ ЧИСТЕЄ, ДУМКА ЧЕСНАЯ...

Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини ОЩИПКО

мою, и страхъ твой всади въ сердце мое, да пріймЊ дЊхъ спасеніа, [...], кромђ 
бо тебе иного Бога не знаю” (АрхЮЗР, 1/VII, П. Мог., поч. ХVІI ст., 
с. 135). 

Поділяємо думку про те, що єднальні відношення, які 
виражає сполучник да між однорідними членами речення, 
є чіткішими, аніж у складносурядних реченнях, у яких спо-
лучник да набуває „відтінку обмеження, своєрідного висно-
вку” [13 : 302].

Єднальна функція сполучника да зафіксована і в україн-
ській мові ��III ст. [12, 1, зош. 2 : 653], а також у словнику 
Б. Грінченка [25, 1 : 353], однак у сучасній українській літе-
ратурній мові він не зберігся, хоча функціонує у північних 
говірках, частково на Лівобережжі [13 : 302]. 

Як єднальний сполучник да увійшов до словника сучас-
ної російської [24, 3 : 508], білоруської (у формі ды) [4, 1 : 
396], сербської [20 : 137] мов. 

У пам’ятках української мови XVI–XVII ст. сполучник да 
вживається для вираження протиставних відношень. Він 
поєднує частини складносурядного речення: „Позвалъ поповъ 
мандатомъ на трибЊналъ, да самъ и справъ своихъ не попиралъ [...] // [...] 
прислалъ тЊтъ до Києва врядника своего, которûй хотђлъ поповъ сЊдити” (КЛ, 
поч. ��II ст., с. 78–79; СлУМ, вип. 7, c. 150). Такі конструкції в 
українській мові аналізованого періоду поодинокі. 

Протиставну функцію сполучника да фіксують у 
пам’ятках білоруської [14 : 465], російської мов [23, 4 : 164], 
у яких він зберігся як літературно-нормативний [4, 1 : 396; 
24, 3 : 508].

У сучасній українській літературній мові сполучник да в 
протиставній функції уважають застарілим; він уживаєть-
ся найчастіше в художній літературі з певним стилістичним 
забарвленням, здебільшого у творах Л. Глібова, Є. Гребінки 
[8 : 60].
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У пам’ятках української мови XVI–XVII ст. зафіксовано 
спорадичне використання сполучника да у приєднуваль-
ній функції. Він може вживатися як одиничний і як компо-
нент складеного сполучника да и, у якому и – підсилюваль-
на частка. 

Сполучник да приєднує:
а) наступний однорідний член речення до попереднього: 

„А тотъ человђкъ дани даетъ пÿт ведерецъ меду кіевской мерû да сорокъ грошей” 
(ЧИОНЛ, Овруч, 1509, VIII–3, с. 7, КІС; СлУМ, вип. 7, с. 149);

б) парцельоване складнопідрядне речення до попере-
днього контексту: „Вид же…почитателю, для чего есть костел латинский 
щаслив. Для того, иж смиренную науку христову разорил, а поганскую ухватил. Да 
щасливûй есть костел латинский и//для того, бо и конечному тому смиренному-
дрия образу и подобию, от показанному, противником…и збурителем показал” 
(Виш. Зач., 1608-1609, с. 227-228, КІС; СлУМ, вип. 7, с. 149).

Сполучник да и приєднує другу предикативну частину до 
попередньої в складносурядному реченні: „Тожъ пакъ тûе вже 
по своемЊ почали тЊю катедрЊ носити ажъ подъ небеса, да и рЊскіе народû напередъ 
блЊдами, глЊпствомъ, и отщепенствомъ почтивши, и з жидями зровнавши, тожъ 
теперъ ЊказЊютъ имъ тЊю столицЊ якъ хороша” (АрзЮЗР, 1/�ІІ, 1587, с. 
245); „То бо есть и воскресеніе въ нûнђшнемъ вђцђ, да и во будущемъ получатъ 
и телеса душъ, сподобольшихсÿ востати божественного воскресеніÿ” (АрхЮЗР, 
1/�ІІ, 1614, с. 48). 

Уживання сполучника да и в приєднувальній функції на-
явне в українській мові ХІ�–Х� ст., однак, як і в аналізованих 
пам’ятках, такі речення поодинокі. 

Еквівалентом складеного сполучника да и в сучасній 
українській мові виступають сполуки „до того ж”, „і крім 
того”, „та ще”.

Уважають, що приєднувальна функція сполучника да и в 
російській мові Х�–Х�ІІ ст. була однією з найхарактерніших 
[22 : 413].
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Сполучник да як виразник єднальних, протиставних, 
приєднувальних семантико-синтаксичних відношень домі-
нує в полемічній літературі – у творах П. Могили та І. Вишен-
ського, рідше – у художній.

Як сурядний сполучник да відомий білоруській, росій-
ській мовам. У сучасній білоруській мові використовуєть-
ся модифікована форма сурядного сполучника да – ды, а да 
вживається як прийменник. У сучасній російській літера-
турній мові сполучники да та да и збереглися у вжитку [4 : 1, 
396; 24 : 3, 508]. 

У сучасній болгарській мові слово да виступає у ролі 
частки і як компонент складених сполучників [28 : 141].

У північних говорах української мови сполучник да за-
фіксовано в єднальній функції [3 : 175]. У протиставній – 
зрідка трапляється в мові художніх творів [8 : 60]. І. Матвіяс 
зазначає, що сполучник да в протиставній функції (тотож-
ний сполучнику але) зберігся в західноукраїнському варіан-
ті літературної мови, і наводить приклад із твору Ю. Федь-
ковича [16 : 11]. 

У сучасній українській мові його не використовують.
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COORDINATING CONJUNCTION “ДА”  
IN THE UKRAINIAN LANGUAGE  

OF THE XVI-XVII CENTURY

Tetyana �YS�TSKA

The article analyses coordinating conjunctions used in the sci-
entific works of Ukrainian linguists of the XVI–XVII cent.; the con-
junctions were found that performed a double type of syntactic rela-
tion – coordinate and subordinate. The use of the conjunction “да” 
as coordinate one in the written records of the analyzed period has 
been traced, its origin and functions have been clarified as well as its 
use in other Slavic languages has been analyzed.

Key words: conjunction, written records, particle, coordinate, 
subordinate, semantic-syntactic relations.
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У статті описано й інтерпретовано низку епіграфічних арте-
фактів та супутніх предметів (побутові предмети з кирилични-
ми написами та графічними прорисами, знаряддя та інструмен-
ти для писання), виявлених під час археологічних досліджень 
городища літописного Бужська у 2000–2015 рр.

Ключові слова: епіграфіка, графіті, археологічні досліджен-
ня, писемність.

Специфіка епіграфічних артефактів дозволяє суттєво 
розширити межі і можливості хронологічної атрибуції пред-
метів через залучення до традиційних технічної, стилістич-
ної, типологічної, стратиграфічної та історичної методик ін-
терпретації ще й даних палеографічного аналізу. Декілька ці-
кавих епіграфічних артефактів та невелика колекція інстру-
ментів та зразків матеріалу для писання, зібраних за більш 
як 15-річну історію досліджень Буського археологічного 
комплексу (розкопки археологічної експедиції Інституту ар-
хеології Львівського національного університету ім. Івана 
Франка 2000–2015 рр.; керівник – П. Довгань), зберігається у 
фондах Археологічного музею Львівського університету.
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Найвищий рівень історичної конкретики мають паспор-
тизовані предмети, автентичність і походження яких не ви-
кликає жодних сумнівів або підозр, – тобто, предмети, зна-
йдені під час археологічних досліджень. Пірофілітові овруць-
кі пряслиця – тягарці для веретена у вигляді кульок, дис-
ків чи циліндрів – є досить поширеними знахідками під час 
розкопок поселень доби Київської Русі. У часи свого побуту-
вання (ХІ–ХІІІ ст.) ці типові реквізити жіночого побуту час-
то ставали об’єктом не лише прямого функціонального ви-
користання, але й різних форм декорування чи символізації 
з боку їх власниць. Пряслиці із графічними написами (графі-
ті), позначками, піктограмами, тамгами, символами, орна-
ментами чи малюнками зустрічаються на усьому ареалі по-
ширення києворуської культури і належать до надзвичайно 
цінних і рідкісних археологічних знахідок [1, 2, 7, 15, 19, 22, 
23, 29]. Багато написів досі не дешифровані, мають декіль-
ка варіантів графічної інтерпретації або містять лише оди-
ничні символи чи літери. У науковій літературі описано біля 
двох десятків екземплярів прясел із написами, більшість із 
яких походить із великих ремісничих і торгових центрів пів-
дня та півночі Київської Русі (Києва, Вишгорода, Любеча, Лю-
теж, Вовковиськ,а Гродна, Друцька, Новгорода, Старої Ряза-
на, Білоозера). На території Західної України такі знахідки 
є малочисельними. Декілька декорованих пряслиць різно-
го типу, одне з яких із латинським графіті, знайдено у шарах 
ХІІ ст. при розкопках Звенигорода (дослідження І. Свєшніко-
ва) у 1987–90 рр. [8 : 398–399]. Прясло з посесивним напи-
сом „[*N]ОМАДИN�” виявили польські археологи під час до-N]ОМАДИN�” виявили польські археологи під час до-]ОМАДИN�” виявили польські археологи під час до-N�” виявили польські археологи під час до-�” виявили польські археологи під час до-
слідження Теребовлі у 30-их рр. ХХ ст. (зберігається у фондах 
Львівського історичного музею) [1 : 243]. З Ленковецького 
городища Кельменецького р-ну Чернівецької обл. (літопис-
ний Черн – Чьрнъ) походить прясло із буквами „N�N” та по-N�N” та по-” та по-
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шкодженим недешифрованим написом, у якому ідентифіку-
ються графеми “Т”, “А”, “Б” [27 : 155]. Шиферне прясло із на-
писом „УРСУЛ/А/” відоме із дитинця літописного Пліснесь-
ка [3]. 30 липня 2015 р. при дослідженні Малого Городища у 
Буську у культурному шарі ХІІ ст. виявлено пірофілітове бі-
конічне прясло сіро-жовтого кольору із графічними симво-
лами. При вийманні із землі воно розламалося на декілька 
фрагментів, які вдалось зібрати і склеїти без шкоди для са-
мого артефакта. Знахідку виявили на глибині 2,20-2,40 м у 
шарі перевідкладеного гумусованого ґрунту на горизонті, де 
розташовувався давньоруський цвинтар ХІІ ст. Належність 
предмета до конкретного об’єкта чи поховального комплек-
су встановити не вдалося через поруйнованість культурно-
го шару у цій ділянці розкопу. Над поховальним горизон-
том давньоруського часу стратиграфічно відстежувались за-
лишки глиняного валу і в’їзної брами Буського замку ХІV ст. 
(перша письмова згадка 1376 р. [21]), роботи зі споруджен-
ня яких і були основною причиною руйнування культурного 
шару ХІІ–ХІІІ ст. Тому стратиграфічний метод не давав мож-
ливості точної хронологічної атрибуції знахідки, залишаю-
чи широке поле для її датування у діапазоні другої полови-
ни ХІІ – першої третини ХІІІ ст. Овруцькі пірофілітові прясли-
ці часто трапляються у заповненнях об’єктів і в культурно-
му шарі руського часу: у колекціях Буської археологічної екс-
педиції за час досліджень городища літописного Бужська їх 
накопичилося близько сотні. Найбільшого поширення виро-
би овруцької пірофілітової індустрії набули в ХІ–ХІІІ ст. [16] 
– у період найбільшого економічного і політичного розвитку 
Київської Русі (до ІХ–Х ст. і в післямонгольські часи в жіночо-
му побутовому інвентарі домінують прясла із випаленої гли-
ни або із фрагментів битої кераміки). За 300 років овруцькі 
прясла практично не змінили зовнішньої геометричної фор-
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ми, технології виготовлення і джерел сировини, тому техніч-
на характеристика виробу не звужує хронологічних меж для 
його атрибуції. Об’ємно-розмірні параметри прясла не де-
монструють відхилень від середньостатистичного виробни-
чого стандарту і не містять специфічних слідів обробки. По-
здовжні тріщини в нижній частині артефакта не є наслідком 
механічної дії на предмет, а утворились, найімовірніше, вна-
слідок термічного впливу (перебування у вогні або пожежі) 
чи перепаду температур, що його супроводжували. Висота 
прясла 20 мм, діаметр у найширшій частині –25 мм, у най-
вужчій – 15 мм, діаметр отвору – 7 мм.

Графічні символи на верхніх плічках виробу нанесе-
ні шляхом продряпування гостроконечним знаряддям. Тех-
ніка нанесення графіті без помітного нахилу, із нерівномір-
ною глибиною борозни та асиметричними лініями свідчить 
про спонтанний (немистецький) характер процесу його тво-
рення людиною, що не мала належних навичок різьблення на 
твердій поверхні, і використання для цієї мети непрофесій-
ного інструмента (цвяха, шила або ножа). Палеографічна сво-
єрідність написів на пряслицях в цілому відзначається недба-
лістю письма, зумовленою технічними умовами його вико-
нання, що призводить до варіантності інтерпретації та різно-
читання проблемних місць [29 : 243]. Помилкове накреслен-
ня літер чи їх пропускання, орфографічні помилки і скорочен-
ня слів у таких написах є неминучими і майже закономірни-
ми. Не можна до того ж цілком виключати ймовірності повної 
неграмотності авторів графіті (особливо у випадках багато-
варіантних графічних інтерпретацій), які не так виконували 
напис, як орнаментально його відтворювали. Графічну ком-
позицію напису на буському пряслі складають 3 символи, ге-
ометричне накреслення яких нагадує кириличні графеми А Н 
Н (див. рис. 1). Перший знак, попри відсутність обов’язкової 
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скісної поперечки, нагадує кириличну графему А, що скла-
дається із двох похилих прорізів, під гострим кутом поєдна-
них у верхній частині. Спосіб накреслення знака (за хроноло-
гічним графіком Б. Рибакова [24, 25] і графічною таблицею 
А. Мединцевої [14]) співвідносний зі стилістичною манерою 
кириличної графіки початку-першої половини ХІІІ ст. Другий 
графічний символ, попередньо інтерпретований як лігатура 
із двох спарених букв НН, складається із трьох вертикальних 
прорізів-щогл різної довжини, поєднаних перпендикулярни-
ми горизонтальними поперечками. Спосіб накреслення бук-
ви Н із горизонтальною поперечкою палеографічно співвід-
носиться із періодом ХІІІ ст. При попередньому огляді пряс-
ла виникла робоча версія прочитання напису як жіночого по-
сесивного графіті з іменем імовірної власниці виробу – пря-
дильниці Анни. З технічної точки зору графіті не є заверше-
ним, що ускладнює визначення його морфологічної форми. 
Найбільш вірогідною видається інтерпретація напису як пер-
ших трьох літер жіночого антропоніма у формі номінатива 
АНН[A], що має аналогії у граматичній формі інших пряслич-A], що має аналогії у граматичній формі інших пряслич-], що має аналогії у граматичній формі інших пряслич-
них графіті зі східнослов’янського ареалу (ИУЛИАНА (Вишго-
род), NНКА (Друцьк, Білорусь)). Слід наголосити, що значна 
частина відомих прясличних написів має форму посесивних  
конструкцій із вказівкою на власницю виробу, її соціальний, 
сімейний або віковий статус (ПОТВОРИН� [пр#сльнь] (Київ), 
ЛОЛИN [пр#сленъ] (Преслав, Болгарія), (N?)ОМАДИN� (Те-N?)ОМАДИN� (Те-?)ОМАДИN� (Те-N� (Те-� (Те-
ребовля), ПАРАСИИ (Борки, Росія), ІРНNН (Пліск, Болгарія), 
NЕВЕСТОЧ(Ь) (Вишгород), К�НЯЖНN� (Полоцьк, Білорусь), 
БАБИНО [пр#слене] (Вітебськ, Білорусь)). Тому не виклю-
чений варіант інтерпретації напису як скороченої або неза-
вершеної прикметниково-посесивної (АНН[ИН�] / АНИ[Н�] 
[пр#сленъ]) або іменникової (дарувальної) форми у даваль-
ному відмінку (АНН[И]). Орнаментальний набір нижніх плі-
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чок виробу складається із 12 вдавлено-свердлених цяток, 
розташованих у два ряди, і може мати календарну (12 міся-
ців) мотивацію.

Третій епіграфічний артефакт із Буська репрезентова-
ний виробом із кості, призначення і семантичне наванта-
ження якого теж не до кінця зрозумілі. Конусоподібний ци-
ліндр, вирізаний із трубчастої кістки із відполірованою до 
блиску поверхнею (Рис. 2), виявили на долівці об’єкта се-
редини ХІІ ст. під час дослідження північно-східної частини 
Буського городища у 2008 р. [11, 12] Більший діаметр труб-
ки 14 мм, менший – 11 мм, висота виробу – 25 мм, товщина 
стінок – 3 мм. Зовнішня поверхня циліндра поділена на сек-
тори горизонтальними та вертикальними прорізами, в од-
ному з яких продряпано два символи, що нагадують кири-
личну літеру Н. Горизонтальна поперечка, яка поєднує що-
гли першого символа, має ледь помітний діагональний на-
хил, що дає змогу інтерпретувати його як перехідний тип 
накреслення графеми N, що набула традиційного вигляду 
на початку ХІІІ ст. Горизонтальна поперечка другого симво-
ла поєднує щогли перпендикулярно. Подібний тип накрес-
лення в ХІІ–ХІІІ ст. був властивий для графеми И. Таким чи-
ном, можливими є, як мінімум, дві версії прочитання кістя-
ного графіті: НН або НИ. Логічною і більш послідовною є ін-
терпретація напису як початкового складу чоловічого імені 
(НИ[КОЛА], НИ[КИТА], НИ[КОДИМ�], НИ[КИФОР�]). Окрім 
того, не можна виключати цифрової семантики напису: НИ 
– 58. Початкова атрибуція виробу як шахової фігури (піша-
ка) [11 : 27] не виглядає надто переконливою і не пояснює 
доцільності його графічної декорації. Заполірованість по-
верхні циліндра вказує на довге його використання та вза-
ємодію із іншою (м’якшою) поверхнею, якою міг бути верх-
ній одяг людини. У такому разі знахідку доцільніше було б 
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інтерпретувати як нашийний амулет, прикрасу чи оберег із 
символічним значенням. Цифрове прочитання графіті може 
свідчити ще й про використання циліндра як своєрідного 
прототипу охоронної чи мірно-вагової торгівельної плом-
би. Більш конкретна атрибуція знахідки можлива лише при 
порівнянні із подібними предметами. Надзвичайно поши-
реними такі орнаментовані предмети є у речовому інвента-
рі археологічних комплексів західнослов’янського ареалу: 
у Помор’ї (150 екземплярів), Куявії, Великопольщі, Моравії. 
У реєстрах археологічних знахідок вони проходять під уза-
гальненою назвою “оправок”, однак їх функціональна інтер-
претація не є однозначною: мундштуки музичних інстру-
ментів, ігрові шахові фігурки, фіксатори навершя дерев’яних 
оправ для ножів або шил [6, 30]. Зважаючи на рідкість таких 
артефактів у східних слов’ян, польські дослідники висува-
ли гіпотезу про великоморавське походження технології ви-
готовлення і застосування кістяних оправок, а їх поодино-
ке поширення на східнослов’янському ареалі (Буськ, Черм-
но) пояснювали культурними імпульсами або імпортом че-
рез мандрівних ремісників чи торговців.

Під час дослідження північно-східної частини Буського 
городища у 2008 р. на різних хронологічних горизонтах од-
ного розкопу виявлено два артефакти із берести – сувій із 
вологого попело-золового прошарку долівки наземної гос-
подарської споруди середини ХІІ ст. і згорток із розвалу ка-
міння наземної господарської споруди кінця Х ст. (подібні 
знахідки на західноукраїнських землях відомі лише зі Зве-
нигорода, де через специфіку ґрунту добре зберігаються ор-
ганіка та вироби із неї). Поруч із берестяним сувоєм середи-
ни ХІІ ст. знайшли відполіроване до блиску кістяне писало із 
добре заточеним кінчиком, що дозволило попередньо атри-
бутувати знахідку як заготовку для грамоти [11 : 27]. Під час 
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розкопок у Новгороді значну частину берестяних сувоїв за-
лежно від їх форми інтерпретували водночас як можливі за-
готовки для писання або ж легкі поплавки для риболовного 
реманенту (сітей). У 2008–09 рр. артефакти вивчали фахів-
ці відділу наукової реставрації та консервації рідкісних ви-
дань ЛННБУ ім. В. Стефаника [9]. Згорток берести Х ст. вда-
лося розгорнути після обробки розчином метилцелюлози 
і законсервувати у двосторонній скляній рамці. Спеціальні 
дослідження криміналістичної лабораторії юридичного фа-
культету ЛНУ не виявили на згортку жодних слідів написів. 
Сувій ХІІ ст. розгорнути не вдалося через безповоротну його 
деструкцію внаслідок термічного впливу. Довжина сувою – 
47,8 см, ширина – 3,5 см. Після дослідження артефакт очи-
щено від бруду і законсервовано.

За час розкопок літописного Бужська виявлено близь-
ко 10 кістяних виробів, попередньо атрибутованих як обла-
мані кістяні писачки (писала, стилоси, рильця), які викорис-
товували для нанесення написів на вощені дощини (цери) 
чи бересту. Як і класичні кістяні проколки (із якими їх лег-
ко сплутати), писала виробляли із гомілкових кісток сарни 
або косулі, добре загострюючи робочий кінчик, призначе-
ний для нанесення написів. На відміну від проколок, писа-
ла є довшими (12-15 см) і тоншими, мають значно менший 
рівень заполірованості поверхні і майже незатерту верхню 
(присуглобову) частину, що пояснюється різними потреба-
ми, умовами і технікою експлуатації виробів. Більшість із 
знайдених у Буську писал мають зламаний кінчик і опини-
лися у культурному шарі, очевидно, через втрату функціо-
нальної придатності. Типологічні схеми, розроблені для ха-
рактеристики форми та функціональних особливостей ме-
талевих давньоруських писал [13], не підходять для опису 
стилосів із кості, оскільки у них відсутня обов’язкова для та-
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ких інструментів верзня лопатка-скоблик, призначена для 
затирання воску на церах чи підчищування пергаменту (із 
руських поселень на території Волині відомо близько 40 та-
ких стилосів, виготовлених переважно із заліза [26]). Кістя-
ні ж рильця слугували, швидше за все, інструментом для пи-
сання на бересті, який було дуже дешево, нескладно і швид-
ко виробляти у разі зношення чи втрати. 

Знахідки із Буська суттєво розширюють матеріальну 
базу епіграфічних артефактів із території Західної Волині 
та свідчать про високий рівень соціальної інфраструктури 
міських поселень у ХІІ-ХІІІ ст.
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Рис. 1. Пірофілітове прясло із культурного шару ХІІ ст. із 
кириличним буквеним графіті (розкопки 2015 р.)
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Рис. 2. Кістяна оправка з візерунком та імовірним кири-2. Кістяна оправка з візерунком та імовірним кири-. Кістяна оправка з візерунком та імовірним кири-
личним буквеним графіті (розкопки 2008 р.)

EPIGRAPHIC MATERIAL FROM THE HILL-FORT 
OF ANCIENT BUZHSK

Petro �ovhan, Ivan Tsikhotsky

The article described series of epigraphic artifacts and related 
items (household items with cyrillic inscriptions and graphics 
tracings, tools and implements for writing) discovered during 
archaeological investigations the hill-fort of ancient Buzhsk in 
2000-2015 .

Key words : epigraphy, graffiti, archaeological research, writing.
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У статті простежено становлення А. Генсьорського як до-
слідника історії української мови, української лексикографії та 
бібліотечної справи. Акцентовано увагу на методи дослідження 
вченого історичних пам’яток, їх популяризації.

Ключові слова: Антін Генсьорський, історія української мови, 
писемні пам’ятки, українська лексикографія.

22 роки свого життя присвятив роботі спочатку у стінах 
Львівського відділу Інституту мовознавства АН УРСР, зго-
дом — відділі мовознавства Інституту суспільних наук АН 
УРСР (тепер — Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, відділ української мови) Антін Іванович Ген-
сьорський — дослідник історії української мови, мови істо-
ричних пам’яток та їх популяризації, української лексико-
графії, бібліотечної справи.

Незважаючи на те, що уже більше 40-а років немає між 
нами нашого науковця, його праці з огляду на великий та 
різнорідний матеріал, методи досліджень, на отримані нау-
кові висновки і надалі є високо оцінені мовознавцями та іс-
ториками і є значним внеском в українську науку. 
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Народився А. Генсьорський у селянській родині 25 люто-
го 1890 р. у с. Болестрашичі Перемишльського повіту, тепер 
— Польща [ОС]. З 13-го року життя працював самостійно. 
1909 р. — закінчив гімназію у Перемишлі і в 1910 р. всту-
пив на історико-філологічний факультет Петербурзького 
університету (спеціальність — „історія східнослов’янських 
мов”). 

Свою наукову роботу Антін Іванович розпочав під керів-
ництвом видатних російських мовознавців О. Шахматова 
та І. Бодуена де Куртене. Будучи ще студентом, він у 1913 р. 
отримав золоту медаль за конкурсну працю „Значение 
глагольных форм в Киевской летописи” (схвальна рецен-
зія О. Шахматова), яка була знищена під час Першої світо-
вої війни. Після закінчення університету у 1914 р. з дипло-
мом 1-го ступеня він отримав пропозицію залишитися при 
університеті для підготовки до наукової діяльності. Проте 
влітку цього ж року під час відпочинку у батьків в Галичи-
ні Генсьорського арештовує австрійська влада за „підозріле” 
перебування в Росії і відсилає у концентраційні табори до 
кінця 1915 р. Згодом — фронт, російський полон. Отримав-
ши змогу, завдяки старанням Петербурзького університету, 
добратися до Петрограда, Антін Іванович продовжив свою 
наукову діяльність при кафедрі „русского язика” і в 1918 р. 
став маґістром слов’яно-руської філології. Через голод він 
повернувся в Україну і впродовж 1919–1921 рр. учителював 
у гімназії м. Білилівки, що на Вінниччині. У 1921–1925 рр. 
Генсьорський стає доцентом історико-філологічного відді-
лу філософського факультету Українського таємного уні-
верситету у Львові, де викладали такі відомі професори, як 
Ярослав Гординський (дійсний член НТШ), Філарет Колес-
са (етнограф, дійсний член НТШ, академік АН УРСР), Мирон 
Кордуба (історик, декан філософського факультету), Іван 
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Крип’якевич (історик, академік АН УРСР), Іларіон Свєнціць-
кий (мовознавець, мистецтвознавець) та ін. Зі спогадів ко-
лишнього студента медичного факультету Українського 
університету Юліана Редька довоєнний львівський універ-
ситет став чисто польським, а українських професорів і до-
центів було позбавлено права навчання. Тому українці спо-
чатку створили „університетські курси” на базі легально-
го „Товариства наукових викладів імені Петра Могили”, які 
в 1920–1921 рр. переросли в університет із чотирма фа-
культетами: теологічний, філософський (з двома відділами 
— історико-філологічним та математично-природничим), 
юридичний і медичний [4 : 118–119]. Також саме у Львові 
Генсьорський створив сім’ю із дочкою о. Володимира Горгу-
ли зі Свято-Успенської церкви, Володимирою.

У 1924–1940 рр. Антін Іванович керував бібліотекою 
Народного дому, 1940–1941 рр. — займав посаду заввідді-
лом Львівської бібліотеки АН УРСР, за сумісництвом — по-
саду наукового працівника у Львівському відділі Інститу-
ту мовознавства АН УРСР (1941–1943) (у 1939 р. — також 
посаду старшого викладача російської мови в універси-
теті ім. І. Франка). Під час німецької окупації (1941–1944), 
яка перешкоджала займатися науковою роботою, Генсьор-
ський залишався на роботі в бібліотеці Народного дому, а 
впродовж 1944–1949 рр. працював головним бібліотекарем 
відділу стародруків Львівської бібліотеки АН УРСР. Посаду 
старшого наукового співробітника у Львівському відділі Ін-
ституту мовознавства АН УРСР, згодом — відділі мовознав-
ства Інституту суспільних наук АН УРСР Антін Іванович за-
ймав від 1944 до 1963 рр. Без захисту дисертації за наукові 
праці він отримав у 1947 р. учений ступінь кандидата філо-
логічних наук, а в 1955 р. — учене звання старшого науково-
го співробітника зі спеціальності „Історія української мови”. 
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Глибокі і всебічні знання, велика ерудиція, постійний 
творчий неспокій, що характеризують А. Генсьорського як 
дослідника, органічно поєднувалися в нього з активною 
участю у прогресивному русі. Від 1947 до 1952 рр. він два 
рази обирався депутатом районних рад депутатів трудящих 
м. Львова. 

У 1957–1959 рр. виконував обов’язки члена Вченої ради 
Інституту суспільних наук АН УРСР, 1958 р. брав участь у 
4-му Міжнародному з’їзді славістів у Москві.

Працюючи в системі АН (бібліотека АН УРСР, відділ мо-
вознавства Інституту суспільних наук, музей етнографії та 
художнього промислу), А. Генсьорський написав понад 20 
наукових робіт (не рахуючи газетних статей та рецензій), 
більшість яких залишилась у машинописі, 3 монографії, ви-
конав кілька розділів докторської дисертації. Широкі заці-
кавлення автора охоплюють історію східнослов’янського 
друку, історію давньоруської доби, історію давньоруської та 
староукраїнської мов тощо („Книги Ставропигийской печа-
ти и их роль в культурной жизни Галицкой Руси” (1937); „З 
історії одної книги” (1937) (досліджує примірник польської 
протестантської Радивиллівської біблії, де „можна вичитати 
багато дечого цікавого про нашу минувшину” [1 : 133]); „Из-
вестия о первой печатни на Закарпатской Украине” (в ма-
шинописі); „Протоколи братства церкви Тирона у Львові” (у 
машинописі), „Спостереження над формами аориста і імпер-
фекта в староруських і староукраїнських пам’ятках” (1957 
— у співавт.) та ін.). Знання літописів та давньоруської лі-
тератури дають йому змогу ставити та оригінально вирішу-
вати низку ще недостатньо висвітлених на той час питань 
у таких роботах, як: „Про болоховців та болоховських кня-
зів” (у машинописі) або „Термін “Русь” (та похідні) в Древ-
ній Русі і в період формування східнослов’янських народнос-
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тей і націй” (1962). Основні положення останньої названої 
статті були викладені ще в 1947 р. у рукописній праці „Тер-
міни Русь, русин, руський і Україна в домонгольський період 
і в пізніших віках”, яка зберігається в архіві Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України у Львові. Учений 
прослідковує вживання терміна „Русь”, виділяючи два його 
значення — політичне та етнічно-територіальне [3 : 16], від 
2-ї пол. ХІІ ст. до радянських часів.

Особливо важливе значення мають довголітні досліджен-
ня А. Генсьорським Галицько-Волинського літопису („Зна-
чення форм минулого часу в Галицько-Волинського літопи-
су” (1957); „Галицько-Волинський літопис (процес складан-
ня; редакції і редактори)” (1958); „Галицько-Волинський лі-
топис (лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості)” 
(1961); „Південноруські і польські лексичні взаємозв’язки в 
ХІІІ ст.” (1961)), процесу його складання, його мови, стилю, 
адже, як писав сам автор, ця пам’ятка займає особливе місце 
„серед древньоруських пам’яток �III ст. Мова цієї пам’ятки 
відрізняється від мови інших древньоруських пам’яток того 
часу. Знаходимо у ній слова і звороти, характерні лише для 
цієї пам’ятки” [2 : 16]. Уперше в літературі дослідник, засто-
совуючи ретроспективний метод, устійнює кількість редак-
торів; піддає аналізові словниковий склад пам’ятки; визна-
чає поступові зміни в лексиці та у вживанні окремих грама-
тичних форм і, спираючись на вказівки інших тогочасних 
пам’яток, доходить до цікавих висновків:

1. В основу Галицько-Волинського літопису лягло п’ять 
редакцій: 1234, 1266, 1285–1286, 1289 і 1292 рр. 

2. Правильно виділяти галицьку і волинські частини як 
окремі пам’ятки, що мають у галузі лексики, фразеології та 
стилістики значні розбіжності в їх відношенні до традицій-
них норм староруської мови та до народнорозмовної мови, 
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яка розвивалася вже в напрямку формування мови україн-
ської народності. Уже протягом �III ст. почала в основному 
складатися українська мова.

3. Галицько-Волинський літопис (з другої половини 
�III і самого початку �I� ст.) користується як простими, так і 
складеними формами минулого часу.

Цінними у працях є зауваги щодо наростання в пам’ятці 
живомовних елементів, які характеризували загальнороз-
мовну мову того часу.

А. Генсьорський упродовж довгих років виконував ра-
зом із колективом відділу мовознавства важливу роботу 
над укладанням, а потім як член редколегії (разом із І. Кер-
ницьким, М. Рудницьким, М. Онишкевичем) над редагуван-
ням польсько-українського словника (190 арк.). Із 1952 р. 
редколегію „Польсько-українського словника” (далі — ПУС) 
(до цього часу відомі 2 словники ПУС: Свенціцького у 1920 р. 
та Грицака і Кисілевського у 1931 р.) очолювала Лукія Гу-
мецька. Вона завжди усвідомлювала, що укладання словни-
ків — трудомістка, складна, важка, проте важлива і потрібна 
праця. І саме А. Генсьорський найбільше допомагав їй у здій-
сненні цього завдання. Адже, у порівнянні з іншими члена-
ми колективу, він мав значний досвід наукової роботи. 

Головним джерелом лексичного матеріалу, фразеологіч-
них зворотів і значень реєстрових слів для польського ре-
єстру словника став реєстр т. зв. „Варшавського словника” 
(т. 1–8, 1900–1927) (далі — ВС). ВС був на той час єдиним 
повним, найновішим словником польської мови тлумачно-
го типу. Одночасно він містив значний відсоток старополь-
ських, говіркових, рідковживаних слів, а також слів, яких, на 
думку авторів, слід уникати. 

Лексеми, які з’явилися в польській мові пізнішого пері-
оду складання ВС, довелося черпати безпосередньо з нової 
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польської літератури і преси. Вибором цих слів займалася в 
основному сама Л. Гумецька.

Після визначення реєстрового слова наступною науко-
вою проблемою ПУС був виклад значення польського сло-
ва. У ВС він побудований на історичному принципі, тобто 
на перше місце винесено найдавніше значення лексеми. За-
вданням упорядників ПУС було вибрати з усіх значень най-
уживаніші в сучасній польській мові і розташувати виклад 
певного слова за принципом уживаності, відкидаючи мертві 
чи рідковживані значення. 

Українська частина словника, тобто переклад польсько-
го слова по-українськи, також була нелегкою справою, адже 
українська лексикографія на той час мала у своєму розпоря-
дженні лише „Російсько-український словник” за ред. М. Ка-
линовича (Москва, 1948), який тоді вважався нормативним.

Згодом, упродовж 1958–1960 рр., ПУС, у якому відобра-
жено словниковий запас польської літературної мови в усіх 
його стилістичних планах, представлено термінологію різ-
них галузей науки, було видано у 2-х томах, що містили 100 
тис. реєстрових слів (180 авт. арк.). Істотним додатком до 
словника є вміщений у кінці 2-го тому „Короткий нарис гра-
матики польської мови”, що значно полегшує користування 
словником і одночасно служить посібником для тих, хто ви-
вчає польську мову. 

А. Генсьорський брав участь у роботі над „Словником 
староукраїнської мови �I�–�� ст.” (Т. 1–2, 1977–1978), голо-
вним редактором та науковим керівником якого була Л. Гу-
мецька.

Задум щодо створення історичного словника україн-
ської мови у відділі мовознавства виник після опублікуван-
ня „Польсько-українського словника”. На початковому ета-
пі роботи до укладання картотеки словника було залучено, 
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окрім А. Генсьорського, ще й І. Керницького, У. Єдлінську, а 
також молодих дослідників, які, за настановою Л. Гумецької, 
в основі розподілу пам’яток керувалися мовним, а не тери-
торіальним принципом. Також мовознавці послуговувалися 
картотекою Є. Тимченка при зіставленні та лексикографіч-
них дослідженнях.

„Словник староукраїнської мови �I�–�� ст.” був задума-
ний за типом “тезауруса”, охоплював усі слова (12 тис.) руко-
писних і друкованих пам’яток лише офіційно-ділового сти-
лю указаного періоду. У ньому, крім апелятивної лексики, 
подано й власні назви; у словникових статтях уміщено до-
статню кількість ілюстрацій-цитат, які хронологічно й тери-
торіально рівномірно представляють побутування реєстро-
вих слів та їх значення. Цінним у лексикографічній праці є 
те, що в ній вказано не лише джерело походження, а й дже-
рело запозичення, що дасть змогу досліджувати, крім інших 
питань, і хронологію та шляхи запозичень значної кількості 
іншомовних слів в українській мові.

17 червня 1970 р. у Львові серце науковця зупинилося. 
Похований він на Личаківському кладовищі.

Отже, огляд життєвого шляху А. Генсьорського переко-
нує нас, що Антін Іванович був скрупульозним ученим, ви-
сококваліфікованим науковим спеціалістом в галузі мовоз-
навства, одним із небагатьох фахівців-лексикографів. 
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У статті висвітлено особливості словозміни дієслів, зафіксо-
вані у віршованих текстах Климентія Зіновієва кінця XVІІ – по-
чатку XVIII ст., розмежовано дієслівні книжні форми, діалектні 
та церковнослов’янські. Зіставлено дієслівні словоформи з від-
повідниками сучасної української літературної мови та україн-
ських діалектів. З’ясовано вплив живої народної мови на того-
часну книжну мову. 

Ключові слова: писемна пам’ятка, дієслівна форма, діалект-
на особливість, жива народнорозмовна мова, книжна мова, ді-
алект, говірка.

Для вивчення історії української мови важливе значення 
мають давні писемні пам’ятки, у яких зафіксовано не лише 
риси книжної мови певного періоду, а й елементи живого 
народного мовлення, яке зберігає у собі найдавніші особли-
вості розвитку мови.

Як відомо, наявність низки діалектних рис у давніх тек-
стах залежить від їх жанру, стилю та функціонального при-
значення. Найбільше діалектних особливостей заховують 
тексти, які написані живою розмовною мовою, як-от: актові 
книги, покрайні записи на книгах, книги видатків і прибутків, 
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літописи, учительні Євангелія, інтермедії, народні пісні та ін. 
[6 : 175]. Значно складніше виявляти діалектизми в текстах 
конфесійного стилю, над яким тяжів церковнослов’янський 
правопис. Отже, для дослідника історії української мови та 
історичної діалектології наукову цінність мають передусім 
пам’ятки світського характеру. Такою книгою є рукопис вір-
шів та приказок Климентія Зіновієва [12].

Уперше короткий мовознавчий аналіз збірки віршів та 
приказок Климентія Зіновієва здійснила І. Чепіга в 1971 р., 
окресливши перспективу досліджень мови письменника [14 : 
5–27]. Пізніше матеріал із рукописної збірки використовували 
для аналізу явищ і процесів історичного розвитку української 
мови Ю. Шевельов, В. Німчук, В. Русанівський, З. Козирєва та ін. 
[28; 10 : 342–449, 466–516; 27; 13].

Досліджувана збірка віршів Климентія Зіновієва нале-
жить до рукописних книг кінця ��ІІ – початку ��III ст. За 
спостереженнями багатьох мовознавців, чимало мовних 
особливостей, відображених у текстах пам’яток ��І–��II ст., 
відбивають сучасний стан літературної мови та діалектно-
го мовлення (І.Огієнко, І. Панькевич, О. Горбач, Ю. Шевельов, 
В. Німчук, Д. Гринчишин та ін.) [24 : 252–253; 25 : 368–380; 4 
: 8; 343 : 78–79, 782–783; 22 : 227; 6 : 180]. 

У пропонованій статті проаналізовано дієслово в кон-
тексті студій про мову українських пам’яток ��І–��IIІ ст., 
розмежовано книжні дієслівні форми, діалектні та 
церковнослов’янські, зіставлено дієслівні словоформи з 
відповідниками сучасної української літературної мови та 
українських діалектів. Такого типу аналіз дасть змогу пока-
зати ступінь проникнення народної мови в канву тогочас-
ної книжної мови.

У мовознавстві усталилася думка, що перевага того чи 
іншого особового закінчення у писемних пам’ятках зумов-
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лена передусім впливом діалектного середовища [9 : 155; 29 
: 107–108].

У віршованих текстах автор паралельно вживає дві фор-
ми інфінітива – із суфіксом -ти та – -т: будε(т) любити 
ωнъ дѣти (270), и в(ъ) д҃нь εгó нε чинúти (273 зв.), много (б) 
трεба писат(ъ) (275), можε(т) то(и) и са(м) зна(т) (275), 
нε лѣнѣмъсѧ чти(т), слыша(т), и твори(т) (313 зв.) та ін. 
[пор.: 14 : 20]. Такі форми інфінітива зафіксувала Г. Гримаше-
вич в „Ляменті” 1628 р. з Волині [5 : 105]. 

Одиничний приклад інфінітива з афіксом -чи, який 
успадкований ще зі староукраїнської мови внаслідок зміни 
гт, кт на ч перед голосними переднього ряду: стεрέчи (99). 
Інфінітиви на -чи збережені до сьогодні в південно-західних 
говорах і західній частині волинсько-поліських та підлясь-
ких говірок [3 : 127; 8 : 88]. Цей інфінітив відзначений поо-
диноко також в „Актовій книзі Житомирського гродського 
уряду 1611 р.” [17 : 12].

Особливе зацікавлення викликають неозначені форми 
дієслова з кінцевим твердим -т, що локалізується лише в 
правобережнополіських говірках [1 : І, к. 250; 3 : 126]. 

Дієвідмінювання. Перша дієвідміна. Однина. Дієсло-
ва теперішнього та простого майбутнього часів в 1-й осо-
бі мають закінчення -у (-�): вкро(т)цѣ пи(с)мо(м) полагаю 
и рукодѣлїε іхъ чεстноε похваля´ю (131), я в то(м) поражаю 
(134); у 2-ій ― -εш: капусты людя(мъ) поядáεшъ (143 зв.), 
спрáвы тако(ж) творúти знаε(ш) (168 зв.); у 3-й особі пе-
реважає закінчення -εт, а приклади з живомовною флек-
сією -ε спорадичні: б҃гъ прощáεтъ (53), са(мъ) сѧ чловε(к) 
погубля´εтъ (55), олѣ(и)ни(к) утрóε тружда(н)ε при(и)
мáεтъ (126), чεловѣкъ го(р)шъ ножá рѣжε (18), докто(р) 
помóжε (137 зв.). Форма 1-ої однини теперішнього часу ді-
єслова: ра�у (я ражу ты(х) зáмысловъ пεрεстати (162 зв.) 
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засвідчена в середньополіських, східнополіських та у волин-
ських говірках (1 : І, к. 254; 1 : ІІ, к. 235). 

Малу кількість форм без кінцевого приголосного в 3-й 
особі зафіксовано також в актових книгах ��II ст. із Воли-
ні та Наддніпрянщини [20 : 20]. В. Німчук, однак, відзначив 
тенденцію до втрати кінцевого -т у дієсловах третьої особи 
однини другої дієвідміни ще в Євсевієму Євангелії [23 : 33]. 
За спостереженнями Л. Батюка, „уже в ��II ст. народній мові 
була властива відсутність -ть у закінченні 3-ї ос. одн. тепе-
рішнього часу дієслів І дієвідміни” [2 : 49]. 

Дієслова 3-ї особи однини й множини теперішнього й 
простого майбутнього часу із кінцевим -тъ можуть відо-
бражати вимову, характерну для територій, охоплених пів-
нічними [1 : І, к. 261] та південно-західними говорами [1 : ІІ, 
к. 240,  242; 3 : 133–135, 211; пор. також 7 : 59; 15 : 15].

Множина. Для 1-ої особи характерна флексія -εм: мы´ 
такжε нε знεважáεмъ (138), нε знаε(м) для чεгó б҃гъ ты(л)ко 
εгó знаεтъ (174); 2-а особа має закінчення -εтε: вѣмъ жε и 
сáмы знáεтε (29), що хочεтε удε(н) и вночѣ чинѣтε (277 зв.); 
у 3-й особі ― -ут (-�т): вбоги(х) и та(м) нε ба(р)зо шанýютъ 
(72), и малярѣ малюю(т) (135 зв.). 

Друга дієвідміна. Однина. Форми 1-ої особи мають за-
кінчення -у (-�): прошý ва(с) εднó що работа(и)тε (134), 
мовлю ώныε то лукú (141 зв.); 2-а особа – -иш: то я(к) тую 
згýбышъ (44; див. також 168 зв.), що то(г)да вчúни(ш) (44), 
нε напо(л)нишъ сýнки (174); у 3-й особі наявна флексія -ит: 
в ко(м) мѣл(ъ) спи(т) (67 зв.), чε(р)нεцство в чи(н) сво(и) 
в(ъ)водитъ; му(д)ры(х) и старыхъ в то(и) завóдитъ (70 зв.), 
воскобо(и)никъ вари(т) воскъ (126 зв.). 

Дієслівні форми 3-ої особи однини теперішнього часу з 
кінцевим твердим [т] характерні для багатьох українських 
говорів [1: І, к. 259; 1 : І, к. 240]. Т. Назарова стверджувала, 
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що „форми дієслів 3 ос. однини та множини із закінченням 
-т спостерігаються саме в тих говорах, де є інфінітиви на -ти 
або -т” [18 : 6].

Множина. Форми 1-ої особи мають закінчення -им 
(-ым): кому жъ вподобымъ си(х) злы(х) людε(и) (18 зв.), 
проси(м)ъ подава(и) и бεзвε(д)рно(ст) мѣрно  (158 зв.); 2-ої 
– -итε: якъ звóлитε так собѣ поступу(и)тε (199 зв.); у 3-ій – 
-ат (-ят): хо(ч) и богáты буду(т), и приплодя(т) дѣти (92), 
оздобныε точа(т), и тарѣлки (130 зв.), що ку(л)бáки рóбятъ 
(137 зв.), муся(т) мл(с)тини просúти (174), сажу пáля(т) 
при друка(р)нях(ъ) (282). 

Зафіксовані форми 3-ої особи множини теперішнього 
часу з основою на губний приголосний без епентетичног 
[л’]: мовят (67 зв.), любя(т) (148), рóбятъ (137 зв., 274 зв.) 
(1 : І, к. 252, 253; 1: ІІ, к. 238, 239). Ця риса представлена на 
території північної Житомирщини, на Рівненщині, частково 
на Київщині і в центральній Берестейщині [19 : 30]. 

Окрім дієслів простого майбутнього часу, Климентій Зі-
новіїв дуже часто вживає складені аналітичні словофор-
ми майбутнього часу. Складні синтетичні форми взагалі 
не трапляються в аналізованих текстах. Відсутні синтетич-
ні форми майбутнього часу і в літописі Самовидця ��II ст. [2 
: 50]. Приклади аналітичних форм майбутнього часу. 

Однина
1-а особа: буду в(ъ)двóε о(т)давáти (32);
2-а особа: которои потравы нε будεшъ варúти (162 зв.), 

εѧ собѣ добудε(ш), и чита(т) бýдεш (199);
3-а особа: будε(т) бо пεвнε εго б҃гъ zа тоε судити (161 зв.), 

развѣ ко(т)ры(и) ща(с)ливы(и) будε(т) жи(т) поволѣ (187).
Множина
1-а особа: а мы´ будε(мъ) зажывáти (24);
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2-а особа: мл(с)ты´ню бýдεтε творúти (19 зв.), сáмы нε 
будεтε зна(т) що з(ъ) ты(м) чинúти (188 зв.);

3-а особа: і буду(т) вѣмъ бε(з) страху іноε пробувáти 
(162), в(ъ) вѣки бε(з)конε(ч)ныѧ буду(т) в(ъ) мука(х) 
обытáти (190 зв.).

Форми однини минулого часу: то жε(б) пóмнѣлъ и 
дрýга (55 зв.), нεви(н)нε сѧ дарεмнε ту(р)бовáлъ (56), умѣлъ 
говорúти (108 зв.), п҃нъ бы за тó вεлика гнѣву нε положúлъ: и 
б҃гъ бы смε(р)тεлна грѣха нε постановúлъ (138 зв.), в ковчε(г) 
нε повεлѣлъ брáти (142 зв.), бы(с) сεбέ взрѣлъ; жи(т) бы(с) 
нε хотѣлъ (143 зв.), напúтокъ в пору постановúлъ (153), а 
са(м) змови(т) ста(р)шому своεму, жε нε бáчилъ (155 зв.), 
бы поспѣшилъ пѣшыми ногáми (159), в м(с)ца(х) зы´мны(х) 
подавалъ лѣто (160 зв.), ми(р) сε(и) живы(и) нε обнища(л) 
(167), а б҃гъ да(в) тоε (ж) sлó и тобѣ´ (27), умѣвъ грошε(и) 
у людε(и) готовы(х) позычáти; бо вла(с)нε укравъ (32 зв.), 
ко(г)дá позычавъ абó пúвъ, то б҃гу прысягáвъ (33), хо(ч) кошу-
лю застáв(ъ) (36), спε(р)ва написавъ пры(к)ро (111; див. та-
кож:180 зв., 271 зв.), з рыбало(к) ап(ст)лы вчинúвъ (118), 
писавъ із(ъ) ско(р)би іхъ (195 зв.) – чоловічий рід; стрѣлá 
про(и)шла ; водою свѣтлою нá зεмли zостáла (136), а пты´ца 
прилѣтала (190 зв.), – жіночий рід; до лѣтъ слушны(х) о(т)
кладáло (96 зв.), трóха го(р)ло промочúло (199) – середній 
рід; приклади в множині: прε(з) писанїε то εгó познáли (161), 
которыε zмолоду сы´ли нε ховáли (166), и ша�аро(в) свои(х) 
на тó нε научáли (187 зв.).

Словоформи минулого часу чоловічого роду із давнім су-
фіксом -л- представлені чисельніше в текстах віршів, ніж но-
віші форми із суфіксом -в-. Аналогічне спостереження висло-
вили В. Німчук та К. Симонова, досліджуючи актові книги 
��II ст. з Волині та Наддніпрянщини [20 : 17]. В українських 
пам’ятках зміни [л] >[ў] послідовно відображені від другої 
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половини XVII ст. [11 : 225]. Окремі мовознавці вважають, що 
ця зміна, пов’язана із занепадом зредукованих, також відбу-
лася в граматичному суфіксі -лъ колишніх дієприкметни-
ків минулого часу, а згодом – дієслів минулого часу чолові-
чого роду (знав, ходив) [11 : 222–224]. На думку О. Мельни-
чука, зміну [л] > [ў] треба розцінювати як морфологічне і не 
пов’язувати із фонетичним процесом: автор стверджує, що 
ці форми „не є наслідком фонетичної зміни кінцевого л у ді-
єприкметнику типу знал(ъ), а формами дієприкметників на 
-(в)ъ, -(в)ъш-, які закріпилися в абсолютно-предикативній 
функції” [16 : 158–159]. На думку Г. Півторака, „причину піз-
ньої й спорадичної фіксації переходу [л] > [ў] у староукраїн-
ських […] писемних пам’ятках слід убачати як у відсутнос-
ті в тогочасному алфавіті спеціальної літери для позначен-
ня нескладового [ў], так і в традиційності тогочасної орфо-
графії” [26 : 208].

У досліджуваній пам’ятці зафіксовано одиничні форми 
аориста: а на врáча г(с)да начáхъ уповáти (165 зв.), і паки жε 
гл҃ю, έжε писáхъ: и по сε(м) вѣршу вкра(т)цѣ книги и доко(н)
чáхъ (199).

У віршах Климентія Зіновієва трапляються також за-
лишки форм давнього перфекта: и я(к) написалε(мъ), то 
такъ тобѣ і прїя´ю (144), та(к) начитáлε(мъ) слово: и гдε 
онó ε(ст), áхъ zапамятáлεмъ (186 зв.) – 1-а особа однини чо-
ловічого роду; комý в(ъ) рождε(н)ю вчинúлε(с) назначε(н)ѧ 
(15 зв.), гóстѧ в до(м) приня´лε(с) (197 зв.) – 2-а особа однини. 
В. Німчук зазначив, що такі форми були характерними для 
північноукраїнських пам’яток ��I–��II ст. [21 : 48]. За сло-��I–��II ст. [21 : 48]. За сло-–��II ст. [21 : 48]. За сло-��II ст. [21 : 48]. За сло-ст. [21 : 48]. За сло-
вами С. Бевзенка, „аналітично-особові форми минулого часу 
є здеформованими формами колишнього перфекта” і поши-
рені сьогодні в південно-західних діалектах та волинсько-
поліських говірках поліських діалектів [3 : 140–141].
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Приклади давньоминулого часу в досліджуваних тек-
стах поодинокі: нε хотѣвъ пу(д) кúмъ бувъ чинúт(ъ) (26 зв.), 
наставъ жε мѧ пáки я(к) бы(л) εсú настáви(л) (57), и вве(с) 
ми(р) навѣки бы(л) смε(р)тно(и) кля(т)вѣ о(т)да(л) (75 зв.). 
Форми давньоминулого часу наявні в літописі Самовидця 
[2 : 49].

Безособові форми на -но, -то: бо нε клεнѣтε(с) н҃бо(м) и 
зεмлέю писáнно (14; див. також 190 зв.), по(д) н҃бо насы´пано 
мáку (190 зв.), всяку радо(ст) былó о(т)ня´то (164 зв.). 

Форми наказового способу. 
Однина
2-а особа: гúн(ъ) жε тεпε(р) за своέ злоέ нεпоко(р)ство 

(26), обдεрú и хо(ч) заби(и) zа тую учúнно(ст) (26 зв.), 
памятозлобны(х) Х҃ε б҃жε настáвъ (43 зв.), учисѧ рεмε(с)лá 
лучшε(и) (162 зв.), намъ жε Хр(с)тε тую вεсεло(ст) дару(и) 
(165), нε пошлú на вѣчноε мучέн(ъ)ѧ (177); 

3-а особа: молоды(и) нεха(и) бεрε(т) добрε собѣ на ýмъ 
(152), нεха(и) жε б҃жε тво(и) насъ прóмы(с)лъ сохраняε(т) 
(156), тεбѣ б҃гъ нεха(и) поможε (168);

Множина
1-а особа: да усты´ б҃га восхваля(и)мо (130 зв.; див. також 

148), братїε на б҃га впова(и)мо (149 зв.), і та(к) мóвмо, жε 
ґо(н)таръ рукодѣлник гóжы(и) (278 зв.) [пор. 14 : 20]. Такі 
форми наказового способу дієслів І та ІІ дієвідмін фіксуємо 
в говірках Середнього і Західного Полісся, а також у поділь-
ських та волинських говірках південно-західного наріччя [1: 
ІІ, к. 246];

2-а особа: самы(х) дεрѣ(т), бѣ(т), и бεрѣ(т) дѣти (26 зв.), 
здоровы к нε(и) ходѣтε (165 зв.), нико(г)да жε нε лѣнѣтεсѧ 
(177 зв.), прошу нε клεнѣт(ъ) (199 зв.), 

3-а особа: нεхъ на(м) зла zлыε нε створя´ютъ (35 зв.), 
нεпло(д)ныѧ нέхъ б҃га бл҃гаютъ (76 зв.), нεха(и) родя(т) и по 
трóε (88), нεха(и) в зεмлю грошы скрывáютъ (187 зв.).
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Для поліських та південно-східних діалектів законо-
мірною є спонукальна частка нехай (хай), а для південно-
західних говорів – її фонетичний різновид най, ней, нех [3 
: 145]. Форми з часткою нεх у віршах Климентія Зіновієва 
представлені спорадично.

Деякі форми наказового способу (у дієсловах зі значен-
ням умовно-бажальної модальності) утворюються за допо-
могою часток бодай і нехай би: бода(и) тогó дознáлъ и на 
собѣ (27), бода(и) загúнула дудá на всѣ вѣки (130), бода(и) тѧ 
нε минали всѧкїε нáпасти (143 зв.), нεха(и) бы родычовε сáмы 
о(т)бували за свои грѣхú (176), нεха(и) по запоро(з)ки(и) бы 
нε пεрεбирали (188). Аналітична форма наказового способу 
з часткою нεхай стала панівною в пам’ятках уже від ��I ст. 
[10 : 303].

Дієслова умовного способу: бы(с) нε запомнѣлъ тоε(и) 
рεчи а(ж) до смε(р)ти (37), за ко(т)рыε часо(м) двѣ купúлε(с) 
бы подобно (168 зв.), рáвную бы(с) ω(т) б҃га нагорóду взя´лε(с) 
(197 зв.) – 2-а особа однини; алε навчи(в) бы дытúну (127) – 
3-я особа однини чоловічого роду; іжъ бы по всε(мъ) свѣту 
онá искорεня´ла (144) – 3-я особа однини жіночого роду; і 
дро(в) бы во всѣхъ крáя(х) прεбывáло мнóго (139 зв.) – 3-я 
особа однини середнього роду; моглú бы на свѣтѣ сѧ обы(и)
тú (176) – множини. Форми умовного способу, що «приєд-
нують до себе особові енклітики в 1-й та 2-й особах одни-
ни та множини» (типу би(с) не запомнѣлъ), характерні для 
південно-західних говорів [3 : 142–143].

Перехідність / неперехідність дієслів – одна з най-
давніших рис дієслова – яскраво представлена в збірці ві-
ршів Климентія Зіновієва. Перехідні дієслова: возда(ст) 
хвáлу (35 зв.), кошулю застáвъ (36), пáкостεи нε сотворяли 
(37 зв.), плутóвъ нε похваля´ю (40 зв.), кро(в) мáεтъ (146 зв.); 
неперехідні: ωбрати(т)сѧ болѣзнь на εго злу главу (35 зв.), 
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повѣε(т)сѧ іныи к бѣсу (38 зв.), в(ъ) пу(т) поспѣшáти (40 зв.), 
в сапогахъ видúмо ходúти (42), даε(т) коню´ (145). 

За нашими спостереженнями, у кожному третьому ре-
ченні Климентій Зіновіїв вживає дієслово із рухомою зво-
ротною часткою сѧ та інколи її варіантом с [пор. 16 : 20]: 
ты(м) рóгомъ чεсáты(с) (58 зв.), пороховникъ нεха(и) сѧ 
тру(ж)даεтъ (137), браги сѧ напúти (141), случаю(т)сѧ 
слóты (159), надѣяти(с) конца (190 зв.). Т. Назарова заува-
жувала, що скорочена частка -с властива середньополіським 
говіркам [18 : 9].

Препозитивне вживання частки сѧ сьогодні засвідчене у 
волинських та подільських говірках [3 : 214; 8 :127].

Л. Батюк стверджував, що „постпозитивне вживання ся ра-
зом з дієсловом” є передусім особливістю південно-східного 
наріччя, а „південно-західним говіркам і літературним дже-
релам, писаних на їх основі, властива рухомість частки ся” 
[2 : 52]. 

Дієприкметник. Климентій Зіновіїв у віршах найчасті-
ше використовує дієприкметники активного стану теперіш-
нього часу недоконаного виду, трохи рідше – минулого часу 
доконаного виду:

– теперішній час недоконаного виду: о(т) учащы(х) словъ 
тѣхъ нε при(и)мεтε (44), ω урядóвы´хъ людεхъ, слýхаючи(х) 
я´бεдниковъ (69), ω жεна(х) утѣкаючи(х) (85), ω людε(х) 
любя´щы(х) (148 зв.), ω влáстεлε(х), карáючи(х) людε(и) 
(290); 

– минулий час доконаного виду: ч҃лкъ умε(р)шы(и) 
нε можε(т) южъ ожúти (51), написавшаго мѧ сε слово 
простѣтε (59 зв.), и(ж) проступúвшы(х) рѣдко ко(г)дá и(х) 
прощаю(т) (60).

У поетичних текстах трапляються інколи актив-
ні дієприкметники теперішнього часу з часткою сѧ: ω 
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раждающы(х)сѧ ч҃лвѣцεхъ (12), ω убивáющы(х)сѧ з(ъ) цε(р)
квε(и) (13 зв.).

Активні дієприкметники теперішнього і минулого часу 
виступають в текстах рукопису субстантивованими дієприк-
метниками: ω лεжащыхъ в нέмощахъ (8 зв.), а мáючи(и) якъ и 
вмрε(т) лучшε(и) поминáютъ (72), и працýючи(м) zбы(т)нε 
здорóв(ъ)ѧ умаля´εтъ (181), ω хорýючи(х) нá болѣзн(ъ) (316), 
подáвшы(и) пóмощъ сп҃сε(т)сѧ (164), ωстáтныε послýги 
вмέ(р)шы(м) о(т)давáю(т) (288). 

Пасивні дієприкметники минулого часу: Никола з мεчε(м) 
маліованъ бывáεтъ (135 зв.), жε(б) нε бы(л) по(и)мáнъ (155), 
до слýжε(б) б҃жи(х) цѣлε припущεнна (272 зв.).

Дієприслівник. На дієприслівникові форми у віршах та 
приказках Климентія Зіновієва звернула увагу І. Чепіга, про- Чепіга, про-Чепіга, про-
те ілюстративний матеріал, який вона подала, почерпнутий 
переважно з приказок, тому далі наведемо дієприслівники, 
зафіксовані у віршах:

- минулий час доконаного виду: пу(д)пивши бу(н)товъ 
жадны(х) нε почина(и) (53 зв.), и выро(с)шы хочъ кра(с)ты 
хо(ч) рóзбывати буду(т) (104), …на роботѣ, то до по(л)ночи 
нε будε(т) спáти (115), пεрεвεзши на тý стрáну людε(и) 
εдны´хъ (127 зв.), услышáвши зво(н) (191 зв.); 

- минулий час недоконаного виду: нε мáло нε хорѣвши, и 
нε лεжáвши (16), zдаε(т)сѧ жε пробýдε(т) ни ѣвши ни пúвши 
(63 зв.), нε мѣвши ничóго (289 зв.);

- теперішній час недоконаного виду: нε хотячú тако-
ваго при(и)мεтъ (10), тя(г)нучú ды(мъ) про(ч) во(н) из(ъ) 
у(_ар) выпущáεтъ: а нюхаючи _аро сεбε осквεрняεтъ (25), бо 
готовыε хáты идучú покидáютъ (26; див. також: 164 зв., 276), 
попросту мóвячи що вхотятъ то вробятъ (278 зв.). Спора-
дично представлені церковнослов’янські форми: живущи 
всε о то(м) начнεтъ памятáти (78; див. також 89). Дієприс-
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лівники на -учи (-�чи), -ячи, -ши, -вши відбивають вплив на 
мову пам’ятки живого народного мовлення. 

Трапляються і дієприслівники з часткою сѧ: и ωнú 
азáли наказавши(с) при(и)дутъ (35 зв.), упúвшисѧ вчини(т) 
пако(_ар) мнóгу (64 зв.), научившысѧ _ародно по сέлахъ _
ародн (117 зв.), на пε(р)сы ик(ъ) столý _ародно ро; а(ж) нε 
напившисѧ горѣлки, то нýдно (303).

Кількома прикладами представлені дієприслівники на 
-а, -я, утворені від давніх форм називного відмінка одни-
ни чоловічого роду активних дієприкметників теперіш-
нього часу: в до(л)го(и) нεмощи лεжа можε(т) сповѣдати 
(8 зв.), на бáнѣ стоѧ кр(с)тъ постановляютъ (113), нε кра-
кала врона лεтѧ догорú (162 зв.). Такі дієприслівники в мові 
пам’яток ��I – першої половини ��II ст. рідкість, проте вжи-��I – першої половини ��II ст. рідкість, проте вжи- – першої половини ��II ст. рідкість, проте вжи-��II ст. рідкість, проте вжи- ст. рідкість, проте вжи-
вання цих словоформ у кінці ��IІ – початку ��IІІ ст. позначе-��IІ – початку ��IІІ ст. позначе-І – початку ��IІІ ст. позначе-��IІІ ст. позначе-ІІ ст. позначе-
не не лише залишками церковнослов’янської традиції, але й 
народнорозмовною стихією, де дієприслівникові форми на 
-а, -я ніколи не втрачалися [10 : 272–273]. Як відомо, нині ді-
єприслівники на -а, -я властиві поліським, частині південно-
східних та деяким південно-західним говорам [3 : 146].

Аналіз дієслівних форм, зафіксованих у текстах ві-
ршів Климентія Зіновієва, дає змогу зробити висновок, що 
пам’ятка репрезентує українську мову кінця ��II – початку 
��III ст., базовану на народнорозмовній основі, як систему. 
У канві тексту пам’ятки простежуються спорадично окре-
мі церковнослов’янські риси, що були закономірними для 
освяченої традицією писемної мови того часу. Проте книжні 
форми в рукописі співіснують паралельно з живомовними 
відповідниками. Щоправда, чимало тих особливостей, що їх 
прийнято вважати книжними, до сьогодні функціонують в 
українському діалектному мовленні, є елементами т. зв. ар-
хаїчних говірок. 
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THE VERB IN VERSE TEXTS OF MANUSCRIPT BY 
KLYMENTIY ZINOVIYEV  

THE END OF THE XVII – THE BEGINNING OF THE XVIII 
CENTURIES

�yroslava KULIYE�YC�

The article highlights the peculiarities of the verb, conjugation 
of the verbs recorded in the poetic texts by Klymentiy Zinoviyev, of 
the end of the XVII – the beginning of the XVIII centuries, the verbal 
dialects and Church Slavonic dialects are distinguished. The verbal 
word forms with the correspondences of contemporary modern 
Ukrainian language and Ukrainian dialects are distinguished. The 
influence of living folk languages on the contemporary book lan-
guage is revealed.

Ke� words: written monument, verbal form dialectal feature, 
spoken live linguistic language dialect, dialect, book language.
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